Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF
Tid:

7. februar 2018, kl. 0930 – 1530

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Møteleder:

Styreleder Per Anders Oksum

Møteinnkalling/saksliste
Saksnr.
001‐2018

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakstype
Beslutning

002‐2018

V/Styreleder
Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2017

Beslutning

003‐2018

V/Styreleder
Administrerende direktør sin orientering

Orientering

004‐2018

Virksomhetsrapport per 3. tertial 2017

Beslutning

005‐2018

V/Administrerende direktør
Årlig melding 2017 for STHF (ettersendes)

Beslutning

006‐2018

V/Administrerende direktør
Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Beslutning

V/HR‐direktør
Lunsj
007‐2018

Interne revisjoner 2017‐ resultater og vurdering av metode

Orientering

008‐2018

V/Fagdirektør
Prosjekt Utbygging somatikk Skien – Godkjenning av idefase (B2‐
beslutning) og innstilling til HSØ (ettersendes)

Beslutning

009‐2018

V/Utviklingsdirektør
TSB tilbudet inklusiv avrusning i Telemark

Tema

010‐2018

V/Lars Ødegård, klinikksjef
Styrets årsplan 2018

Orientering

V/Styreleder
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011‐2018

Eventuelt

Orientering

012‐2018

V/Styreleder
Andre orienteringer

Orientering

013‐2018

Egenevaluering – lukket møte
v/Styreleder

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.
Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e‐post
tone.pedersen@sthf.no

Med vennlig hilsen
Per Anders Oksum
Styreleder

Vedlegg: Saksdokumenter.
Elektronisk kopi er sendt til:
Helse Sør‐Øst RHF
Revisor Hans Christian Berger, PWC
Varamedlemmer
Direktørens stabs‐ og klinikksjefer
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2017
Sak nr.
002-2018

Saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Beslutningssak

Møtedato
7.2.2018

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 13. desember 2017
Utrykte vedlegg:

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøtet 13.desember 2017 godkjennes.

Skien, den 25. januar 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF
Tid: Onsdag 13. desember 2017 kl. 09.30 – 15.30

Sted: Direktørens møterom, Skien

Tilstede:

Per Anders Oksum
styreleder
Marit Kasin
nestleder
Folke Sundelin
Kari Dalen
Nils Kristian Bogen
Ann Iserid Vik‐Johansen
Thor Severinsen
Thor Helge Gundersen, forfall, vara Anett Weber møtte
Observatører fra Brukerutvalget med møte‐ og talerett:
Idar Grotle, leder
Birte Helene Moen, nestleder
Fra administrasjonen:
Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Halfrid Waage, fagdirektør
Dana Tønnessen, konst. økonomidirektør
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)
I tillegg møtte (tilstede på deler av møtet):
Jon Gunnar Gausel, klinikksjef Barne‐ og ungdomsklinikken
og konst. klinikksjef Kirurgisk klinikk
Per Urdahl, klinikksjef Medisinsk klinikk
Lars Ødegård, klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling
Henrik Høyvik, klinikksjef Medisinsk serviceklinikk
Elin Marie Skei, klinikksjef Service‐ og systemledelse
Annette Fure, utviklingsdirektør
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.
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Saker som ble behandlet:
Sak nr. 93‐2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 94‐2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017 samt B‐protokoll
fra styresak 91‐2017

Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll fra styremøtet 25.oktober 2017 samt B‐protokoll fra styresak 91‐2017 godkjennes.

Sak nr. 95‐2017

Administrerende direktør sin orientering

Administrerende direktør orienterte om følgende:
 Endringer i brukerutvalget ved Sykehuset Telemark i 2017. Gunn Ingeborg Kval‐
Engstad, erstatter Ole Johnny Kjørholt og Rita Andersen, FFO Telemark/LHL erstatter
Egil Rye Hytten.
 Organisasjonsmessig endring i Sykehuset Telemark. Fra 1. januar 2018 overføres
avdelingen for kreft og blodsykdommer fra Medisinsk serviceklinikk til Medisinsk
klinikk.
 Akuttkjeden
o STHF har, for en symbolsk sum, fått i gave en simuleringsbil av Norsk
Luftambulanse
o Åpning av «nytt» akuttmottak på Notodden 15. januar 2018
o 28. november ble det avholdt møte med overskriften «Sammen om Norges
beste akuttkjede» i regi av akuttkjedeprosjektet
 Oppdaterte resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer
 Datatilsynet har gitt varsel om gebyr på kr. 800.000,‐ til helseforetakene i Helse Sør‐
Øst
 STHF er miljøsertifisert etter ISO 14001 for tre nye år, til desember 2020
 Sykehuset har i et ledermøte i november vedtatt ny områdeplan IKT for perioden
2018 – 2022
 I november 2017 gjennomførte Statens legemiddelverk tilsyn med Blodbanken ved
sykehuset. Det ble ikke registrert noen avvik, kun en observasjon.
 Det nye kvalitetssystemet HELIKS, som erstatter dagens TQM‐ og EK‐system, nærmer
seg implementering. Feilretting fører til at oppstart av dokumentstyringssystemet er
utsatt til uke 3 i 2018.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.
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Sak nr. 96‐2017

Virksomhetsrapport per november 2017

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar virksomhetsrapport per november 2017 til etterretning.
Sak nr. 97‐2017

Status forbedringstiltak per november 2017

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 98‐2017

Budsjett 2018

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret vedtar budsjettet for 2018 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, bemanning og
økonomi som beskrevet i saken.
2. Oppdrags‐ og bestillerdokumentet legges til grunn for leveransene i 2018.

Protokolltilførsel fra ansatterepresentantene:
Bevilgningene fra HSØ til Sykehuset er for lave. De dekker ikke nødvendige kostnader for økt
pasientbehandling, økt kvalitet og kortere ventetider. Videre skal sykehuset dekke
kostnadene til kostbare medikamenter, gjestepasienter, fritt behandlingsvalg, pasientreiser
m.m. som sykehuset ikke har innflytelse på.
HSØ må gjennomføre en riktigere fordeling til sykehusene i regionen. HSØ må redusere
urimelige ekstrabevilgninger til OUS ved gjennomgangen av finansieringsmodellen. Høyere
overføringer må gjennomføres snarest til Sykehuset Telemark.
Med så stort press på hele organisasjonen øker risikoen for svikt i pasientbehandlingen.
Belastningen på de ansatte er så stor at arbeidsmiljøet forringes flere steder, sykemeldinger
kan øke og flere kan gå over på trygdeytelser. Presset har også stor betydning for
rekruttering og at vi kan beholde kompetente medarbeidere. Presset er svært stort på mange
ledere.
Investeringene er kritisk lave.
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Sak nr. 99‐2017

Prosjekt utbygging somatikk Skien – Foreløpig godkjenning av
idéfaserapport

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret støtter innholdet i det fremlagte utkast til Idefaserapport, med forslag om
videreføring av inntil fem alternativer i tillegg til null‐alternativet.
2. Styret ber administrasjonen kvalitetssikre innholdet, vurdere muligheten for å begrense
antallet alternativer, samt ferdigstille det økonomiske underlaget med tilhørende
bærekraftsvurderinger.
3. Styret ber om at saken fremmes til endelig behandling i styremøtet 7. februar 2018.
4. Endelig vedtak vil danne grunnlag for en formell henvendelse til Helse Sør‐Øst RHF om å
få starte opp konseptfasearbeidet.
Sak nr. 100‐2017

Sykehusets arbeid med infeksjoner

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 101‐2017

Forskningsaktivitet ved STHF i 2017

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar temasaken til orientering.

Sak nr. 102‐2017

Styrets årsplan 2018

Det ble reist forslag om å endre styremøtedato fra 12. desember til 19. desember 2018.
Styrets enstemmige vedtak:
Styrets årsplan 2018 vedtas med justering av møtedato fra 12. til 19. desember 2018.

Sak nr. 103‐2017

Styresaker i Sykehuset Telemark HF – Status og oppfølging

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til orientering.
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Sak nr. 104‐2017

Eventuelt

Styrets enstemmige vedtak:
Det foreligger ingen saker til eventuelt.

Sak nr. 105‐2017

Andre orienteringer

Styreleder orienterte om deltakelse på møter utenom styremøtene.
Andre skriftlige orienteringer:
1. Protokoll fra styremøte i HSØ 19.10.17
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16.11.17
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 2.11.17

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet hevet kl. 15:30

Neste ordinære styremøte:
Onsdag 7. februar 2018 kl. 09.30‐15.30 i Direktørens møterom, Skien.
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Sykehuset Telemark, 13. desember 2017

Per Anders Oksum
Styreleder

Nils Kristian Bogen

Thor Severinsen

Marit Kasin
Nestleder

Ann Iserid Vik‐Johansen

Anett Weber

Folke Sundelin

Kari Dalen

Tone Pedersen
styresekretær
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Administrerende direktør sin orientering
Sak nr.
003 ‐2018

Saksbehandler
Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Sakstype
Orientering

Møtedato
07.02.2018

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.

Ingress:
Orienteringer ligger vedlagt

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Skien, den 31. januar 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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ADs orientering til styret 07.02.2018
1. Datainnbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør‐Øst
Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det
pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer
og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Sykehuspartner HF og Helse Sør‐Øst RHF
ser svært alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet. Både Helse Sør‐Øst RHF og
Sykehuspartner HF er i beredskap.
Det er satt i gang tiltak for å begrense skadene og ledelsen i helseforetakene i regionen har vært
løpende orientert. Det er ikke noe som så langt tilsier at innbruddet har fått konsekvenser for
pasientbehandlingen eller pasientsikkerheten.
Ressurser fra Sykehuspartner arbeider nå sammen med den fremste ekspertisen i landet for å
skaffe oversikt over og løse situasjonen. Hendelsen er håndtert i henhold til etablerte
beredskapsrutiner og i samarbeid med HelseCERT (Norsk Helsenett SF) og NorCERT (Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet) samt annen ekspertise.
Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen og ytterligere tiltak vil
gjennomføres i tiden fremover.
Som en følge av situasjonen har Sykehuspartner innført IKT‐frys. Dette har blant annet følgende
konsekvenser for Sykehuset Telemark; Oppstarten av det nye kvalitetssystemet (HELIKS), som var
fastsatt til 17. januar er utsatt på ubestemt tid. Sykehusparter har nå endret fra en situasjon med
«endringsfrys» til «streng endringskontroll», men vi kan ikke utelukke forsinkelser på andre
oppgraderinger eller implementeringer.
2. Utbrudd av VRE (tarmbakterie)
Bakterien er påvist på 8 pasienter, 2 på mage/tarm posten på medisin, 2 fra dialysen og 4 på
gastrokirurgi. Sykehuset ser svært alvorlig på dette, og vi gjør det vi kan for å unngå
spredning. Hvis bakterien spres, kan det føre til mer bruk av bredspektret antibiotika og at
sårbare pasienter blir sykere. Det er satt i gang tiltak for å sørge for at utbruddet ikke sprer seg,
bl.a. ved forsterket renhold, desinfeksjon av kontaktpunkter og fornuftig antibiotikabruk. Brev er
sendt alle fastleger og til alle pasienter som har vært innlagt samtidig med de 5 pasientene (ca.
400 brev). Det er også sendt informasjon til alle andre institusjoner som har fått overflyttet
pasienter fra de aktuelle avdelinger. Ytterligere tiltak vil bli vurdert.
Etter 2009 har det vært en rekke utbrudd av VRE ved norske sykehus, og 2017 registrerte
Folkehelseinstituttet 384 personer som var smittet

3. Nytt hovedverneombud
1.januar 2018 begynte Øystein Boklund som sykehusets nye hovedverneombud for en to‐
årsperiode. Det gjør han sammen med drøyt 60 andre verneombud og klinikkverneombud.
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Boklund arbeider til daglig i rehabiliteringsposten 19C, Seksjon for forsterket psykose, i Skien.
Med seg i bagasjen har han jobberfaring innenfor et krevende felt i psykiatrien, erfaring som
lokalt verneombud og FO‐ hovedtillitsvalgt. Øystein Boklund erstatter Marie Landsnes som vil gå
av med pensjon i løpet av året.

4. Nærmere 1400 ansatte ved sykehuset tok influensavaksine i 2017
Antallet ansatte som tok influensavaksine doblet seg fra ca. 700 i 2016 og til nesten 1400 i 2017.
Det virker som ansatte har fått mer forståelse for hvorfor man bør vaksinere seg. Det viktigste
argumentet er at høy vaksineandel gir større flokkimmunitet. I praksis betyr det at både
pasienter, kolleger og familien der hjemme lettere unngår smitte. ABK er den klinikken som
oppnådde høyest andel vaksinerte.

5. Helse Sør‐Øst har gitt fire private ideelle aktører tilbud om avtale innen TSB
Helse Sør‐Øst har gitt fire private ideelle aktører tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling. Dette er Borgestadklinikken, Tyrilistiftelsen, Manifestsenteret og Skjelfoss
psykiatriske senter.
Etter at dette ble kjent, har det vært en stor debatt om kapasiteten på avrusning, men egne
avrusingsplasser var ingen selvstendig del av anbudet til Helse Sør‐Øst.
Da Borgestadklinikken sa opp sin avtale med Helse Sør‐Øst, fikk Sykehuset Telemark i oppdrag å
opprette en avrusningsenhet med ti plasser. De fleste steder i landet er tung avrusning lagt til
sykehusene fordi det blir sett på som en offentlig oppgave, og fordi sykehusene har medisinske
støttefunksjoner og et psykiatrisk tilbud som kan være viktig for disse pasientene.
Plassene som er tildelt Sykehuset Telemark er like mange plasser som Borgestadklinikken har
hatt i Skien.
Samtidig har det kommet både faglige og politiske føringer som sier at avrusning skal være en del
av tilbudet ved institusjoner som tilbyr døgnbehandling.. Målet er å sikre avrusning som en del av
pasientbehandlingen.
Når vi ser på tilbudet som Helse Sør‐Øst har presentert, er det satt av 257 millioner kroner til
kjøp av tjenester fra private ideelle aktører. Dette er en økning på 21 millioner kroner, og en stor
del av disse tjenestene vil bli tilbudt i Telemark.

6. Nytt desentralt tilbud fra sykehuset
Etter påske åpner sykehuset et nytt dialysetilbud i Vinje i tett samarbeid med Vinje
kommune. Sykehuset Telemark har i mange år satset bevisst på hjemme‐dialyse og
lokale dialyse‐satelitter for å legge til rette for at pasienter, som har behov for helsetjenester i
distriktene, får redusert reisebelastning. Det nye tilbudet er et ledd i denne satsningen.

Øvrige orienteringer kan gis muntlig i styremøtet.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Virksomhetsrapport per 3. tertial 2017
Sak nr.
004-2018

Saksbehandler
Økonomidirektør Øystein Næss

Sakstype
Orientering

Møtedato
7.2.2018

Trykte vedlegg:
1. Virksomhetsrapport per desember 2017
2. Risikovurdering
3. Strategi 2016-2019 – status for innfrielse av delmål 2017
4. Handlingsplan for virksomhetsstyring STHF 2017

Utrykte vedlegg: Ingen

Har saken betydning for pasientsikkerheten?
Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten.

Ingress:
Virksomhetsrapport med resultater per desember vedlegges saken.
Ventetidene har igjen økt siste måned, men ligger fortsatt innenfor målsettingene for alle
tjenesteområdene med unntak av VOP.
Foreløpig regnskapet for 2017 viser et negativt resultat på 8,9 millioner kroner som gir et positivt
budsjettavvik på 16,1 millioner kroner. Regnskapet er ikke avsluttet og endringer i årsresultatet kan
forekomme.

Forslag til vedtak:
Styret tar virksomhetsrapport per desember 2017 til orientering.
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Innledning
Ventetidene viser en liten økning siden november måned mens antall ventende på ventelister er
uendret. Andel fristbrudd ventende har økt betydelig i desember. Andel korridorpasienter ligger på et
minimalt nivå.
Aktiviteten for året er som budsjettert grunnet høyt aktivitetsnivå i 1.tertial. Det registreres volumvekst
innen dagbehandling og poliklinikk sammenlignet med 2016. Antall døgnopphold er lavere enn
forventet, men volumsvikten kompenseres til dels av høye DRG-vekter. Det jobbes med
kvalitetssikring av pasientdata for 3. tertial fram mot fristen 2. februar.
Sykehuset Telemark rapporterer et negativ driftsresultat på 8,9 millioner kroner akkumulert pr.
desember, som er 16,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Foreløpig resultat er 6 millioner kroner
bedre enn tidligere rapport prognose.
Positivt resultat i desember isolert er 9 millioner kr. og skyldes høye ISF-inntekter for
pasientadministrerte legemidler (etterslep fra tidligere mnd.) og lavere kostnader til Sykehuspartner
(foretatt opprydding i avtalebasen i SP).
Klinikkene forverrer resultatene sammenlignet med november.
Risikobildet per 3. tertial for Sykehuset Telemark viser ingen endringer i risikonivå for kvalitet og
pasientsikkerhet er stabil. Risikoområdet økonomi har forbedret seg i 3. tertial 2017 fra høy til
moderat, som følge av resultatforbedringen mot slutten av året. Risikoområdet radiologi som ble tatt
inn per 2. tertial er forbedret etter implementering av tiltak.

Side 2 av 28

Risikovurdering per 3. tertial
Sykehuset Telemarks risikovurdering bygger på tidligere risikovurderinger korrigert for nye
utfordringer som fremkommer, det være seg i oppdragsdokument 2017, foretaksprotokoller eller
bestillinger fra styret i sykehuset. For alle områder gjøres en vurdering for hva som er sannsynligheten
for at helseforetakets mål og krav ikke vil bli oppfylt. Samtidig vurderes risikoområdene i forhold til
hva som vil bli konsekvensen av at området ikke håndteres på en god nok måte. Vurderingene av
sannsynlighet og konsekvens gjøres uavhengig av hverandre.
I risikomatrisen per 3. tertial 2017 under vises hvordan risikoområdene, ut fra vurdert sannsynlighet og
konsekvens, kategoriseres i forhold til en skala fra lav til kritisk. All virksomhet er forbundet med
risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark blir områder som defineres med «lav»
risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle områder som er forbundet med «moderat» eller «høy»
risiko (gul og rød farge), skal det synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko, og
også der dette er mulig, angi når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning.

Kommentarer til matrisen med hensyn til endringer i områder fra 2. tertial til 3. tertial 2017:
-

Økonomi (2) anses fortsatt for å ha høy risiko, men med redusert sannsynlighet. Det er
iverksatt flere tiltak som har hatt en positiv effekt, og sykehusets samlede resultat i 2017 blir
16,1 millioner kr bedre enn budsjettert.
- Aktivitet (4) viser ingen endring fra forrige rapportering. Det er behov for økt produktivitet for
å nå resultatmålet.
- Radiologi (7) er endret fra høy til moderat etter implementering av tiltak som bl.a. har redusert
unødige undersøkelser. I tillegg er det opprettet et nytt prosjekt for å bruke de samlede
radiologressursene mer optimalt.
- Kvalitet og tilgjengelighet (1) er uendret fra forrige rapportering.
Bemanning (3) er redusert i konsekvens og sannsynlighet, men anses fremdeles som moderat.
Sykehuset har gjennomført store bemanningsreduksjoner i 2017. Tiltakene må ses i sammenheng med
aktivitetsnivået, og ytterligere tiltak vil videreføres i 2018.
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ber. Ventetidd for pasient påstartet
p
er økt
ø for BUP og somatikk
ki
foretakett var 56,2 daager i desemb
desembeer. Ventetidene i VOP lig
gger nå over m
målsettingen
n om 45 dageer.
Dersom plastikkirurggiske pasientter ikke tas m
med er ventettid påstartet pasient
p
i som
matikken 49,7
7 dager,
og 49,4 ddager for allee pasienter to
otalt.
Antall veentende på ventelister
v
er stabilt sidenn forrige mån
ned, og per desember er ddet 7.665 som
m venter.
Antall veentende forddelt per fagom
mråde viser 77.222 i somaatikk, 301 i voksenpsykiaatri, 120 i barrne- og
ungdomsspsykiatri ogg 22 innen TS
SB. Snitt forr STHF er veentetid på 63,,1 dager forddelt med 64,6
6i
somatikkk, 38,6 i voksenpsykiatri,, 32,3 i barnee- og ungdom
mspsykiatri og
o 93,1 i TSB
B. Gjennomssnittlig
ventetid er økt siden november.
9 dager på start
s
behandlling. 1.278 i
Det er 1..287 pasienteer som venteer og har venttet mer enn 90
somatikkk 1 i TSB ogg 8 i voksenpsykiatri.
Det er 899 pasienter som venter og
g har ventet m
mer enn ett år
å på start beehandling, 888 i somatikk og 1 i
TSB. Deette er en betyydelig reduk
ksjon siden foorrige årsskiffte.
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1
190

m å forebygge fristbruddd, unngå lan
ngtidsventende og reduseere ventetiderr.
Det arbeeides aktivt med
Ventelistene gås gjennnom jevnlig
g for å sikre aat de er reelle, og kvalitetssikre venteetider, fristbrrudd og
langtidsvventende.
Det jobbbes også medd planlegging
g av aktivitett framover i tid,
t og klinik
kkene følges månedlig op
pp på
planlegggingshorisontt og hvor lan
ngt fram i tid det er tildeltt time til pasiienter.

Fristbru
udd pasient påstartet
Fristbruddd for påstarrtet pasienter går ned ogsåå i desemberr. Det er 30 pasienter
p
orddinært avvikleet som
ikke har fått behandlling innen friisten i desem
mber, 30 i som
matikk, som tilsvarer en aandel på 1% . I
samme pperiode er deet behandlet 2.892
2
rettighhetspasienter.

Fristbru
udd ventend
de
Antall ogg andel fristbbrudd venten
nde pasienterr øker kraftig
g i desember..

Avdelinggen med flesst brudd venttende er Magge-tarm avdeeling (37) og Hormonavddelingen (4), resten
har 3 elleer færre.
Det er foortsatt fristbrrudd i fagomrrådet mage- og tarmsykd
dommer. Anttall fristbruddd ved dette
fagområådet hadde enn topp i desem
mber, halvpaarten av dissee er registrerrt i Notoddenn, den andre
halvparteen i Skien. STHF
S
har en langt høyeree skopiandel enn andre fo
oretak. Medissinsk klinikk
k jobber
aktivt ut mot stor-hennvisere blantt fastlegene ffor å sikre en
n riktigere brruk av våre reessurser. To
PhD, og dettee vil også gjø
øre skopør-tillfanget bedree.
overlegeer ble ultimo 2017 ferdigee med sine P
o det ryddess i ventelisterr hver
Ventelister følges oppp kontinuerllig med siktee på å unngå fristbrudd, og
for å unngå frristbrudd for ventende paasienter.
måned fo
Pakkefoorløp kreft
Figuren i Virksomheetsrapporten illustrerer re sultater sistee 12 månederr, samlet for alle forløp. Andel
A
nye pasienter i pakkeeforløp er 79
9 %, og trendden viser økeende andel.
Gjennom
msnittstall forr perioden jaanuar til deseember i år visser 79 % and
del nye pasieenter inkluderrt i
pakkeforrløp, dette err litt lavere en
nn tidligere. 69 % av passientene i pak
kkeforløp beh
ehandles inneen
standardd forløpstid, som
s
er det saamme som veed forrige raapportering, og
o nær målett om 70 %. Det
D har
vært relaativt sett færrre tilfeller av
v føflekkreft hvor vi har høy
h andel behandlede passienter innen
n
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standard forløpstid, og relativt sett flere tilfeller av prostata, der vi ikke oppnår så gode forløpstider.
Det er resultatene for føflekk (100 %) og tarm (75 %) som drar opp gjennomsnittet.

På bakgrunn av resultatene på kvalitetsparameterne er det igangsatt en prosess for å bedre
forløpstidene innen lunge og prostata, særlig med tanke på tid fra ferdig utredet til start behandling.
For lunge og prostata er henholdsvis 51 % og 34 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid.
Koordinerende arbeidsgruppe for kreftpakkeforløp arbeider nå målrettet mot spesielt lunge og prostata
området for å identifisere alle flaskehalser. I urologisk miljø jobbes det aktivt med å forbedre tidene på
prostata pakkeforløp. Det har vært kapasitetsutfordringer med hensyn på operasjonsstuer til
prostatapasientene. Dette vises i lavere måloppnåelse for pakkeforløp prostata. Det er igangsatt tiltak
og vi har bl.a i den senere tid tatt inn en ekstra robotpasient i etterkant av en nyreoperasjon en gang pr
uke. Dette har ført til at vi har klart å redusere ventetiden på denne type operasjoner til seks uker, noe
som ikke er så langt fra der vi bør ligge. Dette tiltaket fortsetter vi med, inntil vi er kommet helt ajour.
En annen flaskehals på dette området er MR timer. Her opplever vi at pasienter må vente og vi ser nå
på muligheter for å øke kapasiteten. På bryst har man tatt grep og igjen fått andel behandlet innen
standard forløpstid over 70 %. Totalt 2017 viser 71 %.

Antall passert tentativ tid
Tentativ tid er den datoen som legen setter opp på kontakten til pasienten, som indikasjon for når
pasienten skal få time. Dersom denne datoen er passert, så kalles dette for «etterslep» (rød søyle). Vi
regner denne i andel av alle kontakter som er satt opp, der pasientene foreløpig ikke har fått innkallelse
(blå søyle).
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p
som
m har passertt tentativ tid for behandling er som tiddligere år: Reduksjon
Utviklinngen i antall pasienter
ke i lavdriftspperioden i ju
uni, juli og au
ugust. Som fo
forventet er antall
a
første måneder av året for så å øk
usert noe i noovember. Utv
viklingen sid
den forrige årrsskifte er po
ositiv,
pasienterr passert tenttativ tid redu
med en rreduksjon i antall
a
pasientter passert tenntativ tid på 28 %. Det err medisinsk kklinikk og KPR
K som
står for dden positive utviklingen.

Innenforr Kirurgisk klinikk
k
står ØNH,
Ø
plastikkkirurgi, ortop
pedi og urolo
ogi for størstteparten av
pasientenne som har passert
p
tentattiv tid. ØNH følger pasientene tett, men
m i første reekke stabile
kronikerre følges oppp sjeldnere en
nn anbefalt fr
frekvens. Innen plastikkirrurgi gjelder det i stor graad
langventtere man ikkee klarer kallee inn iht. priooriteringsveilederen.
Innenforr medisinsk klinikk
k
er dett fagene magge-tarm og nevrologi som
m står for mer
er enn 70 % av
a
totalen.
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Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har siden mars måned jobbet målrettet med å redusere
antallet, og sekretærtjenesten sender månedlig oppdaterte lister ut til de aktuelle poliklinikkene.
Registreringspraksis er endret, og dette har gitt umiddelbare resultater som grafen ovenfor viser.
Barne- og ungdomsklinikken har startet et arbeid for å gå gjennom ventelistene med mål om å
redusere antall pasienter passert tentativ tid. Etter en periode med positiv utvikling, øker antall
pasienter som har passert tentativ tid betydelig i august, for så å reduseres de neste månedene. Året sett
under ett er tallene stabile.
2. Prioritere psykisk helsevern og TSB
Prioriteringsregelen kommenteres under avsnittet om aktivitet.
Tvangsinnleggelser
Krav om rapportering og oppfølging av indikatorer for bruk av tvang i psykiatrien er tatt med i
Oppdrags- og bestillerdokumentet for 2017. I samarbeid med kommunene skal sykehuset redusere
antall tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere sammenliknet med
2016. Målsettingen med registrering av tvangsbruk er færre pasienter i døgnbehandling i sykehus som
har minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.
Sykehuset Telemark satt ned en arbeidsgruppe med representasjon fra spesialisthelsetjenesten,
brukerorganisasjoner, fastleger og kommuner som fikk i oppdrag å revidere gjeldende plan for mer
frivillighet og riktig bruk av tvang. Arbeidsgruppen har levert sin innstilling, og den er oppe til
behandling i KPR sin ledergruppe. Det etableres dialog med kommunene om tett samarbeid
vedrørende tvang.
Prioritere psyk.helsevern og TSB
Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggere
Andel tvangsinleggelser
Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett
tvangsmiddelvedtak

mål 2017
lavere enn
2016
lavere enn
2016

reduseres

des.16

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

0,19

0,15

0,14

0,16

0,16

0,09

0,11

0,13

0,17

0,09

0,15

0,12

0,09

19,6 %

15,0 %

14,6 %

16,7 %

20,8 %

9,9 %

13,8 %

17,8 %

19,5 %

10,1 %

15,0 %

14,9 %

11,6 %

10

7

6

9

11

10

10

10

6

7

Antall tvangsinnlagte var 15 i desember. Dette tilsvarer 0,09 per 1000 innbyggere.
Med totalt 129 innleggelser og 15 tvangsinnlagte i desember, så er andelen tvungen innskriving i
psykiatrisk institusjon på 11,6 %. Både antallet og andelen er redusert hittil i år, og november var mye
lavere enn forrige måned.
Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett tvangsmiddelvedtak
I desember er det 6 som har minst ett tvangsmiddelvedtak, noe som gir 0,03 per 1000 innbyggere.
Dette er vesentlig lavere enn de 4 foregående månedene.
Rapportering på indikatoren sikre færrest muligavbrudd i døgnbehandling for TSB er ennå ikke klar.
Det jobbes med å få fram tall for dette.
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dre kvalitet og pasientsikkerhet
3. Bed
Be
edre kvalitet og pasientsikkerhet

mål 201
17

des.16

novv.17

des.17

Kiirurgi

Medisin

MSK

3 %
3,0

2,4 %

0,0 %

Smertepo
ol.

BUK

en.psyk
Vokse
/
TSSB

100 %

88 %

80
0%

Sykehusinfe ksjoner %

<3%

4,5 %

2 %
2,8

Korridorpasienter ‐ antall
Korridorpasienter %

0
0,0 %

85
0,9 %

70
0,9 %
0

50
0,6 %

23
0 %
0,7

27
0,6 %

Direkte time
ei%

100 %

8 %
87

84 %

8 %
87

81 %

4 550

4 739

4 920

1 677

1 227

279

20
0

746

971

1 861

1 697

1 445

170

579

541

24
4

64

67

Antall åpne dokumenter
d
> 14 daager
Antall pasien
nter med åpne henvvisningsperiode og uten ny
kontakt
Pasienter me
ed hjerneinfarkt fårr trombolysebehandling
innen 40 min
n. etter innleggelse
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse
Forbruk av bredspektret antibio
otika i sykehus 2012
2‐2022

1000
>50%
>30%
reduksjon 30
3 %

92 %

Raapportering ennå ikkke klar

2 %
28

28 %
Raapportering ennå ikkke klar

Sykehussinfeksjonerr
Prevalennsmålingen fra
fr novemberr viste 2,8 % og er dermeed innenfor målsettingen
m
til HSØ. Dettte var en
reduksjoon i forhold til målingen i september ((4,0 %). Måålingen i mai viste 5,3 % og i februar 3,4 %.
Målingene i 2016 visste 3,1 % i feebruar, 3,7 % i mai, 5,5 % i septembeer og 4,5 % i november.
s
er blitt ppåvist ved pu
unktmålingen
ne, er postopeerative
Hoveddeelen av de innfeksjonene som
sårinfekssjoner. Forbeedringsarbeid
det rettes speesielt inn mo
ot disse. Rutin
ner for kirurggisk håndvassk blir
kvalitetsssikret. Det er
e spesifikt fo
okus i fagmilj
ljøene på å fo
orebygge inffeksjoner vedd keisersnitt og
hofteprooteser. I første halvår 2017 er det starttet opp med smittevernvi
s
sitter, noe soom intensiveres for
høsten. D
Det er fokus på renhold og
o systematissk opplæring
g av renholdeere.
nnsatsområdeer med trygg
g kirurgi, foreebygging av urinveisinfek
ksjoner
Pasientsiikkerhetsproogrammets in
og infeksjoner knytteet til sentralv
venøse kateteer videreføres. Sykehusett har vært pillot på nytt
mråde “bloddbaneinfeksjo
oner” på senggeposter høsten 2016, og
g tiltakspakkeen bres ut til samtlige
innsatsom
sengeposster. Tavlem
møter er underr innføring ppå intensivav
vdelingen og på sengeposstene.

Korridoorpasienter
Antall døøgn med korrridorpasienter i desembeer var 50. Deette utgjør 0,6
6 %, og er enn reduksjon fra
f
forrige m
måned, og lavvere enn tilsv
varende perioode i fjor.
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Direkte time
84 % av pasientene har fått tildelt direkte time i desember. KPR har lavest andel med 80 %.
Åpne dokumenter
Det er 4.920 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 1.938 legedokumenter og 1.417
sykepleierdokumenter. Det er 767 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges
jevnlig opp i lederlinjene. Antall åpne dokumenter har vært fallende siste året, men har økt utover
høsten, slik at det nå ligger høyere enn for ett år siden. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene, bla i AD
sine oppfølgingsmøter med klinikksjefene.
Ventende uten ny kontakt
Det har vært en nedgang i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 1445 pasienter.
Det henger igjen noen pasienter i avdelinger som ikke lenger er i bruk etter siste omorganisering (80).

Aktivitet
Somatikk
Antall “sørge for ” DRG-poeng i 2017 (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) var 410 poeng
(-0,9 %) lavere enn budsjettert men 2,5 % høyere enn fjoråret. Antall DRG-poeng knyttet til
legemidler er 18,5 % lavere enn budsjettert.
DRG-aktiviteten i eget foretak (dag, døgn, poliklinikk) er tilnærmet likt med budsjett og 2,3 % høyere
enn i fjor.
Antall sykehusopphold er 3,7 % lavere enn budsjett og 3,5 % lavere enn fjoråret, men volumsvikten
kompenseres med god margin av høye DRG-vekter, som skyldes bedre kodekvalitet, pasienter med
kompliserte diagnoser og i mindre grad nye DRG-vekter. Aktiviteten for inneliggende pasienter må
øke i volum for å få til en reell økning i produktivitet, utover økningen grunnet bedre DRG-vekter.
Antall dagbehandlinger i 2017 var på budsjettert nivå, og er 1 % høyere enn i fjor. Det rapporteres en
økning i polikliniske konsultasjoner, både i forhold til budsjett og fjoråret, et resultat av målrettet
arbeid i klinikkene med sikte på god kapasitetsutnyttelse og økt aktivitet. Antall polikliniske
konsultasjoner i 2017 var 2,5 % høyere enn budsjettert i fjor.
Trenden «rullerende siste 12 måneder» har vært stigende siden høsten 2016 og viser økt
behandlingsvolum og bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten.
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DRG-p
poeng

faktisk

bud.

av
vvik

faktisk

endring

e
endring

Budsjett

Faktisk

12 m 17

12 m 17

12 m 17

12 m 16

2016-2017

20
016-2017

2017
7

2016

Kirurgisk klinikk

18 610

18 900

-290

18 297

2%

313

18
8 900

18 297

nikk
Medisinsk klin

15 290

15 166

124

15 004

2%

286

5 166
15

15 004

2 821

2 795

26

2 804

1%

17

2 795

2 804

65

58

7

66

-2 %

-1

58

66

3 817

3 571

246

3 612

6%

205

3 571

3 612

40 603

40 490

113

39 783
3

2%

820

40 490

39 783

28 685

29 839

-1 154

29 114

-1 %

4 890

4 507

383

4 522

8%

- poliklinikk

7 028

6 144

884

47
6 14

14 %

29
9 839
4 507
6 144

29 114

dling
- dagbehand

‐429
368
881

40 603

40 490

113

39 783
3

2%

820

40 490

39 783

DRG-poeng pasienter
p
fra andre reg
gioner beh. i eget HF
F

268

230

38

239

12 %

29

230

239

DRG egne pa sienter behandlet ved
d andre regioner/priv
vate

351

360

-9

403

-13 %

-52

360

403

2 101

2 577

-476

1 891

11 %

210

2 577

1 891

42 787

43 197

-410

41 838
8

2%

949

43 197

41 838

Barne og ung
gdomsklinikken
ABK
Medisinsk serrviceklinikk

Sum DRG-p
poeng behandlet i eget HF
- døgn

Sum DRG-p
poeng behandlet i eget HF

dler og dyre biologiske
e legemidler (H-resep
pter)
DRG kreftmid

Sum DRG-p
poeng i h.h.t. "sørrge for"-ansvaret

Sykehu
usopphold
d

4 522
6 147

faktisk

bud.

av
vvik

faktisk

endring

e
endring

Budsjett

Faktisk

12 m 17

12 m 17

12 m 17

12 m 16

2016-2017

20
016-2017

2017
7

2016

Opphold be
ehandlet i eget HF
F
- døgn - inkl. Nordagutu

27 924

29 000

-1 076

28 95
54

-4 %

-1 030

29
9 000

dling
- dagbehand

19 806

20 000

-194

19 54
45

1%

261

0 000
20

19 545

162 000

158 100

3 900

158 064

2%

3 936

8 100
158

158 064

- poliklinikk

Poliklin
niske konsultasjoner

28 954

faktis
sk

bud.

avvik

faktisk

end
dring

Budsje
ett

Faktisk

12 m 17
1

12 m 17

12 m 17

12 m 16

2016
6-2017

2017

2016

Kirurgi

79
9 546

78 800
0

746

79 378

168

78 800

79 378

Medisin

0 068
60

56 788
8

3 280

56 062

4 006

56 788

56 062

BUK

7 997

8 300
0

(303)

8 288

(291)

8 300

8 288

ABK

1 210

1 088
8

122

1 317

(107)

1 088

1 317

MSK

3 179
13

13 124
4

55

13 019

160

13 124

13 019

162 000

158 100
0

3 900

158 064

3 936

158 100
1

158 064

STHF

udsjettert. Avvviket skyldees i
Kirurgisk klinikk harr samlet sett hatt en laverre aktivitet i 2017 enn bu
fø
enn an
ntatt for året.. Det har imiidlertid
hovedsakk lavere andeel ø-hjelp påå gastrokirurggi og færre fødsler
vært noee høyere poliiklinikkaktivitet enn budssjettert. Kliniikken har hattt et fokus påå forbedret
kodekvaalitet gjennom
m året, og DR
RG-indeksenn for dag- og
g døgnkirurgii, samt polikllinikk er høy
yere enn
budsjetteert.
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Endringer i arbeidstidsordninger i Porsgrunn i 4. kvartal har ført til økt dagkirurgisk aktivitet. Dette
videreføres for 2018. Fokus på forbedret kodekvalitet, sikring av registrering og rapportering av
relevante prosedyrer og diagnoser videreføres.
I Medisinsk klinikk har behandlingsvolumet vedrørende poliklinikk vært 6 % høyere sammenlignet
mot budsjett og fjoråret. Antall behandlede døgnpasienter er tilnærmet likt med budsjett og i fjor.
DRG-indeksen (pasienttyngden) for disse pasientene er også tilnærmet likt med budsjett og fjoråret året sett under ett.
I Medisinsk serviceklinikk er det høy poliklinisk aktivitet. DRG-indeks for døgnpasienter er litt lavere
enn forventet, men antall innleggelser i kreftavdelingen er 14 % høyere enn budsjettert, og 11 %
høyere enn i 2016.
I Barne- og ungdomsklinikken er det nyfødt intensiv som peker seg ut, med særdeles høy DRG-indeks
i 2017. Indeksen for friske nyfødte er også høyere enn budsjettert, og kompenserer for lavere antall
fødsler.
Psykisk helsevern og TSB
Det er høy aktivitet innen psykisk helsevern for både barn og voksne, mens TSB viser lavere aktivitet
enn budsjettert. Fra og med 2017 er det innført innsatsstyrt finansiering også for disse områdene. Som
tidligere varslet er det betydelig risiko for at endret finansiering vil føre til lavere inntekter med samme
aktivitet. I 2017 ble inntektene 3,2 millioner kroner lavere enn budsjettert, til tross for høyt
aktivitetsnivå, og oppjustering av vektene for 2017.
Poliklinikk
psykiatri

faktisk
des.17

bud.
des.17

avvik
des.17

faktisk
des.16

endring
endring Budsjett
2016-2017 2016-2017
2017

Faktisk
2017

Faktisk
2016

Antall konsultasjoner
Barne og ungdomsklinikken

27 837

27 270

567

27 378

2%

459

27 270

27 837

27 378

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

70 203

76 107

-5 904

74 009

-5 %

-3 806

76 107

70 203

74 009

98 040

103 377

-5 337

101 387

-3 %

-3 347

103 377

98 040

101 387

SUM
ISF-poeng
Barne og ungdomsklinikken

7 857

8 377

-520

-

8 377

7 857

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

9 198

10 270

-1 072

-

10 270

9 198

17 055

18 647

-1 592

18 647

17 055

SUM

Døgnaktivitet
liggedøgn
Voksenpsykiatri
Barne- og ungdomspsykiatri
TSB / RUS

STHF

faktisk
des.17

bud.
des.17

avvik
des.17

faktisk
des.16

endring
endring Budsjett
2016-2017 2016-2017
2017

Faktisk
2017

-

Faktisk
2016

30 590

31 280

-690

34 127

-10 %

-3 537

31 280

30 590

34 127

2 432

2 900

-468

2 886

-16 %

-454

2 900

2 432

2 886

513

800

-287

572

-10 %

-59

800

513

572

33 535

34 980

(1 445)

37 585

-4 050

34 980

33 535

37 585

-11 %

Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Voksenpsykiatrien og TSB viser en poliklinisk aktivitet på 9,2 % lavere enn budsjettert. Sammenlignet
med fjoråret er det en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner på 5,1 %. Reduksjon av antall
terapeuter er årsaken til de lave konsultasjonstallene.
Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er økende, og målt mot fjoråret er produktiviteten økt
med 3,9 %. Innenfor TSB var aktiviteten vesentlig høyere enn i forrige måned, og ligger hittil i år på
2,6. Dette er en vekst på hele 7,1 % fra i fjor. Det er vakanser på behandlersiden innenfor TSB, noe
som fører til færre konsultasjoner enn fjoråret på tross av produktivitetsøkningen.
Aktiviteten på sengepostene innenfor voksenpsykiatrien viser at antall liggedøgn ligger 2,2 % lavere
enn budsjettert, og 10 % lavere enn fjoråret. Den store reduksjonen fra i fjor skyldes nedtak av 11
senger inneværende år. Antall utskrevne er også lavere, av samme årsak. Gjennomsnittlig liggetid er
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redusert med 3 dager. Innenfor BUP er det lavere antall liggedøgn enn både budsjett og fjoråret, mens
det er en vekst i antall utskrevne. Her er gjennomsnittlig liggetid redusert med hele 11 dager.
Sengeposten Ø-hjelp-RUS har et lavere antall liggedager både mot budsjett og fjoråret, antall
utskrevne er lavere enn budsjettert, men høyere enn i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er redusert med 0,7
dag.
Barne- og ungdomspsykiatri
Etter høy aktivitet årets fem første måneder var aktiviteten i sommermånedene og tidlig høst lavere
enn budsjettert. Aktiviteten i november var over budsjett, i desember litt lavere enn budsjett. Antall
polikliniske konsultasjoner er 2,1 % høyere enn budsjettert. Barne- og ungdomspsykiatrien har nå få
vakanser og mer erfarne behandlere som bidrar til høyt aktivitetsnivå. Samtidig er 3 av de mest erfarne
behandlerne ute i spesialistpermisjon i 3 måneder fra og med september. Det forventes en økning i
aktiviteten når disse er tilbake igjen.
Ventetid pasient påstartet er på 43 dager i november. Målet om 45 dager er dermed nådd.
BUP har en økning i registrert aktivitet på 1,7 % fra i fjor, som skyldes at de fleste behandlerstillinger
har vært besatt gjennom året, og at produktiviteten i år er betydelig høyere enn i fjor. Det var flere
vakante behandlerstillinger i første kvartal i 2016, noe som førte til lavere aktivitet.

Prioriteringsregelen
Når vi her sammenligner årets aktivitet med fjoråret, tar vi utgangspunkt i refusjonsberettigede
konsultasjoner etter HELFO-systemet, fordelt på fagområder etter organisasjonstilknyting, og ikke
ISF-godkjente opphold (se for øvrig kommentarer under 2. b aktivitet psykisk helsevern).
Aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge er høyere enn budsjettert, mens det innen
voksenpsykiatrien og TSB er registrert et lavere antall konsultasjoner enn budsjettert. BUP har en
økning i antall konsultasjoner på 1,7 % fra i fjor. Målt i antall konsultasjoner er aktiviteten innen VOP
2,6 % lavere, og innen TSB 14,0 % lavere enn i 2016. Da antall konsultasjoner i somatikken øker med
2,5 % i samme periode, så er ikke prioriteringsregelen oppfylt verken for BUP, VOP eller TSB.
Bemanningen innenfor voksenpsykiatrien viser 1,5 % nedgang, barne- og ungdomspsykiatrien viser
1,2 % nedgang, og TSB har falt med 17,4 % sammenlignet med samme periode i fjor. Da somatikken
viser en nedgang på 2,3 % i samme periode, så er prioriteringsregelen oppfylt innenfor BUP og VOP,
men ikke innenfor TSB.
Nedgangen innenfor TSB og VOP skyldes i hovedsak et økende antall vakante polikliniske
terapeutstillinger. Antall årsverk totalt i TSB er relativt få, så den prosentvise endringen blir veldig
høy selv om endringen ikke er så stor i absolutte tall.
Som følge av innføring av nøytral merverdiavgift fra 2017 har STHF hatt en nedgang i kostnadene i
forhold til 2016. Innenfor VOP har det vært en kostnadsvekst på 2,3 %, BUP viser en vekst på 1,2 %,
mens TSB viser en kostnadsreduksjon på 13,9 %. Da somatikken viser en kostnadsreduksjon på 1,7 %,
så er prioriteringsregelen oppfylt innenfor VOP og BUP, men ikke for TSB. Kostnadene er eks.
avskrivninger, legemidler og pensjon, og den % -vise endringen er ikke korrigert for endringen av
merverdiavgiften.
Gjennomsnittlig ventetid for påstartet pasient øker for BUP i desember. Ventetidene er innenfor
målsettingene for BUP og TSB i desember.
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Prioriteringsregelen følges opp med fokus på ventelisteutvikling og aktivitetsnivå. Det legges ned stor
innsats for å rekruttere og beholde behandlere i psykiatrien, og det er tydelig fokus på ventetider, antall
ventende uten kontakt og fristbrudd. Det arbeides kontinuerlig med hensikt å øke antall konsultasjoner
per behandler. Samtidig vil økt ambulant virksomhet kunne føre til et lavere antall konsultasjoner.

Bemanning
I tabellen under vises brutto månedsverk. Deler av budsjettavviket for bruttoårsverk må sees i
sammenheng med endringer i sykefravær og bruk av sykevikarer / ferievikarer utover budsjettert nivå,
samt eventuelle årsverk finansiert av prosjektinntekter, som ikke er hensyntatt i budsjettet.

Antall årsverk - inkl.
bemanningssenter

2016

Faktisk
2017

Budsjett
2017

Eksternt
finansierte
årsverk

Budsjett
avvik

Kirurgisk klinikk

462

461

455

6

0,75

Medisinsk klinikk

532

507

503

4

‐

Barne og ungdomsklinikken

223

223

218

5

‐

Akutt og beredskap

464

452

450

2

1,50

Medisinsk service

363

363

368

‐5

2,50

Psykiatri og rus

570

553

568

‐15

2,30

Service og systemledelse

346

336

340

‐4

1,80

Administrasjon

106

103

100

3

1,25

3 065

2 998

3001

-3

10

SUM årsverk

Sykehuset rapporterer 2.998 brutto månedsverk i 2017, fordelt på 249 variable og 2 749 fastlønnede
månedsverk. Det 67 årsverk mindre enn i fjor, og 3 årsverk lavere enn budsjettert. Hvis vi trekker fra
de 10 eksternt finansierte årsverkene, så har vi et positivt budsjettavvik på 13 årsverk i 2017.
Det budsjetteres med en nedgang på 60 årsverk i 2018.
Andelen variabellønnede er 8,3 %, og det er 0,25 % - poeng høyere enn i fjor.
Sykefraværet i november er 7,5 %. Dette er en oppgang på 0,2 % - poeng fra sykefraværet i oktober.
Sykefraværet er 0,8 % - poeng høyere enn november i fjor. Hittil per november er sykefraværet 0,1 %
- poeng lavere enn i fjor, men det har vært en negativ utviklingen de siste 3 månedene målt mot
fjoråret. Dette gjelder både korttid og langtidsfraværet.

Produktivitet
Produktiviteten i psykiatrien, målt i antall konsultasjoner pr. terapeut pr. dag, har hatt god utvikling og
viser en sterkt vekst målt mot fjoråret. Størst vekst vises innenfor BUP med 10,6 %, mens VOP og
TSB viser en vekst på henholdsvis 3,9 % og 7,1 %. Tidligere nasjonale mål var 1,7 konsultasjoner pr.
terapeut pr. dag innen BUP og 2,5 konsultasjoner pr. dag innen voksenpsykiatri.
Produktivitetstallene i 2017 plasserer Sykehuset Telemark over gjennomsnittet i regionen.
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Antall konsultasjoner pr. terapeut pr. dag
Voksenpsykiatri
TSB/RUS
Barne‐ og ungdomspsykiatri

2017
2,59
2,55
1,99

2016
2,49
2,37
1,78

2015
2,29
2,42
1,65

Økonomi
Sykehuset Telemark rapporterer et negativ driftsresultat på 8,9 millioner kroner pr. desember, som er
16,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Resultatet er bedre enn tidligere rapportert for året. Lavere
IKT-kostnader for SLA med Sykehuspartner (opprydding i avtalebasen foretatt av SP i desember) og
høyere ISF-refusjoner for dyre legemidler (etterslep fra tidligere perioder, i hovedsak refusjon for nye
legemidler for hepatitt C) har bidratt positivt til resultatforbedringen i desember og samlet for året.
Vedr. ISF-refusjoner dyre legemidler: i Prop. 21S ble det foreslått å inkludere i ISF-ordning for 2017
nye legemidler til behandling av hepatitt C og etterregistreringen tok mer tid enn forutsatt.
Regnskapsresultat pr. des. 2017

regnskap
desember
Basisramme
2 240 697
Kvalitetsbasert finansiering
16 251
ISF‐refusjon dag‐ og døgnbehandling
728 875
ISF somatisk poliklinisk aktivitet
147 925
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB
34 110
44 914
ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (
Utskrivningsklare pasienter
9 873
Gjestepasienter
9 957
Konserninterne gjestepasientinntekter
48 770
Polikliniske inntekter
98 613
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake
9 735
Andre øremerkede tilskudd
12 474
Andre driftsinntekter
236 809
SUM DRIFTSINNTEKTER
3 639 004
Kjøp av offentlige helsetjenester
35 307
Kjøp av private helsetjenester
91 010
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaks
392 469
Innleid arbeidskraft ‐ del av kto 468
18 699
Konserninterne gjestepasientkostnader
215 702
Lønn til fast ansatte
1 686 156
Overtid og ekstrahjelp
97 036
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
374 227
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidsk
‐104 806
Annen lønn
274 607
Avskrivninger
106 379
Nedskrivninger
‐
Andre driftskostnader
469 656
SUM DRIFTSKOSTNADER
3 656 442
DRIFTSRESULTAT
‐17 438
Finansinntekter
11 115
Finanskostnader
2 532
FINANSRESULTAT
8 583
(ÅRS)RESULTAT
‐8 856
Pensjonskostnader
‐
RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER
‐8 856

budsjett
avvik
desember desember
2 249 042
‐8 345
16 251
‐
737 619
‐8 744
130 687
17 238
37 295
‐3 185
55 085
‐10 171
4 000
5 873
8 220
1 736
47 195
1 575
87 160
11 454
11 055
‐1 320
12 474
‐
223 579
13 231
3 619 661
19 342
39 686
4 380
72 765
‐18 246
385 489
‐6 980
5 352
‐13 347
217 590
1 888
1 715 196
29 040
81 054
‐15 982
403 109
28 882
‐103 883
923
285 115
10 509
109 925
3 546
‐
‐
443 257
‐26 399
3 654 655
‐1 787
‐34 993
17 555
12 507
‐1 392
2 514
‐18
9 993
‐1 410
‐25 000
16 144
‐
‐
‐25 000
16 144

Budsjett
2017
2 249 042
16 251
737 619
130 687
37 295
55 085
4 000
8 220
47 195
87 160
11 055
12 474
223 579
3 619 661
39 686
72 765
385 489
5 352
217 590
1 715 196
81 054
403 109
‐103 883
285 115
109 925
‐
443 257
3 654 655
‐34 993
12 507
2 514
9 993
‐25 000
‐
‐25 000

Prognose
2017
2 240 697
16 251
733 347
145 659
33 874
40 402
10 000
9 820
47 195
98 160
10 055
14 074
233 469
3 633 003
33 686
88 765
392 489
18 852
217 590
1 687 196
97 054
374 656
‐105 883
279 115
106 925
‐
467 151
3 657 596
‐24 593
12 107
2 514
9 593
‐15 000
‐
‐15 000

avvik
2017
‐8 345
‐
‐4 272
14 973
‐3 421
‐14 684
6 000
1 600
‐
11 000
‐1 000
1 600
9 890
13 341
6 000
‐16 000
‐7 000
‐13 500
‐
28 000
‐16 000
28 453
2 000
6 000
3 000
‐
‐23 894
‐2 941
10 400
‐400
‐
‐400
10 000
‐
10 000

Resultatet i desember kan i hovedsak forklares med økte ISF-inntekter for H-resepter, lavere kostnader
til Sykehuspartner, lavere gjestepasientkostnader og noe innsparing på lønnskostnadene.
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Klinikkresultatene samlet er forverret sammenlignet med november, hvor det største avviket ligger hos
kirurgisk klinikk.
I april ble det overført 16,5 millioner ekstra basisramme som følge av oppdateringen av
inntektsmodellen for 2017.
På inntektssiden er det de polikliniske inntektene innen medisinsk genetikk og laboratoriemedisin samt
inntekter for utskrivningsklare pasienter som har størst positivt avvik. Etter høy aktivitet i starten av
året, har aktivitetsnivået gått ned i 2.tertial og oppnådd budsjettert nivå i 3.tertial. Aktivitetstallene i
desember viser en svak nedgang.
Det registreres fortsatt høy aktivitet innen psykisk helse, og til tross for oppjustering av vektene i
november er ISF-refusjonen lavere enn budsjettet.
De samlede lønnskostnadene uten pensjon er vesentlig lavere enn budsjettert. Antall årsverk er
redusert gjennom hele året og bidratt til innsparinger på lønnspostene. Beregnet resultateffekt av årets
lønnsoppgjør viser en innsparing i forhold til budsjett på 7 millioner kroner. Høyt nivå for innleie av
arbeidskraft skyldes i stor grad innleie av radiologer for å opprettholde kapasiteten på Notodden.
Opprinnelig uløst utfordring ble teknisk innarbeidet i budsjettet på andre driftskostnader og gir et
negativt avvik på denne posten. Noen forsinkelser i implementering av årets innsparingstiltak i
klinikkene ble kompensert av positive bidrag fra øvrig drift.
Resultater pr. klinikk vises i tabellen under:
Budsjettavvik
BUDSJETTAVVIK desember 2017 merverditiltak

Kirurgi
Medisin
Barne‐ og ungdomsklinikken
Akutt og beredskap
Medisinsk serviceklinikk
Psykiatri og rus
SUM klinikker
Service og systemledelse
Administrasjon
Kjøp og salg av helsetjenester

Budsjettavvik Budsjettavvik
desember
november

4 625
7 780
1 372
3 776
15 791
‐667
32 677
2 844
‐651
‐8 387

‐12 286
‐1 399
‐2 660
4 776
‐749
5 547
‐6 771
‐2 753
5 622
‐25 979

‐26 572
‐2 988
‐3 160
535
‐749
6 397
‐26 537
‐4 781
5 622
‐25 979

‐23 451
‐1 745
‐1 820
2 246
‐1 777
5 279
‐21 268
‐4 017
5 856
‐27 754

‐ biol.legemidler og kreftmidler

‐2 271

‐13 637

‐15 908

‐15 908

‐15 908

‐ somatikk

‐1 695

‐93

‐1 788

‐1 788

‐1 788

‐ psykiatri og TSB

‐9 831

‐227

‐10 058

‐10 058

‐10 058

22 287
‐43 621

3 951
30 434

67 821
37 940

67 821
16 146

54 259
7 076

0
‐21 793

‐7 107
‐3 060
‐8
‐47
5 025
6 926
1 729
3 948
3 866

Budsjettavvik
øvrig drift

‐9 805
‐6 119
‐4 024
1 047
‐21 565
‐712
‐41 178
‐9 545
2 407
‐17 592

Felles poster (+5,5 mill. i april)
budsjettavvik pr . Desember

‐14 285
‐1 589
‐500
‐4 241
‐
850
‐19 765
‐2 028
‐

Budsjettavvik øvrig drift
driftskostnader
driftsinntekter
lønn

41 583
51 126

Det er oppnådd 21,8 millioner kroner lavere effekt av effektiviseringstiltakene enn det som er lagt opp
til i budsjettet. Den negative effekten av forsinkelser i effektiviseringsarbeidet kompenseres i enkelte
klinikker delvis av innsparinger i ordinær drift: økte polikliniske inntekter, lønnsinnsparinger grunnet
vakanser i andre deler av virksomheten og håndtering av sykefravær uten merkostnader til vikarer
utover sykerefusjoner.
Kirurgisk klinikk har hatt et negativt avvik i desember, som skyldes lav døgnkirurgisk aktivitet og
høyt sykefravær som har ført til økt overtid og bruk av vikarer.
Medisinsk klinikk hadde i 1. halvår store inntekter som følge av høy aktivitet målt i DRG-poeng, som
skyldes høyere DRG-indeks og økning i polikliniske konsultasjoner. Klinikken klarte ikke å
opprettholde samme høye aktivitet i august og september. Lønnskostnadene har også vært høyere enn
budsjettert i sommermånedene. Klinikken registrerte dermed negative budsjettavvik i august og
september. Oktober-resultatet viste tilnærmet balanse. Høy aktivitet i november resulterte i et positivt
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budsjettavvik på tross av høye varekostnader. Desember måned var preget av lavere aktivitet enn
budsjettert og i fjor. Endelig resultat for klinikken i 2017 ble 3 millioner kroner svakere enn
budsjettert.
BUK har høye inntekter som følge av høy aktivitet i somatikken, men dette er ikke tilstrekkelig til å
dekke opp for høyere kostnader på innleie og varer.
Akutt og beredskap har hatt positivt resultat fra april og ut året. Endelig resultat ble svakere enn
forventet på grunn av stor økning i variabel lønn og noe innleie fra byrå i desember. Innsparing på
varekostnader og andre driftskostnader ble heller ikke som forventet. Endelig resultat for klinikken ble
et overskudd på 0,5 millioner kroner.
Resultatet i Medisinsk service klinikk skyldes høy aktivitet innen laboratoriemedisin, kreftavdelingen
og fertilitetsavdelingen, som gir høye inntekter. Innsparinger på fast lønn dekker opp for forsinket
effekt av innsparingstiltak. Radiologi bidrar negativt til resultatene med høye innleiekostnader for
radiologer til Notodden og lavere inntekter enn budsjettert.
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling viser lavere inntekter på ISF, men lavere
lønnskostnader som følge av større effekt på merverditiltak og vakante stillinger på DPS gir en positiv
bunnlinje. Klinikken gjennomførte i år merverditiltak tilsvarende 13 millioner, og leverte i tillegg et
resultat som var bedre enn det nye styringsmålet som ble gitt i august.
Service- og Systemledelse viser et negativt avvik på 4,8 millioner kroner, som skyldes hovedsakelig
økte kostnader pga ERP innføring (-3,5 millioner kroner) og økt aktivitet innen BHM område.
Administrasjonen bidrar positivt til årsresultatet. Det er innsparinger som følge av vakante stillinger og
sykefravær som ikke er erstattet med vikar, bedre inntjening i BHM enn budsjettert og stopp i
lederutviklingsprogrammet som gir et positiv resultat på 3,6 millioner kroner. Fag &
Forskningsavdeling avslutter med et positiv resultat på 2 millioner kroner.
Felles: Positivt avvik på har sammenheng med effekt av risikobufferen i budsjettet. Økt basisramme
som følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen for 2017 bidrar positivt med 16,5 millioner
kroner.

Status innsparingstiltak
I 2017 er det i driftsbudsjettet innarbeidet effektiviseringstiltak i klinikkene på til sammen 102
millioner kroner. Det rapporteres at de fleste innsparingstiltak gir effekt som forventet, med unntak av
forsinket iverksetting for noen tiltak, og et mindre antall tiltak som av ulike årsaker ikke lar seg
gjennomføre, eller ikke vil gi effekt i år. Realisert innsparing etter 12 måneder er 21,8 millioner
kroner lavere enn budsjettert. Omlag 79 % effekt av budsjettert innsparing er oppnådd.
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Merverditiltak 2017

Årseffekt
2017

Kirurgisk klinikk

25 780

‐ økt aktivitet inneliggende og poliklinikk
‐ forbedret kodekvalitet

3 400
4 200

‐ red.bemanning sengeposter og poliklinikker
‐ redusert lønnskostnad/bemanning, legegruppene
‐ reduksjon sekretær , Notodden
‐ redusert varekostnad Urologi og poliklinikker; instrumen

3 248
3 580
200
730
900

‐ redusert varekostnad Ortopedi , implantater
‐ forventet økning i DRG‐vekter
‐ redusert vikarinnleie gyn. Lege
‐ diverse kostnadsreduksjoner

Brutto
årsverk 2017

12

Faktisk
desember

25 780

11 495

3 400
4 200

1 365
1 750

‐

3 248
3 580
200
730

1 686
2 588
‐
549

‐

900

150

8 058
1 200
264

2 936
350
120

‐
‐
7
4
1

8 058
1 200
264

Medisinsk klinikk

Bud. Effekt
desember

avvik

estimert
årseffekt

kommentar

‐

11 390

‐2 035 Innfridd i november. Optimistisk for desember.
‐2 450 Fortsatt arbeid med kodekvalitet kan hjelpe noe.
forsinkelser i omstillingsprosessen / korr. tiltak vil
‐1 562 kompensere noe etterslepet
‐992
‐200 Urealistisk tiltak
‐181

1 450
1 750

‐14 286

‐750 Forespeilet reduksjon i priser ikke innfridd
Ferre opphold på døgn og dag, over budsjett på
‐5 122 polikinikk.
‐850 Endrede forutsetninger legebemanning vil føre til at
‐144

‐

15 470

23

15 472

13 883

‐ avvikle lettavdeling
‐ redusert bemanning avdeling hjerte/nyre/hormon/geriat
‐ redusert bemanning avdeling lunge, mage/tarm, Kragerø
‐ redusert bemanning rehabilitering og fysioterapi
‐ redusert bemanning stab og poliklinikker Øvre Telemark
‐ redusert tj.planer medisinske leger/økt DRG poliklinikk
‐ økt aktivitet poliklinikk (40 DRG‐poeng)
‐ redusert bemanning sengeposter
Med.klinikk Uløst ‐ er løst fra 1/9‐17

2 040
2 800
1 320
2 560
2 960
1 200
840
600
1 150

5
5
3
5
5

2 040
2 768
1 320
2 528
2 920
1 200
840
‐
1 856

2 040
2 645
1 320
2 528
2 726
1 200
840
‐
584

Barne og ungdomsklinikken

5 890

7

5 890

5 390

‐500

Reduksjon variabel lønn ABUM
Reduksjon bemanning ABUP
Reduksjon bemanning AHAB
kostnadsreduksjon AHAB
Reduksjon bemanning ABUM
Reduksjon bemanning AHAB
Holde stillinger vakant ABUP
Holde stillinger vakant alle avdelinger

520
1 492
560
170
348
400
1 550
850

1
2
1

2
1

520
1 492
560
170
348
400
1 550
850

170
1 492
560
170
348
400
1 550
700

‐350 reduksjon vikarbruk ikke oppnådd
‐
‐
‐
‐
‐
‐
forsinkelser / årseffekten vil oppnås
‐150 forsinkelser / årseffekten vil oppnås

16 920

7

16 920

16 920

2 625
570
3 230
180
1 000
2 500
250
225
550
520
3 170
2 100

4
1
‐1

2 625
570
3 230
180
1 000
2 500
250
225
550
520
3 170
2 100

1 835
570
3 230
180
900
2 500
250
225
550
‐
5 210
1 470

‐790
‐
‐
‐
‐100
‐
‐
‐
‐
‐520
2 040
‐630

Medisinsk serviceklinikk
‐ redusert bemanning og vikarbruk innen radiologi
‐ redusert legestab kreft/medisin
‐ redusert bemanning, økte pol.inntekter og økt salg av lab
‐ redusert bemanning og driftskostnader arbeidsmedisin
‐ økt aktivitet og økte DRG‐inntekter kreft / fertilitet
‐ tilpasning tjenestetilbud
‐ reduksjon bemanning sengepost kreft
‐ reduksjon bemanning arbeidsmedisin
‐ reduksjon bemanning laboratoriemedisin
‐ reduksjon bemanning radiologi
‐ økt aktivitet medisinsk genetikk
‐ økt aktivitet kreftavd (100 poeng) pga flere innleggelser

Akutt og beredskapsklinikken
Endring bemanningsplaner
Endring Båtavtale Kragerø
Økte inntekter ambulansekurs
Endring variabel lønn
Endring varekostnader og driftskostnader

‐
‐

‐

0,5
0,5
1,0
0,5

‐1 589

‐

5 909

‐4 241

4 400
500
300

2 447
208
300

750
450

2

750
450

652
352

3 000
750

1 200
750

‐1 953 Vil innfris delvis, men andre tiltak i klinikken vil kom
‐292 Planlagt endring kan ikke gj.føres. Usikker effekt
‐
forsinkelser i omstillingsprosessen / korr. tiltak vil
‐98 kompensere etterslepet
‐98 forsinkelser / årseffekten vil oppnås
Usikkert om kravet innfris. Lav aktivitet i 2, kvartal
‐1 800 og i sommer. Over budsjett i november.
‐
periodisert krav fra april

17

12 150

13 000

4 000

7

4 000

4 000

‐

2
1
1
1
4
1

2 900
400
300
600
800
2 600
550

3 538
100
‐
600
1 067
3 145
550

638
‐300
‐300
‐
267
545
‐

13 876

12

13 876

11 849

‐2 027

3 776
2 500

7

3 776
2 500

3 923
2 780

295
488
559
450
400
750
550
300
1 200
950
1 658

297
925
561
1 002
354
240
‐
‐
373
1 394
‐

230
255
‐
2
437
2
552
‐46
‐510
‐550
‐300
‐827
444
‐1 658

295
488
559
450
400
750
550
300
1 200
950
1 658

Administrasjon

1 750

2

1 750

1 750

‐

Redusert bemanning

1 750

2

1 750

1 750

‐

101 986

88

101 988

80 196

1
4
‐
‐

‐

850

Nedbemmanning stab, eiendomsdrift, internservice,
ernæring, pasientreiser.
Pasientreiser: endring avtaler/rammeverk
Nye tiltak:
Økt effekt kutt i stillinger innenfor ernæring
Økt inntekt barnehage
Kuttet driftsmidler innleie rådgivere eindomsforvaltning
Utleieinntekt seksjonleder DIPS, 450' i 2017, 450' '2018
Innsparing driftskostnader eiendomsdrift
Innsparing driftskostnader MTU
Innsparing IT kostnader
Kutt årsverk sentrallageret
Red overtid, ektrahjelp internservice
Reduksjon driftskostnader tekstil/renhold
SSL ‐ Uløst

‐21 793

5 390

16 920

Som planlagt fra 1/7
Som planlagt fra 1/7
Som planlagt fra 1/7
tiltak ikke iverksatt
høyere effekt forventet siste kvartal
nedgang i innleggelser fra november

10 150

12 150

2 040
2 650
1 320
2 530
2 730
1 200
840
600
‐

1 835
570
3 230
180
1 000
2 500
250
225
550
‐
4 580
2 000

6

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandli

SUM

‐

8

‐
‐
‐

13 910

forsinkelse vaktordning Notodden
får effekt fra 1. mars

4 400
500
300

‐

2 807
350
135

170
1 492
560
170
348
400
1 550
700

‐

3 000
750

Service og systemledelse

‐

10 150

2 900
400
300
600
800
2 600
550

75

‐
‐123
‐
‐
‐194 Forsinkelse 0,5 pleieårsverk
‐
Erstattes av utvidet program poliklinikker (DRG)
‐
‐
Red. 3 pleiere fra 1/9 (elementer fra B2‐prosjektet)
‐1 272

Bidrag til økt aktivitet i kirurgisk klinikk
ABK ‐ generell kostn.kutt klinikknivå og avd.ledelse Akuttm
Endring av tjenestetilbud sengepost
Nye tiltak som er flatt periodisert, men effekten vises senere:
Forsere sammenslåing samt større effekt enn beregnet
Effektivisering sekretærtjenesten øT
Endre vakttjenester, jmf prosjekt A3
Utsatt oppstart nyetablert akutt ambulantteam
Vakant lederstilling øT
Utsatt oppstart Øhjelp rus team
Vakant psykologstilling (2 x 6 mnd)

1 653
2 620
‐
550

5 909
2 447
208
300
652
352
1 200
750

13 000

Årseffekten vil oppnås i 2.halvår 2017

4 000

Effekt fra 1. mai

3 538
100
‐
600
1 067
3 145
550

Ikke avklart
Senere rekruttering og utsatt oppstart til 1.mars
Ny rekruttering utsatt
Større årseffekt, da alt ble utsatt
Ny rekruttering uttsatt til 2.halvår

‐

11 345
3 551
2 800
295
500
559
1 000
400
240
‐
‐
500
1 500
‐

Innsparing brøyting, skadedyrkontroll med mer
Røntgenlab PV, MTU PV generelt
Ingen tiltak definert
Utsatt pga ERP

Ingen tiltak definert ‐ blir 2018 helårseffekt

‐

1 750
1 750

‐

79 614
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En stor del av effektiviseringstiltakene innebærer bemanningsreduksjoner, og størstedelen av disse
tiltakene går etter plan. Reduksjonen i antall faste månedsverk siste måneder bekrefter dette.
Effektiviseringstiltak med formål å øke aktiviteten har hatt varierende effekt, og det kan synes som om
økte aktivitetskrav ikke i tilstrekkelig grad er fulgt opp med endringer i aktivitetsplaner. Etter særlig
høy aktivitet i første kvartal, ble økt aktivitet i flere tilfeller valgt som løsning for å dekke opp for
uløste innsparingskrav, uten at dette vises i konkrete resultater.

Likviditet
Likviditetsbeholdningen ved utgangen av desember er på 126 millioner kroner, noe som er 48
millioner kroner høyere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak lavere investeringer, lavere
pensjonspremie og resultatforbedring.

Investeringer
Bokførte investering ble 29 millioner kroner lavere enn budsjettert. Investering i ny operasjonsrobot
ble forskjøvet til 2018.

Investeringer - tall i 1000

Bygg & anlegg
Medisinsk teknisk utstyr
Annet utstyr, biler m.m.
SUM

Regnskap
2016
369
40 535
7 059
47 963

Regnskap
desember 2017 Budsjett 2017
6 237
13 000
19 742
40 000
5 361
7 000
31 340
60 000

Salg
Det er solgt 3 personalleiligheter i 2017. Samlet salgssum var 2,6 millioner kroner, og
regnskapsmessig gevinst var på 1,5 millioner kroner.
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Status STHFs strategi
Status per 3. tertial viser at arbeidet med å realisere delmål 2017 i Sykehuset Telemarks strategi er
godt i gang, og det er ingen områder i dette arbeidet som man vurderer har kritisk risiko for
måloppnåelse.
Oversikt over områder i strategiplanen er lagt ved saken. Vedlegget viser status for måloppnåelse for
delmålene, samt iverksatte tiltak for å innfri målene.
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Øvrige tertialvise forhold
Pasientsikkerhetsprogrammet
Implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger

Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet anses som implementert. Unntaket er Samstemming
av legemiddellister, og her pågår fremdeles arbeidet med å bredde til relevante enheter i tett samarbeid
med klinisk farmasøyt.
Fra 2.tertial 2017 ble helseforetakene bedt om å rapportere på i hvilken grad innsatsområdet
Hjerneslag er implementert med uttrekk fra Norsk hjerneslagregister (rapport Etterlevelse av anbefalt
behandlingsforløp per pasient). Rapporten viser en median på 80% både for Skien og Notodden. For
innsatsområdet Trygg kirurgi ble helseforetakene bedt om å rapportere andel operasjoner der trygg
kirurgi skjema benyttes, og resultatet for 2017 var 85%.
Det foreligger egen plan for implementering av de nye innsatsområdene som kom i 2017. Tidlig
oppdagelse av forverret tilstand anses som implementert, og det er nå etablert et akuttmedisinsk team
som skal bistå og gi råd til sengepostene for eventuell overflytning til intensivseksjonen. I tillegg er
det etablert et tilbud til sengeposter i Skien med mobil intensivsykepleier som har til hensikt å bidra
med kompetanse, råd og veiledning.
Tiltakspakke for Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avgrenset til å gjelde for voksne pasienter.
For å identifisere barn med risiko for sirkulasjons-/respirasjonssvikt på et tidlig stadium har
Barneavdelingen implementert PedSAFE (Pediatric Systematic Assessment and communication For
preventing Emergencies). Dette har til hensikt å sikre objektiv og systematisk vurdering av barnets
tilstand ved hjelp av skåringsverktøy PEWS (Pediatric Early Warning Score).
Seksjon sengepost Infeksjon var pilot for Pasientsikkerhetsprogrammet innen Tidlig oppdagelse av
sepsis, og tiltak som ble etablert i pilotperioden skulle breddes til øvrige sengeposter.
Implementeringsperioden våren 2017 var kort så dette krever nytt fokus. Videre planla
Pasientsikkerhetsprogrammet eget læringsnettverk for sengeposter på området, dermed videreføres
pilot på Seksjon sengepost Infeksjon i 2018. Læringsnettverk for akuttmottak er avsluttet. Teamet fra
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akuttmottak Skien viderefører sitt forbedringsarbeid og utarbeider plan for bredding til FOVA
Notodden.
For innsatsområdet Forebygging av underernæring planlegges det bredding våren 2018 på bakgrunn
av erfaringer fra pilot gjennomført på Seksjon for kreft, palliasjon og blodsykdommer. Klinisk
ernæringsfysiolog er etablert som tilbud i pasientbehandlingen, og videre bredding av innsatsområdet
vil øke etterspørsel etter denne kompetansen som viktig del av ernæringsbehandlingen.
Risikotavler og tavlemøter er etablert ved mange av sengepostene, hvilket bidrar til kontinuerlig,
tverrfaglig fokus og risikotenkning i pasientbehandlingen. Tavler og målinger krever fremdeles
manuell oppdatering, og elektronisk løsning er etterlengtet på dette området.

Eksterne tilsyn og revisjoner
Formålet med tilsyn og revisjoner er å kontrollere sykehusets styring og kontroll med at aktiviteter
planlegges, gjennomføres, evalueres og kontrolleres i samsvar med lovverket, krav fra eier og egne
definerte krav og målsetninger.
God forberedelse og oppfølging av tilsyn og revisjoner er en sentral del av det systematiske
forbedringsarbeidet som skal sikre kvalitet og sikkerhet for både pasienter og ansatte. Det er et mål at
hvert tilsyn ikke bare skal følges opp i revidert enhet, men bidra til læring på tvers i hele
organisasjonen, jfr. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. For å
bidra til å oppnå dette presenteres tilsyn og revisjoner, som anses å ha relevans utover aktuell enhet i
ledergruppen.
Til enhver tid planlegges, gjennomføres eller følges tilsyn og revisjoner opp i foretaket.
Det er positivt at det i 2017 har vært gjennomført flere tilsyn hvor det ikke er påpekt avvik. Det viser
at det er god styring og kontroll på disse områdene, og at styringssystemet er dokumentert på en
hensiktsmessig måte.
Høsten 2016/våren 2017 gjennomførte konsernrevisjonen revisjon på sykehusets kontroll med
korridorpasienter. Gjennom hele 2016 arbeidet sykehuset med å etablere et forbedret system for å
redusere antall korridorpasienter og samtidig sikre forsvarlig oppfølging av satellittpasienter.
Konsernrevisjonen ga svært positive tilbakemeldinger på systemet som var etablert og implementert
ved sykehuset.
Det er også verdt å nevne at Fylkesmannen i Telemark gjennomført tilsyn ved DPS Øvre Telemark
uten av det ble avdekket svikt.
Tilsyn som er viet størst oppmerksomhet i 2017 er Datatilsynets og Statens helsetilsynets tilsyn med
informasjonssikkerhet i sykehuset. Det sentrale vurderingstemaet er helseforetakets styring og kontroll
med tilganger til pasientjournal, herunder at ansatte er kjent med muligheter og begrensninger som
følger av lovverket. Tilsynet er presentert for styret i styresak 75-2017. Oppfølgingen av tilsynet har
hatt stor fokus gjennom hele 2017 og er fortsatt ikke endelig avsluttet. Kontrollen startet på bakgrunn
av klage fra en pasient. Datatilsynet har i foreløpig kontrollrapport konkludert med at sykehuset ikke
har tilstrekkelig styring og kontroll med tilgangsstyringen til elektronisk pasientjournal. På bakgrunn
av den foreløpige kontrollrapporten er det iverksatt flere tiltak for å forbedre tilgangsstyringen og
bedre sikring pasientens personvern. Endelig rapport fra Datatilsynet foreligger ikke pt.
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Parallelt med tilsynet nevnt over, har Datatilsynet gjennomført kontroll med om helseforetakene i
Helse Sør-Øst hadde tilstrekkelig styring og kontroll med tjenesteutsettingen av ansvaret for IKT-drift
i regionen. Datatilsynet har kommet med varsel om pålegg med overtredelsesgebyr. Varselet er
påklaget og det foreligger ikke endelig avgjørelse. Pga disse to tilsynene er det i 2017 iverksatt en
rette tiltak for å bedre på informasjonssikkerhet herunder ansvarsforholdene mellom RHF og HF.
I tabellen under presenteres tilsyn og revisjoner som er gjennomført, pågår eller er varslet siden forrige
rapportering pr 2. tertial 2017. Tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering fremkommer også av
tabellen. Disse utgår ved neste rapportering da videre oppfølging inngår i den ordinære driften.
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Dato

Tilsynsorgan

Enhet i
organisasjonen

Tema

Funn

Handlingspla
n/tiltak

Status

Sak

April – juni
2017

Konsern‐
revisjon

STHF

Forvaltning av
programvarelisense
r

En anbefaling

Presentert i
styresak
72/2017

Avsluttet

17/00830

Nov. 2017 –
jan 2018

Konsern‐
revisjon

STHF

Forvaltning av GAT

Rapport
foreligger ikke
pt

Okt/nov
2016

Fylkesmannen i
Telemark

HAVO

2 avvik og 3
merknader

Handlingsplan
oversendt
Fylkesmannen
og
forbedringstilta
k iverksatt.

Avsluttet

16/
01988

August 2016

Landsomfatten
de tilsyn:
Fylkesmannen i
Telemark,
Vestfold og
Agder

Akuttmottaket

Mottak og
behandling av
henvisninger samt
utredning og
vurdering av
samtykkekompetan
se
Forsvarlig utredning
og behandling av
sepsis

1 avvik vedr
mangelfull
dokumentasjo
n av
nødvendige
tidsangivelser

Handlingsplan
utarbeidet,
forbedringsarbe
id pågår.
Journalverifikasj
on ja, mai og
sept 2017.

16/
00435

Mai 2017

Datatilsynet

STHF

Varsel om
overtredelses
gebyr pga
mangler i
styring og
kontroll

Varsel om
overtredelsesge
byr er påklaget

Feb 2017 ‐

Datatilsynet

STHF

Varsel om 2
pålegg i
foreløpig
kontroll‐
rapport.

Redegjort for i
styresak 75‐
2017

Endelig
vedtak
foreligger
ikke

Okt. 2016

Datatilsynet

STHF

Redegjørelse
sendt fra ST
22.12.2016

Avventer
tilbakemeldi
ng fra
Datatilsynet

16/02875

16.11.2017

Arbeidstilsynet

Patologisk
avdeling

Kontroll med
helseforetakenes
styring og kontroll
ved å
tjenesteutsette
ansvaret for IKT‐
drift i regionen
Kontroll med
tilgangsstyringen i
elektronisk
pasientjournal og
om kontroll av
logger er i samsvar
med kravene i
pasientjournalloven
Brevlig kontroll med
behandling av
helseopplysninger
til kvalitetssikring
etter
helsepersonelloven
§ 26.
Vurdering av det
kjemiske
arbeidsmiljøet ved
patologisk avdeling

Journalgjen
nomgang i
sept. viser
forbedringe
r, men
Fylkesmann
en har ikke
lukket
avviket. Det
varsles at
det vil bli
fulgt opp
med
egenvurderi
ng i 2018.
Pågår

Tilsyn
avsluttet

17/02835

Ingen avvik,
en anbefaling
om forbedring
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Dato

Tilsynsorgan

Enhet i
organisasjonen

Tema

Funn

Handlingspla
n/tiltak

Status

Sak

Juni 2017

Direktoratet for
samfunnssikker
het og
beredskap ‐
DSB

STHF

Undersøkelse av om
det arbeides
systematisk med
sikkerhet, sårbarhet
og risiko.

Avdekket 2
avvik
1.Mangelfull
oppfølging av
tidligere avvik
2. Mangelfull
dokumentasjo
n på
kompetanse i
sikker bruk av
MTU

Oppfølging
pågår

17/00862

Juni 2017

DNV

ST

ISO 14001: 2015
Miljøledelse ‐
resertifisering

6 avvik (kat2)
21
observasjoner

Handlingsplan
sendt DNV

Tilsyn
avsluttet
STHF har i
tilbakemeldi
ng til DSB
beskrevet at
avvikene vil
bli fulgt opp
og lukket
fortløpende
og innen
juni 2018.
Sertifikat
mottatt,
revisjon
avsluttet

Vår 2017

DNV

Fertilitets‐
avdelingen

ISO 9001:2015
Resertifisering

2 avvik (kat 2)
og 1
observasjon

Svarfrist 18.05.

Revisjon
avsluttet.

31/05‐
2017

RC‐ bevis

21.‐
23.11.2017

Statens
legemiddelverk

Blodbanken,
Skien,
Porsgrunn og
Kragerø

Legemiddelloven
Blodforskriften
Tilvirkningsforskrift
en

1 avvik
1 anbefaling

Funn fulgt opp

Tilsyn
avsluttet

6.‐
7.12.2017

Statens
legemiddelverk

Blodbanken,
Notodden og
Rjukan

Legemiddelloven
Blodforskriften
Tilvirkningsforskrift
en

1 observasjon

Funn fulgt opp

Tilsyn
avsluttet

10.02.2016

Skagerak Energi

STHF

Elektrisk anlegg,
Porsgrunn

22 punkter til
oppfølging

Pågår

Aug 2017

Kommunalt
brannvesen

Seljord

2 avvik

Juni 2017

Kommunalt
brannvesen

Notodden

2 avvik og 2
anmerkninger

Lukkefrist utsatt
til 01.12.2017
pga ombygging i
Porsgrunn
1 avvik lukket,
det ander under
oppfølging
1 avvik lukket

Des 2017

Kommunalt
brannvesen

Skien

2 avvik og 3
anmerkninger

Pågår

Pågår
pågår

Uønskede hendelser
Sentralt i pasientsikkerhetsarbeidet er systematisk oppfølging av uønskede hendelser. Helseforetaket
jobber for å fremme en kultur hvor de ansatte er opptatt av pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø. Det
er fokus på å sikre god meldekultur hvor det er trygt og akseptert å melde og diskutere uønskede
hendelser og forbedringsområder. Det skal være åpenhet om forhold som kan gå ut over helse- miljø
og sikkerhet (HMS) for ansatte og pasientsikkerheten. I tillegg er det et mål at de ansatte skal oppleve
det meningsfullt å melde fra om uønskede hendelser. Det er et kontinuerlig arbeid å nå dette målet.
Hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig pasientskade skal etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 meldes til Meldeordningen i Helsedirektoratet.
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Alvorlige pasientrelaterte hendelser skal i tillegg varsles til Statens helsetilsyn etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på
pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Oppfølging av § 3-3a er det redegjort for
i styresak 86-2017.
Pasient og ev. pårørende skal ha informasjon om uønskede hendelser av en viss alvorlighet, jf. Pasientog brukerrettighetsloven § 3-2. I tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten tilstrebes at pasient og ev. pårørende erfaringer involveres i oppfølging av uønskede
hendelser.

Oversikt over pasientrelaterte uønskede hendelser
Pasienthendelser
Resultat 2015
Resultat 2016
1. tertial 2017
2. tertial 2017
3. tertial 2017
Resultat 2017

Pasienthendelser meldt til
Helsedirektoratet (§ 3-3)

1016
1039
336*
283*
304
923

Pasienthendelser varslet til
Statens helsetilsyn (§ 3-3a)

422
462
136*
108*
103
347

18
25
6
6
7
19

*korrigerte tall ved rapportering 3. tertial.

Pasientklager
Det er mottatt totalt 98 pasientklager 3. tertial 2017. I denne sammenheng omfatter klagesaker klage
fra pasient/pårørende, hendelsesbaserte tilsynssaker og krav om erstatning til Norsk
pasientskadeerstatning.
Klagesaker er en viktig kilde til informasjon om kvaliteten på tjenestene som ytes. Informasjon om og
fra klagesaker skal benyttes som ledd i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetene ved
helseforetaket.

Resultat 2015
Resultat 2016
Resultat 2017

Klage fra pasient
/pårørende inkl. pasientog brukerombudet
167
157
133

Hendelsesbaserte
tilsyns-saker
34
51
29

Krav om
erstatning til
NPE
132
121
122

Annet

8
12
13

Sum total

337
333
280

Avsluttede hendelsesbaserte tilsynssaker med resultat *:
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Avsluttede
hendelsesbaserte
tilsynssaker
Resultat 2015

49

Resultat 2016
1.tertial 2017
2. tertial 2017
3. tertial 2017
Resultat 2017

50
16
23
14
53

Ingen
bemerkning til
sykehusets
behandling
17
23
3
7
3
13

Fylkesmannens konklusjon
Råd/veiledning
Påpekt
gitt
pliktbrudd

Oversendt
Statens
helsetilsyn

11

17

4

12
7
1
0
8

19
4
15
9
28

6
2
0
2
4

*Det gjøres oppmerksom på at i oversikten over avsluttede tilsynssaker, så inngår saker som er varslet til Statens
helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a og som er overført til Fylkesmannen for tilsynsmessig
oppfølging.

Virksomhetsstyring
Grunnleggende for STHFs arbeid med styringskravene fra eier er effektiv virksomhetsstyring, som
forutsetter at det er etablert god intern styring og kontroll. Sykehuset Telemark utarbeider årlig en
egen handlingsplan for virksomhetsstyring. Handlingsplanen for 2017 ligger som vedlegg fire (?) til
virksomhetsrapporten per 3. tertial. Hensikten med planen er å bidra til forutsigbarhet i arbeidet og
sikre måloppnåelse.
For å sikre etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten,
som trådte i kraft 1.1.2017, har det i 2017 vært jobbet med forbedring av virksomhetens styring og
kontroll. Sentralt i dette arbeidet er forberedelse til at sykehuset skal ta i bruk nytt helhetlig
kvalitetssystem – HELIKS. Det nye kvalitetssystemet vil understøtte forskriftens krav til styring og
kontroll ved funksjonalitet for blant annet behandling av proaktivt forbedringsarbeid,
samsvarsvurderinger, uønskede hendelser, klagesaker, handlingsplaner, risikovurderinger og
dokumentstyring.
Dokumentstyringssystemet i HELIKS var planlagt tatt i bruk i uke 3 i 2018. Oppstarten er imidlertid
utsatt på grunn av rød beredskap i Sykehuspartner. Dette som følge av innbrudd i Sykehuspartners
datasystemer. Tidsperspektivet for oppstart er pt. uklart. Forbedringssystemet vil etter planen tas i bruk
i løpet av våren 2018.
Det har vært utført et betydelig arbeid og mange personer ved sykehusets har vært involvert i å flytte
alle styrende dokumenter fra TQM og EK, som er sykehusets nåværende kvalitetssystemer, over til det
nye kvalitetssystemet - HELIKS. Sykehuset ser frem til å ta i bruk et moderne kvalitetssystem, som
understøtter det systematiske kvalitetsarbeidet.
Sykehuset har iverksatt en rette tiltak for å bedre på informasjonssikkerhet, herunder
ansvarsforholdene mellom RHF og HF. Fokuset på informasjonssikkerhet er økt i 2017 og det er tatt
grep for å legge til rette for bedre rapportering til ledelse og styret på dette området i 2018. Det skal
utarbeides styringsindikatorer innen informasjonssikkerhet og det skal utarbeides årshjul og årsplaner.
Målet er å forbedre internkontrollen.
Sykehuset Telemark har aktivt medvirket i utarbeidelsen og videreutvikling av felles regionalt
styringssystem for informasjonssikkerhet. Harmoniserte dokumenter ble inntatt i lokalt ledelsessystem
fra desember 2016 og utover i 2017. Arbeidet med å komplettere og foredle dette fortsetter i 2018 i
regionen og lokalt.
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I samarbeid med andre helseforetak i foretaksgruppen forbereder STHF EUs nye
personvernforordning, som trer i kraft 25. mai 2018.
Innkjøp og logistikk ( hente fra HSØ-rapportering)
Sykehuset Telemark gikk over på regionalt ERP 3. april og har i løpet av 9 måneder kommet greit inn
i rutiner ifht systemet. Vi har fremdeles utfordringer som skapes ved gjennomsnittsberegning på pris
på varer på sentrallager. Dette gir feil belastninger ut til klinikkene. Bakgrunn for feil er enheter og
innlegging av varer på lager i systemet.
Vi ser det fremdeles er avvik på tall hentet fra BI APPS, men velger å bruke disse tallen for å få en
kontinuerlig uthenting av tall.
Tabellen nedenfor viser resultater på indikatorer som innrapporteres til HSØ hvert kvartal:
Indikatorer innkjøp og logistikk
1. Faktisk kjøp på avtale
2. Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem
3. Kjøp fra felles forsyningssenter (ift budsjett)
4. Bruk av elektroniske produktkataloger
5. Utnyttelse av aktiv forsyning
6. Omløpshastighet
7. Andel kjøp fra felles forsyningssenter til sentrallager
8. Andel EHF (elektroniske fakturaer)

1. tertial 2017

71 %
67 %
120 %
94 %
40 %
14,9
42 %
74 %

2. tertial 2017

3. tertial 2017

42 %
26 %

52 %
32 %

76 %
60 %

97 %
61 %
11,3
44 %
81 %

69 %

Mål

85 %
60 %
100 %
75 %
65 %
13,6
43 %
52 %

Resultatene på Faktisk kjøp på avtale gikk ned i forbindelse med nytt regionalt ERP, men har økt
siden forrige rapportering. En av utfordringene ved overgangen har vært å få på plass lokale avtaler og
det jobbes kontinuerlig med. Tallet har en liten usikkerhet på varer som er på avtale, men blir bestilt på
fritekst. Disse kommer ikke med i totalt kjøp på avtale.
Også Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem har lavere måloppnåelse enn tidligere. I overgang til
nytt system ser vi at denne har gått ned. For 3. tertial er rapportering på 32 %. Det er utfordringer å få
blant annet års leveranser til laboratoriet inn i systemet som utgjør store summer. Systemet blir heller
ikke brukt til bestilling av tjenester da det ikke er lagt opp til dette.
Bruk av elektronisk varekatalog gikk som forventet gått ned etter overgangen til regional ERP, men
har økt igjen i 3. tertial. 97 % av våre bestillinger er fra varekatalog. Det har vært en tidkrevende
prosess å få opprettet lokale avtaler på artikler som ikke finnes på nasjonale eller regionale avtaler.
Vi hadde i 3.kvartal en omløpshastighet på 11,3. en noe lavere omløpshastighet skyldes at
lagerbeholdning har blitt økt siden overgang til nytt ERP for å sikre komplette leveringer til huset.
Andel EHF (elektroniske fakturaer) er høy i STHF. 81 % av våre fakturaer mottas elektronisk.
Flere indikatorer mangler per 2. tertial idet datagrunnlaget ikke var klart til rapporteringstidspunktet.
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1. Oppsummering

Oppsummering
Desember 2017
Sykehuset Telemark

Faktisk HIÅ

Budsjett HIÅ

Avvik HIÅ

HIÅ 2016

Årsestimat

Årsbudsjett

Avvik

Kvalitet per måned
Ventetid påstartet, denne periode

56

61

Ventetid ventende, denne periode

63

84

Antall fristbrudd påstartet, denne periode

30

56

0

Antall fristbrudd venter, denne periode

63

59

0

Aktivitet
ISF‐poeng somatikk
40 686

40 620

66

39 841

40 662

40 620

42

2 101

2 577

‐476

1 891

1 994

2 577

‐583

Totalt antall ISF poeng "sørge for"

42 787

43 197

‐410

39 437

42 656

43 197

‐541

Utført eget HF/Sykehus

40 603

40 490

114

39 677

40 603

40 490

113

Voksepsykiatri og TSB

9 909

10 270

‐361

9 909

10 270

‐361

Barne‐ og ungdomspsykiatri

7 146

8 377

‐1 231

7 146

8 377

‐1 231

"Sørge for" (døgn, dag og polkl.)
Legemidler

ISF‐poeng Psyk

Polikliniske konsultasjoner
162 000

158 100

3 900

158 064

162 000

158 100

3 900

VOP

Somatikk

55 999

59 115

‐3 116

57 484

55 999

58 938

‐2 939

BUP

27 837

27 270

567

27 378

27 837

27 445

392

TSB

14 204

16 992

‐2 788

16 525

14 204

17 169

‐2 965

Brutto månedsveverk

2 999

3 000

1

3 065

3 001

3 001

‐

Innleie helsepersonell

18 318

5 352

‐12 966

16 956

5 352

‐5 352

1 680 793

1 715 196

34 403

1 666 637

1 715 196

‐1 715 196

96 880

81 054

‐15 826

100 004

81 054

‐81 054

19 342

Bemanning

Lønn til fast ansatte
Overtid og ekstrahjelp
Sykefravær (forrige måned)

6,58

6,64

Økonomi (hele tusen)
19 342

3 776 653

3 639 004

3 619 661

3 654 655

‐1 787

3 862 156

3 656 442

3 654 655

‐1 787

9 993

‐1 410

9 891

8 583

9 993

‐1 410

Driftsinntekter

3 639 004

3 619 661

Driftskostnader

3 656 442
8 583

Netto finansresultat
Pensjon
Årsresultat

‐
‐8 856

‐
‐25 000

‐
16 144

‐
‐75 612

‐
‐8 856

‐
‐25 000

‐
16 144

3

Regionale hovedmål
Utvikling siste

Status

Resultat

Resultat

12 mnd

2015

2016

des.17

51

62

57

31

56

30

1,0 %

1,9 %

1,0 %

73 %

76 %

84 %

8,7 mill.

-75,6 mill

-8,9 mill

8,7 mill.

-90,6 mill

16,1 mill

Hovedmål
Mål 2017
100

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60
dager. Ordinært avviklede pasienter.

60
-

Antall brudd

100

Pasienten opplever ikke fristbrudd (påstartet)
Andel av med frist
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for
behandling i samme brev

0
90 %

100%

70 %
50 %
20

Det er skapt økonomisk handlingsrom som
sikrer nødvendige investeringer

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3%
Alle medarbeider involveres i oppfølging av
medarbeider‐undersøkelsen med etablering av
forbedringstiltak for egen enhet
Korridorpasienter

Årsresultat
-

Budsjettavvik

( 20)

3%

Siste måling november 2017

5,9 %

4,5 %

2,8 %

100%

Siste måling høst 2016

79 %

87 %

87 %

3,5 %

0,9 %

0,6 %

0%

4

1. Oppsummering

Prioriteringsregelen ‐ status hittil i år
Desember 2017
STHF
SOMATIKK
BUP
VOP
TSB

Verdi per måned

% endring hittil i år 2016‐2017

Ventetider påstartet
des '17
des '16

56,22
56,95
43,02
48,14
30,75

61,16
62,06
38,68
46,75
29,44

65,40
42,80
54,67
43,02
112,88
58,97
46,06

73,26
45,65
60,32
38,68
85,18
58,17
45,28

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk
Psykiatri/TSB

Bemanning
Somatikk Psykiatri/TSB

‐2,2 %
‐2,3 %

2%
2%
‐3 %
‐14 %

Kostnader
Somatikk Psykiatri/TSB

‐4,1 %
‐1,7 %
‐1,2 %
‐1,5 %
‐17,4 %

1,2 %
2,3 %
‐13,9 %

Endring pr klinikk
(01) Kirurgisk klinikk
(02) Medisinsk klinikk
(03) Barne‐ og ungdomsklinikken, somatikk
(303) Avdeling for barn og unges psykiske helse
(06) Akutt og beredskap
(07) Medisinsk Serviceklinikk
(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
(13) Service og systemledelse
(15) Administrasjon

0%
7%
‐4 %

0%
‐5 %
1%
2%

‐11 %
1%

0%
‐3 %
0%

‐5 %

‐3 %
‐3 %
‐2 %

Som følge av innføring av nøytral merverdiavgift fra 2017 har STHF hatt en nedgang i kostnadene i forhold til 2016.
Innenfor VOP har det vært en kostnadsvekst på 2,3 %, BUP viser en vekst på 1,2 %, mens TSB viser en
kostnadsreduksjon på 13,9 %. Da somatikken viser en kostnadsreduksjon på 1,7 %, så er prioriteringsregelen
oppfylt innenfor VOP og BUP, men ikke for TSB.
Kostnadene er eks. avskrivninger, legemidler og pensjon, og den % ‐vise endringen er ikke korrigert for endringen
av merverdiavgiften.
5

Senger i bruk per somatisk sengepost.
Tekniske poster utelatt.
Tatt ut 8/1‐18 for 1/12‐17 – 31/12‐17.
Antall postopphold, ved f.eks permisjoner blir
både oppholde før, selve permisjon og etter telt
som selvstendige postopphold. Tallene blir
tilsvarende "blåst opp" ved tekniske postopphold

Senger i bruk for somatiske
sengeposter.
Tekniske poster utelatt.
Tatt ut 8/1‐18 for 1/1‐16 –
31/12‐17.

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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Korridorpasienter

Andel Korridorpasienter STHF

Antall korridorpasienter per klinikk 2017

150

4,0
3,0

100

2,0
50

1,0

2015

2016

des

nov

okt

sep

aug

jul

jun

mai

apr

mar

feb

jan

0,0

2017

1500
924

1000
500

533
311
138

265

1083

1248

1369

1481

706
354

398

441

477

506

561

3

4

5

6

7

8

1643

590

9

STHF
januar

Antall Korridorpasienter akkumulert STHF 2016-2017

2000

0

1725

654

1795

724

1880

februar

KIR
mars

Andel korridorpasienter - somatikk
Kirurgisk klinikk
Medisinsk klinikk
Barne og undomsklinikk
Akutt og beredskaps klinikk
Medisinsk teknisk klinikk
Psykiatrisk klinikk
Sykehuset Telemark

MED
apr

BUK
mai

jun

ABK
jul

aug

MSK
sep

okt

KPR
nov

November
Desember HIÅ 2017
HIA 2016
HIÅ 2015
50
23
264
247
575
20
27
499
921
1075
0
0
4
43
84
0
0
0
6
0
0
0
7
31
1
0
0
0
56
70
70
50
774
1304
1805

774

0
1

2

2016

10

11

des

12

2017

7

Pasient

8

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer

1. Antall/andel
fristbrudd
påstartet STHF.

2. Antall/andel
fristbrudd ventende
STHF.

80
60
40
20
0

1,0 %

30

63

80
60
40
20
0

0,8 %

2%
1%

Antall

0%

Andel i %

1%
1%

Antall

0%

Andel i %

80

3. Gjennomsnittlig
ventetid påstartet
STHF

BUP

60
40

Somatikk

20

TSB

0
des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17

jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17

100

4. Gjennomsnittlig
ventetid ventende
STHF.

VOP

BUP
Somatikk

50

TSB
0
des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17

jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17

VOP

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
Kilde: D-10398 DIPS
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Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer
7 665

8 000

5. Antall som venter
på STHF.

7 500
7 000
6 500
des.16

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

2 000

6. Antall ventende
som har ventet mer
enn 3 måneder STHF.

des.17

1 287

1 500
1 000
500
0
des.16

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

800

7. Antall ventende
som har ventet mer
enn 6 måneder STHF.

600

344

400
200
0
des.16

8. Antall ventende
som har ventet mer
enn et år STHF.

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

400
300
200

89

100
0
des.16

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
Kilde: D-10398 DIPS

1
0

Utvikling i «offisiell venteliste» vs «total venteliste»,
samt andelen av pasienter som har fått tildelt time.

Antall / Andel «passert tentativ tid» = Løftebrudd
(av pasientene som ikke har fått time‐innkalling, blå søyle fra forrige graf)

Tentativ tid er den datoen som behandler setter opp på kontakten til pasienten, som indikasjon for når
pasienten skal få time. Dersom denne datoen er passert, så kalles dette for «løftebrudd» (rød søyle). Vi regner
denne i andel av alle kontakter som er satt opp, der pasientene foreløpig ikke har fått innkallelse (blå søyle).
1
2

Antall / Andel Løftebrudd fordelt pr Klinikk
Utvikling

13

Status pr 1. januar; kontaktene fordelt etter tentativ
måned. (Når skal pasienten ha time?)

14

Pakkeforløp Kreft
Resultat 2017, alle forløp. Mål = 70%

79%

69%

Kilde: NPR
Periode: jan‐17 til des‐17
Oppdaterte tall finnes på :
https://statistikk.helsedirektoratet.no
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Bemanning

16

4. Bemanning

Antall årsverk
3300
3200

3151
3068

3100
3000
2900

3003

3001

2961

3009

2985
2936

2938

3008
2962

2961

2900

2800
2700

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Faktisk 2015

3019

3036

3004

2991

3004

2999

3057

3239

3098

3037

3045

3030

Faktisk 2016

3005

3037

3016

3033

3021

3015

3086

3255

3180

3056

3021

3055

Faktisk 2017

3003

3001

2961

2985

2936

2938

3009

3151

3068

2962

2961

3008

Faktisk 2018

2900
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Brutto månedsverk

Glidende 12 mnd
3 080

3 060

3 040

3 0633 0653 0633 0653 0653 062
3 057
3 0553 057
3 053
3 053
3 0503 051
3
047
3 046
3 0453 046
3 040
3 033
3 024

3 020

3 000

3 015
3 007
3 002
2 998
2 990

2 980

2 960

2 940

18

Fastlønn hittil i år

201712

Fastlønn 2017

Faktisk

180000 000

STHF totalt

160000 000

1 686 155 566

Budsjett

Avvik

1 715 195 509

29 039 944

Avvik i %
2%

Kirurgisk klinikk

282 760 883

279 213 524

-3 547 359

-1 %

120000 000

Medisinsk klinikk

278 776 182

277 106 229

-1 669 953

-1 %

100000 000

Barne‐ og ungdomsklinikken

128 147 885

125 850 790

-2 297 095

-2 %

80000 000

Akutt og beredskap

255 585 099

253 379 199

-2 205 900

-1 %

60000 000

Medisinsk Serviceklinikk

202 556 785

207 023 257

4 466 473

2%

40000 000

Psykiatri og rus

310 308 765

325 003 252

14 694 488

5%

20000 000

Service og systemledelse

143 516 273

149 094 647

5 578 374

4%

Felles ‐ øvrig

26 226 039

36 436 021

10 209 982

28 %

Administrasjon

58 277 655

62 088 590

3 810 935

6%

140000 000

‐

Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

Variabellønn hittil i år

201712

Variabel lønn 2017
15000 000

Faktisk

Budsjett
81 054 028

Avvik Budsjett
-15 982 131

Avvik i %
-20 %

Alle Ansvarssteder

97 036 160

10000 000

Kirurgisk klinikk

21 962 548

17 757 264

-4 205 284

-24 %

5000 000

Medisinsk klinikk

22 590 689

22 246 826

-343 863

-2 %

Barne‐ og ungdomsklinikken

3 313 892

2 347 346

-966 546

-41 %

Akutt og beredskap

16 398 180

10 841 659

-5 556 522

-51 %

Medisinsk Serviceklinikk

11 501 379

6 961 699

-4 539 680

-65 %

‐10000 000

Psykiatri og rus

13 136 302

5 638 252

-7 498 050

-133 %

‐15000 000

Service og systemledelse

6 171 256

3 141 929

-3 029 327

-2 071 311

11 503 061

13 574 372

4 033 224

615 993

-3 417 231

‐
‐5000 000

Felles ‐ øvrig

‐20000 000

Budsjett avvik hittil

Administrasjon
Denne Periode

Budsjett denne periode

19

-555 %

Faktisk

4000 000
2000 000
‐
‐2000 000
‐4000 000
‐6000 000
‐8000 000
‐10000 000
‐12000 000
‐14000 000
‐16000 000
Budsjett avvik hittil

30000 000

Alle Ansvarssteder

15000 000
10000 000
5000 000
‐

Avvik Budsjett

Avvik i %

5 351 968

-13 347 241

-249 %

Kirurgisk klinikk

940 926

1 429 875

488 949

34 %

Medisinsk klinikk

71 294

125 909

54 615

43 %

2 714 339

1 184 280

-1 530 059

-129 %

Barne‐ og ungdomsklinikken
Akutt og beredskap
Medisinsk Serviceklinikk
Psykiatri og rus
Service og systemledelse

Denne Periode

Budsjett

18 699 209

909 553

-

-909 553

10 560 674

539 496

-10 021 178

-1858 %

3 481 924

2 072 409

-1 409 515

-68 %

20 498

-

Felles ‐ øvrig

-

-

-

-20 498

Administrasjon

-

-

-

Budsjett

201712

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
Faktisk

25000 000
20000 000

Innleid arbeidskraft hittil i år

201712

Innleid arbeidskraft 2017

Alle Ansvarssteder

Budsjett

Avvik Budsjett

Avvik i %

1 801 890 934

1 801 601 505

-289 428

0%

Kirurgisk klinikk

305 664 358

298 400 662

-7 263 695

-2 %

Medisinsk klinikk

301 438 166

299 478 964

-1 959 202

-1 %

Barne‐ og ungdomsklinikken

134 176 116

129 382 415

-4 793 701

-4 %

Akutt og beredskap

272 892 833

264 220 858

-8 671 975

-3 %

‐10000 000

Medisinsk Serviceklinikk

224 618 838

214 524 452

-10 094 385

-5 %

‐15000 000

Psykiatri og rus

326 926 990

332 713 913

5 786 923

2%

Service og systemledelse

149 708 027

152 236 576

2 528 549

2%

Felles ‐ øvrig

24 154 728

47 939 082

23 784 354

50 %

Administrasjon

62 310 879

62 704 583

393 704

1%

‐5000 000
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Sykefravær STHF
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00

7,96
6,69
4,44

3,16

4,00
3,00

4,80

2,25

7,38

4,42
2,96

6,88

6,71

4,44

4,44

2,44

2,27

2,00

6,32
4,84

1,48

6,16
4,31

1,84

5,45
3,97

6,30

5,88

4,80
3,92

1,48

1,50

jun.17

jul.17

7,27

7,52

5,08

5,35

6,35
4,26

1,96

2,09

2,19

2,17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

1,00
nov.16

des.16

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

Alle fraværslengder

Sykefraværsprosent

Korttid

Langtid

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17

Alle ansvarssteder

7,56

7,58

7,08

7,32

6,65

6,30

5,81

5,95

5,97

6,48

6,69

7,97

7,38

6,88

6,71

6,32

6,16

5,45

6,30

5,88

6,35

7,27

(01) Kirurgisk klinikk

6,57

6,84

7,98

7,07

6,01

5,59

4,63

5,89

4,68

5,48

5,86

6,94

6,82

7,16

5,98

6,05

5,27

4,16

4,42

4,75

5,15

6,96

7,61

(02) Medisinsk klinikk

8,38

8,38

7,70

7,87

7,54

6,70

7,06

5,73

5,30

6,39

7,04

8,32

7,27

6,19

6,89

6,21

5,95

5,34

6,38

5,38

5,74

5,97

6,24

(03) Barne‐ og ungdomsklinikken

8,07

7,05

6,74

7,58

6,43

6,18

8,06

5,74

4,99

5,90

7,60

10,26

9,59

8,68

8,54

6,71

6,13

5,80

9,17

5,76

8,44

6,86

8,07

(06) Akutt og beredskap

5,97

6,58

6,56

6,53

5,47

5,96

5,35

5,20

4,78

5,08

6,15

5,92

4,01

4,39

4,46

5,33

5,65

4,68

6,27

5,35

5,43

6,23

6,58

(07) Medisinsk Serviceklinikk

7,76

7,30

6,99

7,67

7,33

6,26

6,73

6,90

8,28

7,50

6,95

8,74

9,28

7,51

6,75

6,84

6,94

6,52

6,23

6,29

6,10

8,11

7,86

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

7,33

7,51

6,45

7,42

6,64

6,92

5,02

6,00

7,13

6,98

6,44

8,22

7,64

7,24

7,29

6,32

5,85

5,90

7,25

7,67

8,01

8,87

9,18

10,89

11,06

8,61

7,61

7,64

6,95

5,58

7,25

7,25

8,44

7,79

9,15

9,27

8,13

8,33

7,99

8,52

6,85

6,49

6,26

7,26

8,89

8,84

3,84

2,92

3,40

6,32

5,31

4,06

5,03

3,47

4,72

5,95

6,15

7,61

6,44

7,44

6,43

4,91

5,08

3,66

4,02

3,75

4,17

4,51

3,74

(13) Service og systemledelse
(15) Administrasjon
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7,52

4. Bemanning

AML brudd

AML
1800
1600

Aksetittel

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803

Søndager på rad

270

188

185

169

213

208

195

373

254

214

257

222

307

140

53

8

Ukentlig arbeidsfri

232

196

227

246

219

169

236

299

240

257

228

227

194

91

83

50

Samlet tid per uke

4

1

4

12

2

5

10

10

7

1

3

7

Samlet tid per dag

419

234

224

283

277

239

281

329

337

259

273

261

303

549

406

435

Planlagt tid per uke

73

65

68

75

69

48

79

117

83

66

66

59

50

96

99

103

AML timer per år

77

1

17

26

32

50

58

62

104

85

97
1

AML timer per uke

146

89

110

112

141

127

181

252

212

121

159

140

136

39

9

AML timer per 4 uker

105

113

85

97

106

120

130

236

199

134

128

133

105

37

4
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EFO
40 000
35 000

Aksetittel

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Utrykning på vakt
Overtid i forkant av vakt
Overtid i etterkant av vakt
Overtid
Ekstravakt

201612

201701

201702

201703

201704

201705

201706

201707

201708

201709

201710

201711

201712

201801

1 872

2 013

1 719

1 579

2 057

1 788

1 661

1 893

1 944

1 503

1 698

1 573

1 462

76

201802

201803

826

579

552

876

859

856

990

911

846

726

804

960

787

169

33

17

3 288

2 757

2 960

3 755

3 165

3 676

3 163

2 994

3 248

3 185

3 579

3 523

2 237

527

133

28

2 908

2 267

2 583

3 242

3 327

3 196

3 285

3 672

3 304

3 133

3 349

3 319

3 404

576

156

92

21 872

22 250

21 473

23 958

21 339

23 173

25 224

18 853

21 876

26 298

28 257

28 326

24 391

8 764

2 538

951

23

Aktivitet

24

ISF 2017
120000 000
100000 000
80000 000
60000 000
40000 000
20000 000
‐
‐20000 000
‐40000 000

Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

201712

201712

Denne Periode
Faktisk

Budsjett

Hittil
Avvik Budsjett

Faktisk

Budsjett

Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder

77 310 564

76 368 254

942 310

955 824 312

960 686 157

-4 861 845

Kirurgisk klinikk

31 275 085

32 551 645

-1 276 560

395 362 832

401 557 591

-6 194 759

Medisinsk klinikk

25 379 289

26 251 837

-872 548

324 206 689

321 738 310

2 468 379

5 226 462

5 940 575

-714 113

76 018 287

76 511 332

-493 045

Barne- og ungdomsklinikken
Akutt og beredskap
Medisinsk Serviceklinikk

130 399

85 850

44 549

1 380 921

1 230 888

150 033

5 951 845

5 977 150

-25 305

81 598 372

76 326 679

5 271 693

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

1 524 802

1 632 970

-108 168

18 396 520

20 540 500

-2 143 980

Felles - øvrig

7 822 683

3 928 227

3 894 456

58 860 691

62 780 857

-3 920 166
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DRG‐poeng PHV og TSB utført ved STHF
Denne måned

DPS nedre Telemark
DPS øvre Telemark
Psykiatrisk sykehusavdeling

Hittil i år

Faktisk
574
172
16

Budsjett
627
162
27

Avvik
(53)
10
(11)

Avvik%
‐8 %
6%
‐40 %

Faktisk
7 157
1 821
220

Budsjett
7 889
2 040
341

Avvik
(732)
(219)
(120)

Avvik%
‐9 %
‐11 %
‐35 %

Faktisk
2016
‐
‐
‐

762
530
530
1 293

816
570
570
1 386

(54)
(40)
(40)
(94)

‐7 %
‐7 %
‐7 %
‐7 %

9 198
7 857
7 857
17 055

10 270
8 377
8 377
18 647

(1 072)
(521)
(521)
(1 593)

‐10 %
‐6 %
‐6 %
‐9 %

‐
‐
‐
‐

Klinikk for psykisk helsevern og rus
Avdeling for barn og unges psykiske helse ‐ ABUP

Barne‐ og ungdomsklinikken
SUM DRG psykisk helsevern og TSB på STHF

DRG‐poeng per måned per terapeut
PHV og TSB ved STHF

16,0

Budsjett
2017
ISF budsj.‐avvik
7 889
(1 464 893)
2 040
(438 414)
341
(240 673)
10 270
8 377
8 377
18 648

(2 143 980)
(1 041 336)
(1 041 336)
(3 185 316)

DRG‐poeng PHV og TSB ved STHF
3 000

14,0

2 500

12,0

2 000

10,0

1 500

8,0
6,0

1 000

4,0

500

2,0
‐

0,0
jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

Antall DRG per månedsverk

sep

okt

nov

des

jan

feb

mar

apr

mai

B2017

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

F2017
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DRG‐poeng, utført ved STHF
Denne måned

Avdeling for endo/mamma,ortopedi og gastrokirurgi
Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi
Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer
Avdeling for Kirurgi, Notodden

Kirurgisk klinikk
Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø, ger.,mage/tarm)

318
193
269
1 191
198
6
283
3
3 139

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon)
Avdeling for nevrologi og rehabilitering
Avdeling Medisin Øvre Telemark

Medisinsk klinikk
BUK
Akutt og beredskap
MSK
Ufordelt
SUM DRG utført ved STHF

22,0

Faktisk
Budsjett
649
670
398
394
229
249
181
219
1 458
1532
412
433

Hittil i år

Avvik Avvik%
‐21
‐3 %
5
1%
‐20
‐8 %
‐37
‐17 %
‐74
‐5 %
‐21
‐5 %

340
211
253
1237
225
4
280
‐
3 278

‐23
‐18
16
‐46
‐27
2
3
3
‐139

DRG‐poeng per brutto månedsverk
somatikk

Faktisk
7 872
5 397
2 893
2 448
18 610
5 267

Budsjett
8 209
4 927
3 059
2 705
18 900
5 314

3 992
2 691
3 333
15 282
2 821
65
3 817
9
40 603

4 141
2 623
3 088
15 166
2 795
58
3 571
‐
40 490

‐7 %
‐9 %
6%
‐4 %
‐12 %
49 %
1%
‐4 %

Avvik
Avvik%
‐337
‐4 %
470
10 %
‐167
‐5 %
‐257
‐9 %
‐290
‐2 %
‐47
‐1 %
‐150
68
245
115
26
7
247
9
114

‐4 %
3%
8%
1%
1%
12 %
7%
0%

ISF budsj.‐
Faktisk
Budsjett
avvik
2016
2017
(1000 kr)
8 058
98 508
‐7 200
4 957
59 124
10 054
2 946
36 709
‐3 560
2 288
32 459
‐5 489
18 249 226 800
‐6 195
5 252
63 768
‐1 013
4 045
2 621
3 034
14 951
2 779
66
3 571
60
39 677

49 697
31 472
37 055
181 992
33 545
691
42 847
‐
485 876

‐3 203
1 456
5 229
2 469
546
149
5 273
2 242

STHF ‐ DRG‐poeng utført ved STHF
4 000
3 800

21,5

3 600
3 400

21,0

3 200

20,5

3 000

20,0

2 800
2 600

19,5

2 400
2 200

19,0

2 000

18,5
2012

2013

2014

2015

2016

12m17

1

2

3

4

5

B2017 (40.490)

6

7

8
2017

9

10

11

12

2016
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DRG poeng utført i eget HF siste 12 måneder. Ekskludert DBL. Glidende 12 mnd.

Antall DRG-poeng utført i eget HF - rullerende 12 måneder

41 000
40 500
40 000
39 500
39 000

DRG Indeks ‐ døgnbehandling
DRG-indeks sykehusopphold døgn per måned og rullererende 12 måneder
1,11

1,10

1,07

1,05
1,00

1,07

1,09

1,06

1,04

1,06

1,00

0,98

1,04
1,02

1,01
1,00

0,95
0,90
0,85
0,80
des.16

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

DRG-indeks sykehusopphold mnd

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

DRG-indeks rullerende 12 mndr
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Poliklinikk Psykiatri
Denne måned

Alderspsykiatrien
DPS Nedre Telemark
DPS Øvre Telemark

Voksenpsykiatri og RUS/TSB

Faktisk
157
3 751
1 061
4 969

Budsjett
145
4 746
1 158
6049

1 788
6 757

1854
7 903

Barne‐ og ungdomspsykiatri
SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved STHF

Hittil i år

12
‐995
‐97
‐1 080

Avvik%
8%
‐21 %
‐8 %
‐18 %

Faktisk
2 034
54 297
13 872
70 203

Budsjett
1 828
59 705
14 574
76 107

Avvik
206
‐5 408
‐702
‐5 904

Avvik%
11 %
‐9 %
‐5 %
‐8 %

Faktisk
2016
1 778
58 059
14 172
74 009

Budsjett
2017
1 828
59 705
14 574
76 107

Faktisk
2017
2 034
54 297
13 872
70 203

‐66
‐1 146

‐4 %
‐15 %

27 837
98 040

27 270
103 377

567
‐5 337

2%
‐5 %

27 378
101 387

27 445
103 552

27 837
98 040

Avvik

Poliklinisk aktivitet Psykiatri

Poliklinisk aktivitet Psykiatri

VOP ‐ TSB

BUP

3500

8 000,0
7177

7 000,0

6588

6 000,0

7107
6428

5992

5828

5 000,0

6209

5287

4805

2992

2500
4969

4 000,0

2786
2530

2350

2178

2147

2000

2500

2521

2054
1788

1500

3302

3 000,0

3243

3000

6511

1000

2 000,0

748

500

1 000,0

0

0,0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Faktisk 2016 antall konsultasjoner VOP/TSB
Faktisk 2017 antall konsultasjoner VOP/TSB
Budsjett 2017

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Faktisk 2016 antall konsultasjoner BUP
Faktisk 2017 antall konsultasjoner BUP
Budsjett 2017
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Konsultasjoner per terapeut per dag

Konsultasjoner per terapeut per dag

RUS/TSB

Voksenpsykiatri

3,0

2,80

2,81

2,81

2,77

2,50

2,38

2,5

2,58

2,53

2,54

3,5

2,58

2,32

3,0

2,27

2,68

2,52

2,46

2,52

2,72

2,82

3,02
2,61

2,54

2,5

2,0

2,17

2,14

Okt

Nov

2,34

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5
0,0

0,0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Jan

Des

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Des

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 RUS/TSB
Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2016 RUS/TSB
Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2017 RUS/TSB

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 VOP
Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2016 VOP
Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2017 VOP

Konsultasjoner per terapeut per dag
BUP

3,0
2,5

2,01

2,21

2,49

2,37

2,32
2,07

2,23
1,89

2,0

2,16

1,82

1,77

1,5
0,94

1,0
0,5
0,0
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 BUP

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2016 BUP

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2017 BUP
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Kvalitetsindikatorer

31

Epikriser.
Andel epikriser sendt innen 7 dager.
D‐5821 og D‐5927
Andel epikriser sendt innen 7 dager
Klinikker
BUK
Kir. K
KPR
Med. K
MSK
STHF

Nordagutu rehabilitering

jan.17
67 %
83 %
75 %
82 %
88 %
80 %

feb.17
69 %
84 %
70 %
80 %
79 %
79 %

mar.17
75 %
85 %
72 %
81 %
76 %
80 %

apr.17
71 %
81 %
67 %
78 %
76 %
77 %

mai.17
79 %
83 %
70 %
80 %
85 %
80 %

Måned
jun.17
jul.17
75 %
75 %
86 %
83 %
72 %
79 %
80 %
84 %
75 %
91 %
80 %
83 %

aug.17
72 %
84 %
73 %
80 %
75 %
79 %

0,0 %

Plastikkirurgisk avdeling

Blod-kreft avdeling

70,6 %

Øre-Nese-Hals avdeling

71,2 %

Distrikts Psykiatrisk Senter

72,1 %
77,9 %

BUK

Gastrokirurgisk avdeling

78,5 %

Kir. K

81,4 %

Gynekologisk avdeling

81,9 %

Mage-tarm avdeling

84,2 %

Føde/barsel avdeling

84,8 %
20%

40%

60%

des.17
68 %
81 %
75 %
81 %
71 %
79 %

Bare avdelinger med 85% eller lavere er med.

Hjerte avdeling

0%

nov.17
76 %
85 %
72 %
80 %
81 %
80 %

For somatikk gjelder tallene inneliggende, mens det for psykiatri og rus gjelder
alle omsorg.

60,0 %

Barne- og…

okt.17
66 %
82 %
74 %
77 %
80 %
78 %

Tatt ut 8/1‐18 for
1/12‐17 – 31/12‐17

58,1 %

Barneavdelingen

sep.17
68 %
83 %
73 %
80 %
73 %
79 %

80%

67,5 %
81,2 %

KPR

75,1 %

Med. K

80,7 %

MSK

70,6 %
0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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3. Pasient
Ny definisjon av direkte time, tallene er derfor ikke
sammenlignbare med tidligere tall.

Direkte time
ABK
BUK
Kirurgisk klinikk
KPR
Medisinsk klinikk
MSK
STHF

jan.17
100 %
63 %
84 %
90 %
92 %
96 %
87 %

feb.17
100 %
54 %
80 %
85 %
95 %
86 %
86 %

mar.17
58 %
84 %
83 %
93 %
91 %
86 %

apr.17
67 %
57 %
88 %
77 %
95 %
88 %
88 %

mai.17
79 %
90 %
80 %
91 %
86 %
89 %

jun.17
100 %
87 %
88 %
86 %
82 %
92 %
89 %

jul.17
87 %
85 %
89 %
75 %
81 %
89 %

aug.17
100 %
84 %
90 %
92 %
81 %
88 %
86 %

sep.17
100 %
90 %
91 %
86 %
86 %
91 %
88 %

okt.17
50 %
81 %
85 %
89 %
89 %
95 %
87 %

nov.17
100 %
88 %
87 %
80 %
81 %
92 %
84 %

des.17

jan.18

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til
vurdering av henvisning er fullført.
ABK
BUK
Kirurgisk klinikk
KPR
Medisinsk klinikk
MSK
STHF

des.16
4,52
3,00
1,79
4,40
2,99
1,79
2,47

Antall henvisninger vurdert.
ABK
BUK
Kirurgisk klinikk
KPR
Medisinsk klinikk
MSK
STHF
Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager
Andel vurdert innen 10 virkedager

des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17
jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17
72
92
56
75
79
57
53
59
56
39
75
79
58
344
336
331
328
288
321
259
231
239
301
356
361
326
2478
2886
2500 2 974 2 414
2807
2707
2097
2734
2960
2982
3001
2454
311
355
358
402
274
388
333
236
306
367
421
402
322
1979
2372
2186 2 577 2 041
2468
2418
1627
2378
2457
2490
2671
1945
366
490
350
451
314
377
421
190
540
404
460
410
302
5 550 6 531 5 781 6 807 5 410 6 418 6 191 4 440 6 253 6 528 6 784 6 924 5 407
5 502 6 467 5 730 6 733 5 347 6 356 6 123 4 383 6 134 6 472 6 728 6 839 5 347
99,1 % 99,0 % 99,1 % 98,9 % 98,8 % 99,0 % 98,9 % 98,7 % 98,1 % 99,1 % 99,2 % 98,8 % 98,9 %

jan.17
36,38
3,26
1,77
4,64
4,78
2,97
3,67

feb.17 mar.17
4,61 22,40
3,18
4,41
1,89
1,42
4,08
3,96
4,82
3,86
4,62
1,81
3,40
2,90

apr.17
9,14
2,77
1,62
4,64
4,63
3,12
3,16

mai.17
6,00
3,68
1,42
5,66
3,79
2,94
2,83

jun.17
33,52
4,38
1,78
4,12
5,05
3,54
3,68

jul.17
6,43
3,86
1,51
3,94
5,96
2,32
3,49

aug.17
33,36
2,35
1,65
3,85
4,21
6,10
3,43

sep.17
4,55
3,88
2,58
4,15
4,49
1,62
3,40

okt.17
4,64
3,75
1,82
4,59
3,63
2,63
2,85

nov.17
5,33
3,68
2,38
7,58
6,09
3,14
4,26

des.17
4,98
4,47
1,60
4,40
8,20
3,64
4,46
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8b ‐ Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14
dager gamle

des.16

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

4 755

4 550

3 949

3 883

4 232

4 502
21
756
1 258
1 020
1 136
311

4 018
17
640
1 326
745
999
291

3 839
26
570
1 386
647
895
315

4 035
23
540
1 427
649
1 042
354

4 268
23
664
1 312
869
1 037
363

4 525
29
630
1 458
892
1 140
376

4 739
22
718
1 526
968
1 124
381

4 920
20
746
1 677
971
1 227
279

STHF

1 521

1 477

1 292

1 403

1 634

1 774

1 511

1 402

1 660

1 528

1 719

1 846

1 938

STHF

1 602

1 597

1 270

1 162

1 323

1 292

1 285

1 319

1 307

1 384

1 478

1 466

1 417

STHF

136

178

167

184

267

262
2
219
1
32
8

335
3
287
1
37
7

366
1
319
1
38
7

234
1
185
1
39
8

601
1
547
1
40
12

564
‐
510
1
44
9

656
2
589
1
54
10

767
3
712
‐
43
9

STHF
ABK
Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle
(uansett tidspunkt for opprettelse)

BUK
Kir. K
KPR
Med. K
MSK

Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager
gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)
Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14
dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)

BUK
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager Kir. K
å få ferdigstilt
KPR
Med. K
MSK
8c ‐ Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten
ny kontakt.
STHF
ABK
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny
kontakt

BUK
Kir. K
KPR
Med. K
MSK
ååKIR

Hvorav pasienter registrert på avdelinger som er
omorganisert og lukket.

ååMED
ååMEDKIR
ååNYHO

des.16

jan.17

feb.17

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

1 861

1 812

1 560

1 731

1 908

1 496
10
87
323
97
414
565
126
35
1
10

1 661
17
49
372
33
527
663
129
43
1
6

1 515
12
48
261
57
452
685
118
9
1
5

980
11
57
160
26
213
513
55
15
1
5

1 523
26
98
276
77
511
535
127
39
1
2

1 366
16
98
132
63
403
654
9
22
1
9

1 697
20
113
130
85
577
772
10
19
1
16

1 445
24
64
170
67
579
541
13
46
1
20

34
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Resultatregnskap

STHF: Desember 2017

Denne periode Denne periode Denne periode
faktisk

budsjett

Avvik

Hittil budsjett

Hittil avvik

Hele året

estimat

budsjett

Avvik budsjett

206 777

2 240 697

2 249 042

2 240 697

2 249 042

1 355

1 355

-

16 251

16 251

-

16 251

16 251

-

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling

56 982

60 471

-3 489

728 875

737 619

-8 744

728 875

737 619

-8 744

ISF somatisk poliklinisk aktivitet

10 973

9 820

1 153

147 925

130 687

17 238

147 925

130 687

17 238

2 585

2 772

-187

34 110

37 295

-3 185

34 110

37 295

-3 185

-

-

-

-

-

-

-

-

6 771

3 305

3 466

44 914

55 085

44 914

55 085

Utskrivningsklare pasienter

319

333

-14

9 873

4 000

5 873

9 873

4 000

5 873

Gjestepasienter

952

674

278

9 957

8 220

1 736

9 957

8 220

1 736

Konserninterne gjestepasientinntekter

4 995

3 935

1 060

48 770

47 195

1 575

48 770

47 195

1 575

Polikliniske inntekter

7 973

6 885

1 088

98 613

87 160

11 454

98 613

87 160

11 454
-1 320

ISF-refusjon kommunal medfinansiering
IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler
IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake
Andre øremerkede tilskudd
Andre driftsinntekter

-8 345

Hele året

206 017

Basisramme
Kvalitetsbasert finansiering

-760

Hittil faktisk

-10 171

-8 345

-10 171

985

922

63

9 735

11 055

-1 320

9 735

11 055

-420

1 180

-1 600

12 474

12 474

0

12 474

12 474

-

23 547

18 567

4 980

236 809

223 579

13 231

236 809

223 579

13 231
19 342

323 032

316 995

6 037

3 639 004

3 619 661

19 342

3 639 004

3 619 661

Kjøp av offentlige helsetjenester

4 530

2 364

-2 166

35 307

39 686

4 380

35 307

39 686

4 380

Kjøp av private helsetjenester

9 734

6 066

-3 668

91 010

72 765

-18 246

91 010

72 765

-18 246

32 221

34 008

1 787

392 469

385 489

-6 980

392 469

385 489

-6 980

920

446

-474

18 699

5 352

-13 347

18 699

5 352

-13 347

SUM DRIFTSINNTEKTER

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen
Innleid arbeidskraft - del av kto 468
Konserninterne gjestepasientkostnader
Lønn til fast ansatte

12 518

17 164

4 645

215 702

217 590

1 888

215 702

217 590

1 888

149 158

150 669

1 511

1 686 156

1 715 196

29 040

1 686 156

1 715 196

29 040

9 217

7 529

-1 689

97 036

81 054

-15 982

97 036

81 054

-15 982

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift

31 761

34 635

2 874

374 227

403 109

28 882

374 227

403 109

28 882

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft

-6 360

-8 661

-2 300

-104 806

-103 883

923

-104 806

-103 883

923

Annen lønn

19 657

26 233

6 576

274 607

285 115

10 509

274 607

285 115

10 509

8 788

9 151

363

106 379

109 925

3 546

106 379

109 925

3 546

-

-

-

44 636

40 307

-4 329

469 656

443 257

Overtid og ekstrahjelp

Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader

-

-

-

-

-

-26 399

469 656

443 257

-26 399

316 780

319 913

3 133

3 656 442

3 654 655

-1 787

3 656 442

3 654 655

-1 787

DRIFTSRESULTAT

6 252

-2 918

9 170

-17 438

-34 993

17 555

-17 438

-34 993

17 555

Finansinntekter

929

1 042

-114

11 115

12 507

-1 392

11 115

12 507

-1 392

Finanskostnader

195

208

-12

2 532

2 514

18

2 532

2 514

-18

FINANSRESULTAT

733

835

-101

8 583

9 993

-1 410

8 583

9 993

-1 410

6 986

-2 083

9 069

-8 856

-25 000

16 144

-8 856

-25 000

16 144

-

-

-

-

-

-

6 986

-2 083

9 069

-8 856

16 144

-8 856

SUM DRIFTSKOSTNADER

ORDINÆRT RESULTAT
Pensjonskostnader
(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER

-25 000

-25 000

16 144
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Driftsresultat og budsjettavvik 2016 og 2017 ‐ foretak og klinikker
40 000
20 000
des. 17

nov. 17

okt. 17

sep. 17

aug. 17

jul. 17

jun. 17

mai. 17

apr. 17

mar. 17

feb. 17

jan. 17

des. 16

nov. 16

okt. 16

sep. 16

aug. 16

jul. 16

jun. 16

apr. 16

mai. 16

mar. 16

feb. 16

jan. 16

des. 15

nov. 15

okt. 15

sep. 15

aug. 15

jul. 15

jun. 15

mai. 15

apr. 15

mar. 15

-40 000

feb. 15

i 000 NOK

-20 000

jan. 15

0

-60 000
-80 000
-100 000
-120 000
Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert

Des 17

Nov 17

Okt 17

Sep 17

Aug 17

Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

Jul 17

Jun 17

Mai 17

Apr. 17

Mar. 17

Feb. 17

Jan. 17

Hittil i år

Hittil i år

Resultat
(3 589)

Resultat
83

Resultat
(2 055)

Resultat
(77)

Resultat
Budsjettavvik
(26 572)
(26 572)

(819)

1 320

2016-17, tall i 1000
Resultat
Kirurgisk klinikk

Resultat
(3 123)

Resultat
1 436

Resultat
(5 182)

Resultat
(1 335)

Resultat
(1 438)
(1 620)

Resultat
(6 251)

Resultat
(3 361)

(122)

(2 336)

Resultat
(1 680)

Medisinsk klinikk

(1 242)

940

(219)

(3 511)

Barne- og ungdomsklinikken

(1 340)

1 684

(1 199)

(161)

164

(279)

83

Akutt og beredskap

(1 711)

176

92

356

32

145

902

Medisinsk Serviceklinikk

1 027

(541)

(1 233)

(953)

200

372

505

Psykiatri og rus
Service og systemledelse

1 118
(761)

1 385
(206)

1 058
(232)
1 077

Administrasjonen

(236)

793
1 075

495

1 213
(1 223)
(218)

(1 107)
(334)
511

1 022

1 849

Felles - øvrig

13 255

(3 460)

5 221

(476)

(1 379)

(285)

73

Totalt STHF

6 986

3 125

910

(4 440)

(3 945)

(7 761)

(1 325)
(1 692)

1 731
(73)

483
(1 180)

(1 192)
849
(2 299)
17
(23)

452

(491)

1 157

1 210

(700)

8 429

(6 452)

(503)

2 531

(226)

3 116

(2 988)

(2 988)

(301)

(773)

228

(3 160)

(3 160)

(426)

314

(688)

535

535

3 008

391

(119)

(750)

(750)

1 299
(43)

881
(997)

(192)
(9)

6 397
(4 781)

6 397
(4 781)

590
(4 707)
822

(112)
2 088
(489)

457
(2 354)
362

5 621

5 621

16 843

41 843

(8 856)

16 144
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Likviditet og investeringer.
Tall i tusen

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

200 000
150 000
100 000
50 000
0
-50 000
-100 000
-150 000
-200 000
-250 000
Budsjett

Faktisk/estimert likviditet

Investeringer - tall i 1000

Bygg & anlegg
MTU
Annet utstyr, biler m.m.
IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner
Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner
SUM

Nedre likviditetsgrense

Regn.HiÅ
6 237
19 742
5 361
3 387
-3 862
30 865

B 2017
13 000
40 000
7 000
7 250
-5 871
61 379
38

Risikovurdering per 3. tertial 2017
Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer
og i tråd med de styringskrav som Helse Sør-Øst fastsetter i oppdragsdokument og
foretaksmøte, samt øvrige vedtak som fattes av styret i Sykehuset Telemark. Effektiv styring
forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre
styringssvikt, feil og mangler.
Løpende risikovurderinger er et av grunnlagene for styringsdialogen internt i helseforetaket
og inn mot styret blant annet via tertialvis risikovurdering og risikovurderinger i prosjekter og
andre oppgaver som funn fra eksterne tilsyn.
Risikovurderinger i 2017 for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger
korrigert for nye utfordringer som fremkommer, det være seg i oppdragsdokument 2017,
foretaksprotokoller eller bestillinger fra styret i sykehuset. For alle områder gjøres en
vurdering for hva som er sannsynligheten for at helseforetakets mål og krav ikke vil bli
oppfylt. Samtidig vurderes risikoområdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at
området ikke håndteres på en god nok måte. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens
gjøres uavhengig av hverandre.
I matrisen Risikokart etter 3. tertial 2017 under vises hvordan områdene, ut fra vurdert
sannsynlighet og konsekvens, kategoriseres i forhold til en skala fra lav til kritisk. All
virksomhet er forbundet med risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark
blir områder som defineres med «lav» risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle
områder som er forbundet med «moderat» eller «høy» risiko (gul og rød farge), skal det
synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko, og også der dette er mulig,
angi når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning.
Risikobildet er først og fremst et verktøy for ledelsen ved sykehuset for å identifisere hvilke
områder som trenger særskilt oppmerksomhet i perioden fremover. Hensikten med den økte
oppmerksomheten er å kunne korrigere utviklingen for å oppnå så gode resultater som mulig i
løpet av året. Tiltakene som er tatt inn i tabellen Iverksatte og planlagte tiltak for
risikoområder med mer enn akseptabel risiko skal bidra til dette.
Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter 3. tertial 2017 slik at det ikke foreligger
økt risiko for redusert kvalitet og pasientsikkerhet

Risikoo
områder

Sannsynnlighet
1

1 Kvalitet og tilgjengeligh
het
Venttetid
Fristb
brudd
Infekksjoner
Direkkte time
Korriidorpasienter
Pasieentsikkerhetsproggrammet
2 Økonom
mi
3 Beman
nning
Årsveerk
Variaabel lønn og innleeie
Sykefravær og AML
Kompetanse
4 Aktiviteet somatikk og psykiatri
p
5 Oppdraag og bestilling 2017 (OBD)
6 Strateggi ‐ delmål 2017
7 Radiolo
ogi
8 Informaasjonssikkerhet

2
x

3

Konsekvens
4

5

1

2

3

x
x

4
x

5

Hisstorisk utvikling
T3‐‐
T1‐
T2‐
16
17
17

T3‐
17

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

m
med
d hensyn til endringer i områder frra 2. tertial ttil 3. tertial 2017:
Kommeentarer til matrisen
- Ø
Økonomi (22) anses forttsatt for å hha høy risiko
o, men med redusert saannsynlighett. Det er
iiverksatt fleere tiltak som
m har hatt een positiv efffekt, og syk
kehusets sam
amlede resulltat i
22017 blir 166,1 millioneer kr bedre eenn budsjetttert.
- A
Aktivitet (44) ingen end
dring fra forrrige rapporttering. Det er behov foor økt produ
uktivitet
ffor å nå resuultatmålet.
- R
Radiologi (7) er endrett fra høy til moderat ettter implemeentering av ttiltak som bl.a.
b har
rredusert unøødige underrsøkelser. I tillegg er deet opprettet et nytt prossjekt for å bedre
b
pplanleggingg av vakter og
o innleie.
- K
Kvalitet og tilgjengelig
ghet (1) er uuendret fra forrige
f
rapp
portering.
- B
Bemanningg (3) er redu
usert i konseekvens og saannsynligheet, men ansees fremdeles som
m
moderat. Syykehuset haar gjennomfø
ført store beemanningsreeduksjoner i 2017. Tiltaakene
m
må ses i sam
mmenheng med
m aktivittetsnivået, og
o ytterligerre tiltak vil vvidereføres i 2018.

I tabellen under fremkommer planlagte og iverksatte tiltak for å redusere risikoen og øke måloppnåelsen:

Planlagte og iverksatte tiltak i forhold til risikoområder i Sykehuset Telemark HF per 3. tertial 2017
Risikoområder

Beskrivelse

Tiltak

Effekt

Ansvar

Frist

Ventelistene gås gjennom jevnlig for å sikre at de er reelle,
og kvalitetssikre ventetider, fristbrudd og
langtidsventende.Ventelister følges opp kontinuerlig med
sikte på å unngå fristbrudd, og det ryddes i ventelister hver
måned for å unngå fristbrudd ventende pasienter.

Redusert unødig
ventetid

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Pasientene skal
ikke oppleve
fristbrudd

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Færre infeksjoner,
kortere liggetid

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Mulig konsekvens
1.

Kvalitet og tilgjengelighet
Ventetiden
redusert
Fristbrudd

Infeksjoner

Pasienter får ikke
oppfylt sin rett til
nødvendig helsehjelp.
Spesialisthelsetjenesten
overholder ikke juridisk
bindende forpliktelse til
å oppfylle pasientens
rettighet, og pasientens
rettslig krav på
behandling innen den
fristen som er fastsatt.

Det er planlagt økt poliklinisk aktivitet og dagbehandling
med sikte på å redusere ventelister og unngå fristbrudd.

Det er fokus på renhold og systematisk opplæring av
renholdere. Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder
med trygg kirurgi, forebygging av urinveisinfeksjoner og
infeksjoner knyttet til sentralvenøse kateter videreføres.
Tavlemøter innføres på intensivavdelingen og på
sengepostene. Sykehuset har vært pilot på nytt innsatsområde
“blodbaneinfeksjoner” høsten 2016. Dette er implementert på
sengeposter første halvdel 2017. Det vil bli fokusert spesielt
på å forebygge infeksjoner ved keisersnitt og hofteproteser i
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år, blant annet ved smittevernvisitter.
Direkte time

Fokus på langtidsplanlegging av legenes arbeidsplaner.
Ferier, permisjoner og kurs legges inn i planene. De fleste
klinikkene ligger over 80 %.

Korridorpasienter er nå på et lavt nivå etter at tiltak, som
følge av implementerte tiltak

Korridorpasienter

Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet anses som
implementert med unntak av Samstemming av
legemiddellister. Spredningen er redusert fra 92 % i 2. tertial
til 85 % pr. desember. Det foreligger egen plan for
implementering av de nye innsatsområdene som er kommet i
2017.

Pasientsikkerhetsprogrammet

2.

Pasienten får
timeavtale
sammen med
bekreftelse på
mottatt
henvisning.

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Ingen pasienter på
korridor.
Pasienter og
brukere får, og
opplever å få
trygg og god
helsehjelp

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Sikre økonomisk
handlingsrom i
henhold til
budsjettert
resultatbane og
investeringsprogram.

Klinikksjefer,
ledere og stab

Løpende

Økonomi
STHF må skape
økonomisk
handlingsrom for å sikre
nødvendige
investeringer.
Styring og kontroll med
ressursbruken er viktig
for å kunne gjøre de
riktige faglige
prioriteringene og sikre
høy kvalitet på
pasientbehandlingen

Det jobbes fortsatt med gjennomgang av egen drift og
identifisering av tiltak som kan forbedre bæreevnen på sikt.
Det er implementert flere tiltak og tettere intern oppfølging
som har hatt et positivt utslag i 2017. Resultatet pr desember
er 8,9 millioner, som er 16,1 millioner kr. bedre enn
styringsmålet.
Klinikkene har jobbet med realisering av et omfattende
innsparingsprogram, med tiltak som berører hele
organisasjonen. Det er også lagt planer for ytterligere
sparetiltak som skal effektivisere driften og øke aktiviteten i
2018.
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3.

Bemanning
Årsverk,
variabel lønn
og innleie
Sykefravær






AML-brudd




Kompetanse
og rekruttering



Ressursplanlegging

Sikre økonomisk
bæreevne

Klinikksjefer
og ledere

Spesielt fokus på avdelinger i omstilling og tiltak for å
redusere sykefraværet
Følge opp avdelinger med høyt sykefravær
Samarbeid med NAV for å redusere sykefraværet

Redusert
sykefravær

HR-enhet/
klinikker

Forbedre arbeidet med tjenesteplaner og vaktplaner, som
i minst mulig grad gir rom for AML brudd
“Prosjekt bemanningsplanlegging og ressursstyring”.
Følge opp STHFs vedtatte strategi for å rekruttere og
beholde spesialistkompetanse ved STHF
Ulike kanaler benyttes og tiltak iverksettes for å skaffe
spesialister (blant annet deltakelse på messer,
annonsering, rekrutteringsbyrå). Spesielt fokus på
spesialiteter med rekrutteringsutfordring (overleger til
radiologi og BUP)

Redusert antall
AML-brudd

Det er utarbeidet en handlingsplan for ressursstyring, og
etablert en arbeidsgruppe som følger opp
konsernrevisjonens anbefalinger, slik at tiltak
gjennomføres.

Forbedring av
intern styring og
kontroll

Det arbeides med omstilling og nedbemanning for å nå
budsjettmålet for 2017.

Sikre utnyttelse av
ressurser på best mulig
måte i
pasientbehandlingen



Riktig
kompetanse på
rett sted og til rett
tid

Løpende

Løpende

HR-enhet/
klinikker
HR-enhet/
klinikker

Løpende

HR/Analyse

Løpende

Løpende
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4.

Aktivitet somatikk og psykiatri

Sviktende
pasientgrunnla
g ØH

5.

Ikke god nok
ressursutnyttelse

Riktig effektivitetsnivå ved tverrfaglig arbeid, for eksempel
tidsbruk på møter, antall deltagere etc.

Lengre ventetider og
fristbrudd

Omstillingsprosjektet 2016 – 2018: Delprosjektet Drift
Skien/Porsgrunn/Notodden - tiltak for god
kapasitetsutnyttelse.

Økt aktivitet og
bedre utnyttelse
av ressursene.

Klinikker

Løpende

Ansvarlige for
hvert mål/krav
er definert i
virksomhetsplanen til
STHF

Løpende

Flere pasienter får
behandling.

ØH-tilbudet må
opprettholdes, men er
kostnadsdrivende.

Forsinkelse
anskaffelse
robot
Oppdrag og bestilling 2017 (OBD)
Oppdragsdokument
2017 til STHF
viderefører HSØ og
Regjeringens
målsetninger og slår fast
STHFs sørge for ansvar
for at befolkningen i
opptaksområdet får
tilgang til
spesialisthelsetjenester
slik dette er fastsatt i
lover og forskrifter

I virksomhetsplanen til STHF er alle mål og krav fra STHS
strategi og OBD registrert med ansvarlige for måloppnåelse.
Hver ansvarlig har lagt inn tiltak og det rapporteres på status
for måloppnåelse hvert tertial.

Innfrielse av
HSØs oppdrag
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6.

7.

Strategi – delmål 2017
Sykehusets vedtatte
strategi blir ikke
innfridd. Dette kan ha
betydning for pasienter.

Se tekst over for punkt. 5.

Innfrielse av
sykehusets
vedtatte strategi
for

Ansvarlige for
hvert
område/mål er
definert i
STHFs
virksomhetsplan

Løpende

Økende behov og
etterspørsel etter
radiologiske tjenester
utfordrer kapasiteten.
Dette kan medføre
lengre svartider og
dermed lengre liggetider
for innlagte pasienter.

Igangsatt prosjekt for optimalisering av samlede
radiologressurser.
- Oversikt over vikarbyråer og planlegging av
rekruttering
- Vurdere behov for radiologressurs på Notodden
- Vurdering av vaktplaner

Oppnå god
diagnostikk med
korte svartider.

Medisinsk
serviceklinikk
i samarbeid
med de andre
klinikkene.

Løpende

Radiologi
Kapasitet
diagnostikk

Stabil
bemanning/
rekruttering av
egne
overleger/
redusere
innleie

Generelt gir en situasjon
med flere vakante
radiologstillinger som
dekkes opp med innleide
vikarer utfordringer for
arbeidsmiljø og
fagutvikling, og
medfører store ekstra
kostnader.

Kostnader

Strukturelle forhold og
politiske føringer
vanskeliggjør
gjennomføring av

Det jobbes kontinuerlig med rekruttering og tiltak for å
beholde ansatte.

ST er pålagt fra HSØ å se på større samarbeid med SiV og
radiologi er meldt inn som ønsket område for å samarbeide.
Fra 4. september etableres felles vaktordning for Notodden
og Skien.

Unngå unødige
undersøkelser,
dette sparer
pasienten for
unødig stråling og
sykehuset for
unødvendige
kostnader.
Stabil bemanning
for å kunne få et
robust
arbeidsmiljø
og god faglig
utvikling
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kostnadsbesparende
tiltak.

8.

Informasjonssikkerhet
Databehandler ansvar uklar rollefordeling
mellom HF og RHF

Det foregår flere regionale prosesser i Helse Sør-Øst som
berører informasjonssikkerhet. Prosessene innebærer at
helseforetakene i regionen må standardisere arbeidsprosesser
og rutiner på de aktuelle områdene. Sykehuset Telemark i ser
behov for å sikre at felles regionale beslutninger og føringer
løftes inn i sykehuset slik at vi sikrer god lokal behandling og
vurdering.

Sikre klar
rollefordeling
mellom HF og
sykehus

ADs
ledergruppe

Tiltak i STHF;
 Komplettere alle nødvendige Nivå1 styrende,
gjennomførende og kontrollerende dokumenter
- implementering nedover i organisasjonen
 ROS
 Informasjonskampanje
 Tilgangsstyring
 Loggkontroll
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Strategi 2016-2019 – status for innfrielse av delmål 2017
I 2017 ble det etablert delmål og tiltaksplan for hva sykehuset skulle oppnå dette året innen de tre
medisinske strategiske områdene, de tre suksessfaktorene og for hovedmålene til Sykehuset
Telemarks strategi 2016 – 2019.
Under fremkommer status for delmål 2017 i strategien;

I.

Status for de tre medisinske strategiske satsningsområdene

Kreft
a) Ivareta planlegging av strålesenter i idefasearbeidet for utbygging av somatikk Skien
Det er gjort et omfattende arbeid med idéfase vedrørende planleggingen av utbygging av det
somatiske tilbudet, herunder strålesenter i Skien. Målet er å gå over i konseptfase i 2018 for
dette arbeidet.
b) Forberede rekruttering av nøkkelpersonell til strålesenter
Sykehuset Telemark har fått tilsagn om 2,5 millioner kroner fra HSØ, hvorav 0,8 millioner
kroner i 2017 og det resterende i 2018. Rekrutteringsarbeidet er igangsatt. I første omgang
arbeider vi nå med en plan/opplegg for utdanning av stråleterapeuter. Vi regner med at den
første stråleterapeuten vil være ferdig utdannet i løpet av 2019. Det arbeides også med
konkrete kandidater innen onkologi og medisinsk fysikk.
c) Innfri krav til forløpstider pakkeforløp kreft
Gjennomsnittstall for perioden januar til desember viser 79 % andel nye pasienter inkludert i
pakkeforløp og målet på 70 % er innfridd. 69 % av pasientene i pakkeforløp behandles innen
standard forløpstid, og nær målet om 70 %. Sykehuset Telemark har hovedsakelig utfordring
med resultatoppnåelse på områdene prostata, lungekreft og underlivskreft (gynekologisk
kreft). Brystkreft er det organspesifikke organforløpet som Sykehuset Telemark har oppnådd
høyest resultatoppnåelse på. Imidlertid innebærer en korrigert kodepraksis en reduksjon i
måloppnåelse for andel innen tidsfrist. Sykehuset har innarbeidet ny praksis som medfører at
målet nås på dette området. Områdene føflekkreft, mage/tarm-kreft og blærekreft innfrir
fastsatt måloppnåelse på 70 %. Andre kreftformer med lavt pasientvolum varierer mye i
måloppnåelse.
d) STHF skal sørge for å gi aktuelle kreftpasienter et godt PET tilbud
Ventetider ved OUS for PET er ikke lenger en utfordring for Sykehuset Telemark. Dette
skyldes økt kapasitet blant annet som følge av at Sykehuset i Vestfold (SiV) har etablert et
PET tilbud. Vi er i dialog med SiV om noen av våre pasienter kan behandles hos dem
istedenfor at pasientene må reise til OUS.
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Rus og avhengighet
e) Et samordnet, helhetlig rustilbud i Telemark
Sykehuset har etablert avtale med kommunene om KAD plasser (kommunale akutte
døgnplasser).
Sykehuset Telemark HF har i 2017 iverksatt likemannsprosjekt, hvor tidligere rusmisbrukere
skal bistå andre til å bli rusfrie. Dette er et samarbeid mellom rustjenesten i seks kommuner,
brukerorganisasjonen A-larm, Borgestadklinikken; NAV og Sykehuset Telemark. Dette er en
modell der tidligere rusavhengige kurses og veiledes til likemenn. De skal følge opp, støtte og
motivere rusavhengige under behandling for å hjelpe flere til å klare et liv uten rus.
f)

Samordnet pasienttilbud mellom somatikk og rus/psykiatri
Medisinsk klinikk og klinikk for Psykisk helsevern og rusbehandling har arbeidet med å heve
kompetanse på rusområdet for leger tilhørende somatikken. Noen av de tiltakene som er
gjennomført er hospitering, undervisning og samordning av rutiner ved inntak.
Det er gjennomført et prosjekt for identifikasjon av rusproblematikk i somatikk via en
medarbeider som er halvt finansiert av psykiatrien og halvt fra somatikken. Prosjektet
avsluttes ved årsslutt 2017 og videreføres i linja.

Akuttkjede
g) Samhandling med primærhelsetjenesten
Løpende arbeid i etablert akuttkjedeprosjekt i perioden 2017 – 2019.
Fire områder fokuseres;
 Gode felles arenaer for dialog og læring er etablert.
 Innføre helhetlige akutte pasientflyter på tvers av forvaltningsnivåene
Status; 8 ferdig utviklet og under implementering, ytterligere 3 ferdigstilles i 2018.
 Implementere APP basert på felles prosedyre og informasjonsutvekslingssystem.
 Felles papirbasert journal på tvers av forvaltingsnivåene.
h) Prehospital tjeneste
Rapporteringer viser gode resultater, men ikke full innfrielse av nasjonale anbefalinger.
Nye målekriterier som hensyntar by/land-problematikken er under utarbeidelse nasjonalt.
Krevende geografi med store avstander i deler av Telemark krever betydelig økt antall
ambulanser/lokasjoner om overordnede responstidsmål skal kunne innfris.
Mål om 85 % vital parameter i ambulanse er innfridd per desember 2017 (nytt mål på 90 %
settes for 2018).
Arbeid med Ambulanseplan 2035 for Telemark er startet og skal ferdigstilles i 2018.
i)

Akuttmottak
Resultatene fra gjennomførte tilsyn viser en vel-fungerende akutttjeneste. Innføring av
akuttlege i front har medvirket til mer diagnostikk og behandlingsoppstart i akuttmottak. Dette
gir i noen tilfeller lengre oppholdstid, men bedret pasienttrygghet og kvalitet i akutt fase.
I 2017 er andelen av pasienter som har blitt «snudd» etter korttidsopphold på
akuttovervåkning 24 timers enhet (AK24) økt fra 61,5 % i 2016 til 65 % i 2017. Målet er å
opprettholde dette nivået i 2018.
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j)

Trygge behandlingstilbud på riktig behandlingssted
Dette området er kontinuerlig under arbeid og reviderte prosedyrer for traumer er innført.
Løpende vurdering av arbeidsdeling for akutte ankomster Notodden og Skien.

k) Sømløs kvalitet i hele akuttkjeden
Dette området er under arbeid i akuttkjedeprosjektet. Målbilde er basert på utløpet av
strategiperioden 2019 der 30 akutte pasientflyter skal være implementert på tvers av
forvaltingsnivåene. Utfordring har vært opplevd likeverdig samarbeid og finansiering av
systemer, rutiner for felles triagering og informasjonsflyt som følger pasienten i hele
akuttforløpet.

II.

Status for de tre suksessfaktorene

Brukermedvirkning og samarbeid
l)

Økt brukermedvirkning i pasientbehandlingen
En representant utpekt av brukerutvalget ved sykehuset eller Helse Sør-Øst skal være
fullverdig medlem av forskningsutvalget (FU) ved STHF. Dette ble implementert i 2017 hvor
brukerutvalgets leder ved Sykehuset Telemark ble medlem av FU.
Kjernejournal er innført i 2017. Dette gir helsepersonell med tjenestelig behov tilgang til
viktige opplysninger om pasientene. Pasientene har innsyn i og kontroll med hva som
registreres i Kjernejournalen.
Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark gir viktige tilbakemeldinger til organisasjonen,
spesielt rundt forhold knyttet til pasientbehandling. Brukerutvalget stiller også med to
representanter med møte- og talerett i styret. De har også representanter i Kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalget. Brukerutvalget ved STHF er aktive deltagere i prosjekter, utvalg og
kampanjer.
Ungdomsrådet ved sykehuset skal ivareta pasientstemmen fra barn og unges perspektiv.
Ungdommene i rådet skal gi råd til administrerende direktør på linje med brukerutvalget.
Digital brukerundersøkelse gjøres tilgjengelig for pasienter og pårørende både i somatikk og i
psykiatri fra 1. mars 2018.

m) Pasientvennlig ankomst ved STHF
Prosjektet Foranalyse for Pasientvennlige mottak ved STHF leverte rapport pr desember
2015. Forprosjektfasen ble imidlertid stoppet av Helse Sør-Øst i 2016. Restart av konseptet er
overført prosjekt STHF Omstilling 2016-2018.
Prosjektet Arealplan Porsgrunn sammen med prosjekt Endret rolle for resepsjoner med pilot
ved STHF Porsgrunn fullførte forprosjekt høst 2016, og gjennomføring med endret rolle for
resepsjon ved STHF Porsgrunn ble fullført høsten 2017. Prosjektet skal evalueres for å danne
grunnlag for videreføring til øvrige STHF resepsjoner.
n) Økt samvalg
Sykehuset Telemark HF har i 2017 iverksatt likemannsprosjekt, se informasjon under punkt e)
Rus og avhengighet.
Kronisk nyresykdom har i 2017 vært utpekt som pilot for å styrke samvalgsområdet og sette
det mer i system. Pasienter med kronisk nyresykdom har behov for både langvarig og
forebyggende innsats der det er av betydning å etablere et godt og gjensidig forhold mellom
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pasient og behandler som bygger på trygghet og gjensidig respekt. Det er flere ulike
behandlingsalternativer i forløpet. Det er av stor betydning at disse pasientene får tilstrekkelig
kunnskap til å bidra i egen utredning og behandling og gjøre de nødvendige valgene.
Sykehuset har fokusert på dette i et samarbeid med den lokale pasientforeningen.
I klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling jobber man generelt for økt samvalg, og
spesielt i forhold til medikamentfritt behandlingstilbud.
o) Styrket samarbeid med kommunehelsetjenestene i Telemark
Sykehuset arbeider kontinuerlig med å redusere antall polikliniske henvisninger, med det
menes at pasientbehandlingen skal skje på riktig nivå (samarbeider med fastleger).
Det er etablert faste møter med kommuneoverlegene, 2 møter per år. Møtene ledes av
praksiskonsulentene. Et mål er bedre kommunikasjon med fastlegekorpset i Telemark. Dette
er også en del av akuttkjedeprosjektet «Samarbeid med kommunehelsetjenesten i
akuttkjeden, jfr. punkt g) ovenfor.
Kirurgisk klinikk har etablert et ambulant sårteam, som skal sikre kompetanseoverføring til
Kommunene og redusere behovet for pasienttransport.
Gastrokirurgisk seksjon har etablert en egen dagtids calling, som LIS lege bærer for å gi
bedre tilgjengelighet for primærhelsetjenesten til å konferere eventuelle innleggelser.
ABUM (avdeling for barne- og ungdomsmedisin) startet med møter i 3 tertial 2017 med
fastlegekontorene, hvor representanter fra avdelingen besøker kontorene. Hensikten med
møtene er å få til forbedring av samarbeidet, spesielt om henvisninger, epikriser og
oppfølging av kronisk syke.
Habiliteringstjenesten og avdeling for barn og unges psykiske helse har omfattende ambulant
virksomhet. Dette for best mulig tilrettelegging av behandlingstilbud på pasientenes arenaer,
samt kompetanseoverføring til kommunen, som skal følge opp pasientene videre. Arbeidsprofilen går i retning av å øke denne ambulante tjenesten.
Det avholdes regelmessige møter mellom kommunalsjefer og klinikksjefer. I 2017 blei dette
forumet i Grenland reetablert.

Ledelse‐ og kompetanseutvikling
p) Styrke lederkompetansen
Sykehuset planla lederutviklingsprogram for nivå 4 ledere med oppstart høsten 2017. Dette
ble stoppet på grunn av sykehusets dårlige økonomiske situasjon.
Løpende arbeid med lederopplæring på definerte områder som arbeidsmiljøloven, GAT,
HMS, kvalitet- og pasientsikkerhet er gjennomført i 2017.
q) Forbedre rekrutteringsprosesser
HR har hatt ansvar for en styrt rekruttering både for faste og midlertidig ansettelser.
Administrerende direktør har godkjent alle faste ansettelser. Staben har jevnlig evaluert
virkningen av tiltakene gjennom oppfølging av brutto månedsverk.
r) Målstyrt kompetansestyring
Kompetansekartlegging er gjennomført i alle klinikker.
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s) Ivareta LIS-utdanningen
Det har vært arbeidet med å etablere et opplegg for å sikre veilederkompetansen i LISutdanningen. I denne forbindelse har flere leger vært på regionale veilederkurs våren/høsten
2017.

Planlegging og ressursforvaltning
t)

Timeavtale:
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
Målet om at alle pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev innen 10
dager fra henvising er mottatt (direkte time), er ikke nådd. I november fikk 84 % av pasientene
direkte time. Dette er en liten nedgang fra foregående måneder, og lavere enn andelen i
begynnelsen av året. Arbeidet med langsiktig aktivitets- og ressursplanlegging er den viktigste
faktoren for å nå målet om 100 % direkte time.

u) Ingen fristbrudd
Andel fristbrudd for pasienter med påstartet behandling har gått ned til 1,0 % i desember,
mens andel fristbrudd ventende ligger på 0,8 %. Både antall fristbrudd og andel fristbrudd er
sterkt redusert siden 2015, og ligger på et jevnt, relativt lavt nivå. Når fristen overskrides er
det i hovedsak kun med få dager. Pasienter som skal til kontroll eller seriekonsultasjoner
tildeles ikke en juridisk bindende frist. Det er likevel viktig at det forespeilete tidspunktet for
time (tentativ tid) blir overholdt. Utviklingen i antall pasienter som har passert tentativ tid for
behandling er som tidligere år: Reduksjon første måneder av året for så å øke i
lavdriftsperioden i juni, juli og august. Som forventet er antall pasienter passert tentativ tid
redusert noe i november. Det er viktig at vi fortsatt jobber med planlegging og logistikk for å
bedre overholdelse av tentativ tid.
v) Gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling og under 60 dager for somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for påstartet pasienter i somatikken er 57 dager og målet er nådd.
Sykehuset har ikke nådd målet når det gjelder psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB). Gjennomsnittlig ventetid på disse områdene er; psykiatri voksen 48,1
dager, TSB 30,8 dager og barne- og ungdomspsykiatri 43 dager. Gjennomsnitt ventetid for
hele foretaket var 56,2 dager i desember.
Antall langventere er redusert fra rundt 300 i januar til i underkant av 100 ved slutten av året.
Nedgangen skyldes målrettete tiltak spesielt innenfor urologi og plastikkirurg.
w) Lettere for pasient å kontakte sykehuset
Innføre digitale pasienttjenester og "et nummer inn.
Prosjektet Foranalyse for Pasientvennlige mottak ved STHF leverte rapport per desember
2015. Forprosjektfase ble stoppet av HSØ per juni 2016.
x) Optimalisert ressursbruk
Pågående arbeid i delprosjekt B1 i omstillingsprosjektet hvor det ikke er konkludert;
o Vurdere operasjonstilbud hver lokasjon (delprosjekt B1 Drift Skien, Porsgrunn, Notodden)
o Optimal utnyttelse av operasjonsstuer i 3 etg. versus 4. etg. i Skien (delprosjekt B1 Drift,
Skien, Porsgrunn, Notodden)
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o
o
o

Sikre riktig fordeling av operasjoner mellom dagkirurgi og poliklinikk operasjoner (delprosjekt
B1 Drift, Skien, Porsgrunn, Notodden)
Justere arbeidstid/vurdere driftstider i Skien, Porsgrunn og Notodden for å forbedre
utnyttelsesgrad og pasientflyt
Øke andel dagkirurgi (delprosjekt B1 Drift Skien, Porsgrunn, Notodden)

y) Ressurser sengeposter og Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (delprosjekt B2 Ressurser
sengeposter)
Implementering av «God ressursstyring» pågår. Det planlegges implementering ved tre
sengeposter i 2018.

Status for Sykehuset Telemarks hovedmål i perioden 2016 - 2019
Pasienten skal oppleve åpenhet, bedre informasjon og likeverdig kommunikasjon
Sykehuset har fått nye nettsider som vektlegger behandling og diagnoser. Innholdet skal utvikles
og oppdateres jevnlig slik at nettsidene blir den viktigste kanalen for pasientinformasjon.
Det har vært jobbet med ulike løsninger for pasienttilfredshetsundersøkelse, og det ble gjort et
grundig arbeid rundt dette i 2016. Vi planla å gjennomføre manuelle undersøkelser (papir), men
dette strandet på grunn av ressurser og praktisk gjennomføring. Vi har prøvd å finne en digital
løsning som er brukervennlig og som sikrer personvern. Samtidig ønsker vi bred deltakelse. Inntil
videre vil vi lansere en brukerundersøkelse på nettsidene våre, som kan brukes av alle seksjoner
og avdelinger ved sykehuset. Undersøkelsen skal være klar for ibruktagelse 1. mars 2018.
Vi jobber kontinuerlig med omdømmet til Sykehuset Telemark. Vi skal være åpne og tilgjengelig
overfor journalister og andre, og vi skal svare opp kritikk og tilbakemeldinger fra pasienter og
pårørende. Vi jobber aktivt med å synliggjøre bredden i tilbudet ved Sykehuset Telemark og
informere om driften. Vi bruker Facebook til å dele aktuelle saker og oppnå tettere dialog med
offentligheten.
Sykehuset har hatt et mål om at minst 20 % av uønskede hendelser (3-3 meldinger) skal
offentliggjøres anonymisert Vi publiserte nesten 20 prosent av de uønskede hendelsene i 2016,
men hittil i 2017 har dette arbeidet stoppet opp.
Bedre kvalitet i pasientbehandlingen
a) Være blant beste 1/3 på alle aktuelle nasjonale og regionale kvalitetsmålinger
Kvalitetsindikatorer er en viktig kilde til informasjon om kvaliteten på tjenestene vi leverer. Det er
ved utgangen av 2017 i alt 175 nasjonale kvalitetsindikatorer. Disse fordeler seg som vist i
tabellen under.

Område
Akuttmedisin
Somatisk helsetjeneste

Felt
AMK
Behandling av sykdom og overlevelse
Diabetes
Graviditet og fødsel
Hjerte- og karsykdommer
Infeksjon
Kreft
Sykehusopphold

Antall ind.
4
11
5
10
13
18
35
11
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Legemidler
Psykisk helse barn/unge
Psykisk helse voksne
Rus
Kommunale helse- og omsorgstjenester

Legemidler
Psykisk helse barn og unge
Psykisk helse voksne
Rusbehandling
Kommunale helse- og omsorgstjenester
Legemidler

1
7
13
9
34
4

Oppsummert er det mange områder hvor STHF kan framvise gode resultater. Det er lagt ned
mye godt arbeid, og resultater er oppnådd på flere områder takket være engasjement og innsats
fra ledere og fagpersoner. Samtidig er det potensial for forbedring på flere kvalitetsparameterne ikke minst sett i relasjon til målsettingen om at STHF skal være blant beste tredel på alle aktuelle
nasjonale og regionale kvalitetsmålinger.
Det er en kritisk suksessfaktor at den enkelte klinikk og fagmiljø har eierskap til relevante
kvalitetsparametere og definerer forbedringsarbeidet. For å fortsette framgangen vurderes det
som nødvendig å i tillegg ha et sterkt overordnet fokus med oppfølging og tematisering av
kvalitetsparametere inn i virksomhetsstyringen. Ledergruppe, KPU, oppfølgingsmøter og
virksomhetsrapport kan være aktuelle arenaer.
Et område som har hatt mye oppmerksomhet, er hjerneslag. 30-dagers overlevelse etter
sykehusinnleggelse for hjerneslag viser en klar forbedring over tid og i forhold til andre
helseforetak, slik at vi nå ligger i det øvre sjiktet. I tråd med dette viser flere av de underliggende
ni prosessindikatorene positiv utvikling. Dette gjelder spesielt innleggelse i slagenhet, trombolyse
gitt under 40 minutter etter innleggelse og lipidsenkende medikamenter, hvor STHF ved siste
måling lå helt i landstoppen. Også bruk av blodfortynnende medisin ved atrieflimmer, samt bruk
av blodpropphemmende viser god utvikling. På andre indikatorer, som reinnleggelse innen 30
dager etter hjerneslag, blodtrykksbehandling, trombolyse og vurdering og testing av
svelgfunksjon, ser det ut til å kunne være forbedringspotensial.
Et annet område som det er grunn til å fremheve er infeksjon, som belyses med i alt 18
indikatorer. Dette er nærmere beskrevet i punkt c).
Mange av kvalitetsindikatorene omhandler tilgjengelighet, og her skårer vi i hovedsak innenfor
det som er målsettingen. Dette er nærmere beskrevet under punkt b).
Kreft er et annet område som har fått mye fokus. Som ledd i en nasjonal satsning ble 26
pakkeforløp innført i 2015, og STHF har kreft som ett av tre medisinske fokusområder i sin
strategiplan. I alt 35 av de nasjonale kvalitetsindikatorene fokuserer dette området, hvorav fem
omhandler 5-års overlevelse for kreft i henholdsvis endetarm, tykktarm, bryst, lunge, samt
høyrisiko prostatakreft. De resterende 30 beskriver andel nye kreftpasienter i pakkeforløp og
oppnådde forløpstider for den enkelte kreftform. Fem års overlevelse for STHF er rundt
landsgjennomsnittet eller lavere for alle områdene. Det må tas med i betraktningen at 5-års
overlevelse er resultat av gårsdagens praksis, men ikke desto mindre er det grunn til å vurdere
dagens gjennomføring av pakkeforløp og om vi har det ønskede nivået på behandlingen sett opp
mot nasjonale retningslinjer og best practise.

b) Ingen fristbrudd og korte ventetider
Se besvarelse under punkt u) og v) over.

c) Redusert antall infeksjoner
STHF gjennomfører fire prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner årlig. Målingene viser
en tydelig nedgang over tid. I november 2017 var resultatene for første gang under
målsettingen på 3 % jfr. graf under;
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Målet om at sykehusinfeksjoner skal være stabilt under 3 % er ikke nådd, men indikatorene
viser en tydelig utvikling i riktig retning. Prevalensen er likevel relativt høy i nasjonal
sammenheng. Nedgangen i infeksjoner er resultat av målrettete tiltak, og det er viktig med
videre høyt fokus på infeksjonsforebyggende arbeid. Tydelig ledelsesfokus og tett oppfølging
av resultater og tiltak er nødvendig for å nå målet.
d) Etterleve felles prosedyrer og retningslinjer på tvers av geografi målt ved internrevisjoner
Det har blitt gjennomført internrevisjon på i alt 29 seksjoner i 2017. Temaene har vært:
 Involvering av lokale verneombud
 Antibiotikastyring/daglig vurdering på tavlemøtet
 Satellittpasienter
 Samstemming av legemiddellister (LIB)
 Kontaktlegeordningen
 Blodtransfusjon
I tillegg har det blitt revidert på miljøstyring og legemidler – det siste i regi av
Sykehusapotekene.
Det ble gitt enkelte avvik på samtlige tema, men det var samstemming av legemiddellister og
kontaktlegeordningen som skilte seg ut med hhv 10 og 9 avvik. Avvikene følges opp.
Internrevisjonen vurderes å bidra til kvalitetsforbedring og etterlevelse av felles styrende
dokumenter.

God rekrutteringskraft
Det arbeides med å tiltrekke seg og utdanne nødvendig kompetanse. Sykehuset ønsker å
stimulere til større forskningsaktivitet, blant annet ved at klinikkene legger til rette for at de som
forsker eller allerede har disputert får avsatt tid til videre forskning. I 2017 fikk seks ansatte på
sykehuset doktorgrad og dette er med på å øke sykehusets rennommé, omdømme og faglige
tyngde, slik at flere søker seg til STHF.
Sykehuset samarbeider med Høgskolen i Sør-Øst Norge (HSN) om sykepleierutdanningen med
praksiskoordinatorer. Hensikten er å sikre godt samsvar mellom utdanning som gis av HSN og
praksisopplæringen som gis av STHF. Dette gjør at sykepleiere med praksisperiode på STHF i
større grad søker jobb ved sykehuset når de er ferdige med utdannelsen.

STHF har skapt økonomisk handlingsrom som sikrer faglig utvikling og rom for
investeringer
Økonomisk ble 2017 et betydelig bedre år enn 2016 og årsresultatet (desember I) endte i
overkant av 16 millioner kroner bedre enn styringsmålet. Det ble likevel ikke oppnådd
regnskapsmessig overskudd og arbeidet med å skape økonomisk handlingsrom må derfor gis
høyeste prioritet også fremover. Forbedringsarbeidet har gitt bedre resultater enn foregående år,
selv om det i arbeidet med effektivisering fremdeles er for store klinikkvise variasjoner i
resultatoppnåelse. Spesielt store er utfordringene i kirurgisk klinikk hvor det oppleves svært
krevende å realisere planlagt aktivitetsøkning og/eller reduksjon av kostnader for å få til
nødvendig forbedring av produktivitet. Budsjettet 2017 for klinikken la opp til økning i
behandlingsvolumet, noe som i svært liten grad er realisert. Det er foretatt endringer i ledelsen i
klinikken og igangsatt rekruttering av ny klinikksjef.
I 2017 har det vært store rekrutteringsutfordringer innen radiologi på Notodden, som gir
betydelige merkostnader for innleide vikarer. I tillegg har vi måttet konstatere vekst i kostnadene
til fritt behandlingsvalg og dyre legemidler
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Målsettingen om reduksjon i årsverk er oppnådd i 2017. Det har vært gjennomført en streng
ansettelseskontroll og arbeidet med bemanningsplanlegging er intensivert. Sykehuset har
etablert et program kalt «God ressursstyring» hvor arbeidsplaner gjennomgås systematisk for å
forsøke å styre bemanningen bedre i forhold til variasjon i aktiviteten.
I en situasjon hvor de økonomiske resultatene fremdeles er for dårlig, har sykehuset begrenset
investeringer så mye som mulig.
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Nr.
1.1

1.2

1.3

1.4

Handling
Ny forskrift om ledelse og
kvalitets-forbedring i helseog omsorgstjenesten
(Ikrafttredelse fra 1.1.2017).
Referanse OBD pkt. 3.2
Forskriften slår fast at det er
toppledelsen som har ansvar
for at virksomheten
planlegges, gjennomføres,
evalueres og korrigeres som
del av virksomhetsstyringen

Styringsmål/tiltak
 Gjennomgang av forskriften, samt en vurdering av i hvilken grad sykehusets styringssystem
tilfredsstiller kravene (samsvarsvurdering), og hva som bør forbedres.
 Ledergruppesak med samsvarsvurdering

Frist



Plan med forslag til tiltak for områder som ikke tilfredsstiller kravene
Arbeidet er startet opp, men utsatt for koordinering med forbedringssystemet i HELIKS

Høst



Forskrift tilgjengelig i nytt kvalitetssystem



Endring av prosedyrer, sjekklister og dokumenter som bygger på tidligere
internkontrollforskrift i helse og omsorgstjenesten

Vinter
2018
Løpende

Sikre prosess og rutiner for
arbeid med risikostyring i
HELIKS
Sikre at instrukser (AD og
styret) og vedtekter er
oppdaterte og tilgjengelige



Sikre metodikk og rutiner for risikostyring i forbindelse med nytt kvalitetssystem - HELIKS Vår
2018
Det arbeides med dette i forbedringsdelen i HELIKS (denne delen tas i bruk våren 2018)



Oppdaterte vedtekter og instrukser på Pulsen og på nettsiden til STHF

15.04



Tilgjengelig i nytt kvalitetssystem - HELIKS

Høst

Organisasjonskart skal være oppdatert og tilgjengelig på Pulsen og på STHFs nettside

Løpende

Organisasjonskart tilgjengelig i nytt helhetlig kvalitetssystem
I HELIKS benyttes organisasjonskartet fra Personalportalen/PAGA. Det byr på noen
utfordringer at organisasjonsstrukturen i Personalportalen/PAGA ikke er sammenfallende
med organisasjonskartene som er oppdatert og tilgjengelige på Pulsen og STHF sine
nettsider.

Vinter
2018

Sikre at rutiner for forvaltningsansvar av endringer i organisasjonsstrukturen skjer videre
inn i fagsystemer (for eksempel, GAT/DIPS) - forvaltningsorganisasjonen IAM – ST

Løpende

Sikre at organisasjonskart er 
oppdatert




Status

Mars
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Nr.
1.5

1.7

Handling
Oppdatere
 Årshjul og
virksomhetsplan for
virksomhetsstyringen på
foretaksnivå.
 møteplan på
foretaksnivå for STHF
 årsplan for styremøter

Årlig oppdatere helhetlig
«fullmaktsdokument»

Styringsmål/tiltak
 Utarbeide plan for virksomhetsstyring, årshjul og virksomhetsplan for 2017

Frist



Strategi og delmål 2017 – operasjonalisering

1.mars



Økonomisk langtidsplan 2018-2021 oversendes HSØ og styrebehandles



Budsjett 2018 – ferdigstillelse, oversendes HSØ og styrebehandles

Mars mai
Des.



Oppdrag og bestilling 2017 -Operasjonalisering

Februar



Oppfølgingsmøter AD og klinikksjefer/ stabsdirektører

Løpende



Årlig melding 2017 - operasjonalisering

1.mars



Fastlagt møteplan for 2018 (styret, ledergruppen, brukerutvalg, AMU, tillitsvalgte)

Høst



Oppdatere årsplan 2017 for styremøter

Løpende



Inngåelse av lederavtale mellom AD og klinikksjefer/stabsdirektører

1.januar



Inngåelse av lederavtale nivå mellom nivå 2 og 3 og mellom nivå 3 og 4

1.mars



Arbeidsgruppe som skal arbeide med revisjon av mal for lederavtaler

1.juli



Arbeidsgruppe som skal arbeide med revidering av fullmaktsdokumentene

1.juli



Årlig styresak om fullmakter i desember
Saken er flyttet til styremøte 18. april, etter at nytt styre (eieroppnevnte for perioden 2018 –
2020) er oppnevnt i foretaksmøte 14. februar 2018.

April
2018

Status

1. tertial
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Nr.
1.8

Handling
Styringsmål/tiltak
Styringskrav i Oppdrags- og  Årlig styresak om kravene i OBD og tilleggsdokument til OBD 2017
bestillerdokumentet (OBD)
 Sørge for hensiktsmessig tilbakerapportering månedlig og tertialvis

Frist

Status

27.mars
10.sept.
Løpende



Rapportere Årlig melding 2016 til styret og til HSØ



Oppfølging av vedtak i foretaksprotokoller

1.feb.
1. mars
Løpende



Utarbeidelse av virksomhetsplan for helseforetaket

1.mars

1.9

Gjennomføre ledelsens
gjennomgang (LGG)



Styringssystemet skal gjennomgås minst en gang årlig for å sikre at dette er velegnet,
tilstrekkelig og virkningsfullt. Handlingsplaner skal utarbeides for områder der
styringssystemet ikke tilfredsstiller kravene.
I 2017 er det ikke avholdt en særskilt LGG, men tertialrapporteringer
(virksomhetsrapporter per tertial). LGG for ytre miljø skal integreres i LGG på overordnet
nivå for STHF og det tas sikte på å gjennomføre LGG våren 2018.

Vår
2018

1.10

Oppfølging av tilsyn og
interne revisjoner. Sørge for
at interne revisjoner på
foretaksnivå gjennomføres
ihht. styrevedtatt plan



Åpne avvik etter revisjoner og tilsyn følges opp i helseforetaket

Løpende




Gjennomføre interne revisjoner etter styrevedtatt plan
Utarbeide årlig styresak med plan for interne revisjoner
Plan for interne revisjoner 2018 settes opp som styresak i 2018

Høst

1.11

Elektroniske
handlingsplaner



Elektroniske handlingsplaner som del av nytt kvalitetssystem
Det arbeides med dette i forbedringsdelen i HELIKS (denne delen tas i bruk våren 2018)

Vår
2018

1.12

Oppdatere maler for
virksomhetsrapportering,
herunder måneds- og
tertialrapport



Mal for månedsrapportering og tertialrapportering

Løpende
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Nr.
1.13

Handling
Oppdatere informasjon om
virksomhetsstyring og
tilhørende linker på
intranett og internett

Styringsmål/tiltak
 Utarbeide rapporter, kvalitetsindikatorer og «kuber» til analyseformål etter behov for å ha
styring og kontroll

Frist



Utvikle ny «ledelsesinformasjonsportal» (erstatter eLi)
Prosjektet er utsatt da det økonomiske risikobildet ved implementering av PBI løsningen er
vesentlig endret ift. kostnadsbildet kjent i 2016

Utsatt

1.14

Kvalitets- og
forbedringssystem



Ta i bruk nytt kvalitets- og forbedringssystem
Dokumentstyringsdelen: midten av nov.2017
Forbedringssystemet: Februar 2018
Dokumentstyringsdelen i HELIKS var planlagt tatt i bruk i uke 3 i 2018. Oppstarten er
utsatt pga. rød beredskap i Sykehuspartner som følge av innbrudd i datasystemene til
Sykehuspartner. Tidsperspektivet for oppstart er pt. Uklart.

p.t.ikke
avklart

1.15

Ny økonomi- og
logistikkløsning (ERP)
Koordinere arbeid med
Årlig melding 2016 og
tilhørende styresak



Ta i bruk ny økonomi- og logistikkløsning

Vår



Årlig melding utarbeides etter fastsatt fremdriftsplan

20.jan.



Styresak ferdig til styremøte i februar

1.feb.



Årlig melding 2016 oversendes til HSØ

1.mars



Styrets beretning og årsregnskap for 2016 utarbeides etter plan

20.mars



Utarbeidelse av sak til styret om styrets beretning og årsregnskap 2016

27.mars

1.16

1.17

Koordinere arbeidet med
styrets beretning og
årsregnskap for 2016 og
tilhørende styresak

Status

Løpende
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Årlig melding 2017 for Sykehuset Telemark HF
Sak nr.
005 - 2018

Saksbehandler
Administrerende direktør Tom Helge Rønning
Spesialrådgiver Tone Pedersen

Trykte vedlegg:

Sakstype
Beslutningssak

Møtedato
7.2.2018

1. Forslag til Årlig melding 2017 for Sykehuset Telemark HF
2. Protokoll fra drøftingsmøte med HTV/HVO 1.2.2018

Saksgang:
Brukerutvalget i møte 25.1.2018
Administrerende direktørs ledergruppe i møte 30.1.2018
Drøftingsmøte med de tillitsvalgte og hovedverneombudet 1.2.2018
Styret i STHF i møte 7.2.2018

Ingress:
Sykehuset Telemark (STHF) skal i henhold til § 14 i vedtektene sende en melding (Årlig melding)
hvert år til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets
rapport for foregående år. I følge administrerende direktørs instruks skal administrerende direktør
utarbeide forslag til den Årlige meldingen styret plikter å levere til Helse Sør-Øst RHF.
Årlig melding er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets oppdragsdokument
for samme år, samt beslutninger i foretaksmøter. I den Årlige meldingen rapporterer Sykehuset
Telemark HF på og kvitterer ut alle deloppdragene.
Som vedlegg til saken følger administrerende direktørs forslag til Årlig melding 2017 for STHF.

Forslag til vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2017 for Sykehuset
Telemark HF.
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på
styrets innspill i møtet og eventuelle endringer etter avsluttet revisjon for 2017.
3. Årlig melding 2017 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars
2018.

Skien, 30. januar 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Årlig melding 2017 ligger som vedlegg til saken. STHF har benyttet mal utarbeidet av HSØ i
utarbeidelsen av meldingen.
I henhold til § 34 i helseforetaksloven skal regionalt helseforetaket hvert år utarbeide en melding
om foretaket og foretakets virksomhet, som forelegges departementet. Meldingen skal også
omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Det enkelte helseforetak skal
redegjøre for virksomheten i det foregående år, herunder gjennomføringen av krav departementet
har stilt til virksomheten. Meldingen skal inneholde en plan for virksomheten i de kommende år.
Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i § 14 i vedtektene for STHF. I vedtektene fremkommer det at
styret hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets plandokument
for virksomheten og styrets rapport fra foregående år. I følge administrerende direktørs instruks
skal administrerende direktør utarbeide forslag til den Årlige meldingen styret plikter å levere til
Helse Sør-Øst RHF.
I Årlig melding skal den samlede virksomheten dokumenteres. Dette er viktig som informasjon
utad og internt i sykehuset, men først og fremst til eier. Plandokumentet skal være av strategisk og
overordnet karakter, samt vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de
rammebetingelser som er gitt av eier, Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal også vise hvordan
pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøter, i egne brev i løpet av året, eller satt som
vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp.
Frist for oversending av styrebehandlet Årlig melding 2017 fra Sykehuset Telemark HF til HSØ
RHF er 1. mars 2018. Meldingen skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2018,
jamfør § 6 i vedtektene for STHF og § 34 i helseforetaksloven.
Det er et krav at Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF også skal omfatte de underliggende
helseforetak. For å få til dette uten å gi kortere frist for innsending av Årlig melding, er det innført
en praksis med å avgi egen rapport for oppfølging av oppgavene helseforetaket er pålagt. Frist for
tilbakemelding på alle relevante opplysninger, som skal inngå i Årlig melding for Helse Sør-Øst
RHF, er 20. januar 2018. Denne rapporten, som tilsvarer del II: rapporteringer i Årlig melding
2017, er sendt til HSØ innen fristen. Rapporten skal ikke styrebehandles før innsendelse.
Det ligger et omfattende arbeid bak Årlig melding 2017, hvor klinikker og administrerende
direktørs stab har bidratt for å gi en sammenstilling av virksomheten. De tillitsvalgte,
hovedverneombudet og brukerutvalget har hatt anledning til å gi innspill i prosessen.
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DEL I:
1.

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

INNLEDNING

1.1. Sykehuset Telemark HFs oppgaver og organisering
Sykehuset Telemark helseforetak (STHF) er et helseforetak innen sykehusområdet
Telemark ‐Vestfold. STHF er eid av Helse Sør‐Øst RHF (HSØ).
Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus. Det største sykehuset ligger i Skien.
Dette har traumemottak og et bredt tjenestetilbud innen somatikk. I Skien har sykehuset
også sykehusavdelinger for psykisk helsevern og rusbehandling. På Notodden, Seljord
og i Porsgrunn er det distriktpsykiatriske sengeposter og polikliniske tilbud innen
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Sykehuset har også
Polikliniske tilbud innen TSB og psykisk helsevern på Stathelle og i
Kragerø. Dagsykehuset i Porsgrunn ivaretar planlagte dag‐ og polikliniske tjenester og
drives i tett samarbeid med sykehuset i Skien. Lokalsykehuset på Notodden har
akuttfunksjoner innen indremedisin, generell kirurgi og ortopedi. Ved dagsykehusene på
Rjukan og i Kragerø ytes dag‐ og polikliniske spesialisthelsetjenester innen både
indremedisinske og kirurgiske fag.
Pasientenes behov for spesialisthelsetjeneste legges til grunn for sykehusets samlede
virksomhet. Virksomheten drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske‐,
forskningspolitiske‐ og utdanningspolitiske mål. Helseforetaksgruppens samlede
målsetting, resultatkrav og rammer blir fastsatt gjennom lover, vedtekter, instrukser,
avtaler og beslutninger som blir truffet i foretaksmøter, samt gjennom tildelte
bevilgninger.
Sykehuset Telemark har flere regionale oppgaver. Sykehuset har en robust og allsidig
plastikkirurgisk avdeling, og delregionfunksjon og spesialkompetanse innen medisinsk
genetikk, fertilitetsbehandling og arbeidsmedisin.
Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold er i samme sykehusområde og samhandler
om flere fagområder blant annet om psykiatri, karkirurgien og mikrobiologi.
Opptaksområdet for sykehuset dekker Telemark fylke med om lag 173.000 innbyggere
og 18 kommuner. Telemark fylke har et areal på totalt 15.299 kvadratkilometer.
Sykehuset har lokaliteter i Tinn, Seljord, Sauherad, Notodden, Skien, Porsgrunn, Bamble
og Kragerø. Hovedadministrasjonen ligger i Skien.
Fritt sykehusvalg og flere spesialfunksjoner fører til at det kommer pasienter til
sykehuset fra andre deler av landet.
Budsjettet for 2017 var på om lag 3,65 milliarder kroner og antall budsjetterte årsverk
var 3.001.
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Sykehuset Telemark ledes av administrerende direktør og er organisert i sju klinikker
og seks stabsområder.
Sykehuset har denne organiseringen ved utløpet av 2017:

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag
STHF utarbeidet i 2015 et helhetlig strategisk rammeverk, Strategi 2016‐2019. Arbeidet
med rullering av strategien starter opp januar 2018. Strategien bygger på våre
kjerneverdier kvalitet, respekt og trygghet. Fundamentet for strategien er krav,
føringer og prioriteringer i styrende dokumenter, brukermedvirkning, faglige
forutsetninger samt økonomiske rammebetingelser.
De strategiske målene skal være førende for sykehusets arbeid og prioriteringer i
perioden, slik at vårt tjenestetilbud utvikles fremtidsrettet og i tråd med befolkningens
behov i Telemark. I strategien er tre medisinske satsningsområder trukket frem; kreft,
rus og avhengighet og akuttkjeden. I strategien har STHF lagt til grunn tre
suksessfaktorer; brukermedvirkning og samarbeid, ledelse‐ og
kompetanseutvikling, samt planlegging og ressursforvaltning.
Under presenteres strategiens oppbygning og innhold:
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Sykehuset visjon er: Pasientens helsetjeneste. I dette ligger;







Pasienten har makt.
Våre pasienter og brukere møtes med omsorg og respekt og de opplever god og
likeverdig kommunikasjon. For å skape pasientens helsetjeneste har vi endret og
tilrettelagt systemene våre på en slik måte at pasientene våre får rask og riktig
diagnostikk og tidlig får klargjort sine behandlingsalternativ. ‐ Pasienten er en
aktiv og likeverdig partner i vurderingen av egen behandling og settes derved i
stand til samvalg.
Vi er tilgjengelige for pasienten ved å ha tilpassede åpningstider og det er enkelt
å komme i kontakt med sykehuset via telefon eller nett. Det er forutsigbarhet i
timetildeling og godt planlagte pasientforløp slik at pasientene får vite når de får
time (selv om denne er langt frem i tid) og utrednings‐ og behandlingsforløpene
gjennomføres på kortest mulig tid. Pasienten møtes i estetiske og rolige
omgivelser.
Sykehuset Telemark skal være et attraktivt og foretrukket sykehus.

Sykehusets mål er: Sykehuset Telemark er et attraktivt sykehus. Dette innebærer;




Gjennom samarbeid skaper vi trygghet og gode resultater.
Pasientene velger Sykehuset Telemark fordi de opplever god tilgjengelighet og et
helhetlig og moderne behandlingstilbud. All pasientbehandling skal være
kunnskapsbasert. Pasientene og deres pårørende opplever sømløs samhandling
5

Årlig melding 2017





mellom alle aktørene i behandlingsforløpet og de opplever profesjonalitet,
empati og god service i møtet med sykehuset.
Vi er attraktive for medarbeidere ved at vi har gode fagmiljøer som arbeider
kunnskapsbasert og som benytter moderne behandlingsmetoder og teknologi.
Våre gode fagmiljøer tiltrekker seg dyktige fagpersoner og skaper godt
omdømme.
Vi har gode areal‐ og utstyrsløsninger som fremmer god logistikk,
kvalitetsforbedringer og godt smittevern.

1.3. Mål for Sykehuset Telemark HF i 2017
Sykehuset har hatt forsterket fokus på omstilling og endring. Det ble etablert et eget
prosjekt, med en rekke delprosjekter som støttet klinikkene og stabsenhetene i å
gjennomføre nødvendig omstilling. Det har vært et overordnet mål at produktiviteten
skulle forbedres betydelig og at sykehuset leverte mer helsetjeneste med mindre
ressursbruk. Høyere produktivitet er nødvendig for å skape langsiktig bærekraft, og
legge til rette for å gjennomføre langsiktige investeringsplaner. Samtidig må kvalitet og
pasientsikkerhet ivaretas og utvikles.
Sykehuset har arbeidet med å etablere en avrusningsfunksjon med 13 senger. Seksjonen
planlegger å ta imot de første pasientene i mars 2018. Pasientene skal tilbys behandling
både for rusavhengighet og for somatiske og psykiske problemer. Hensikten er å styrke
det helhetlige pasienttilbudet innenfor rus og avhengighet.
Styret i Helse Sør‐Øst besluttet i møte 21. april 2016 (sak 30) at en ny stråleenhet for
sykehusområdet Vestfold og Telemark skulle legges til Sykehuset Telemark. Med
utgangspunkt i sykehusets utviklingsplan 2030 (U30), vedtok Helse Sør‐Øst i desember
2016 at STHF kunne starte idéfasearbeidet med utvikling og utbygging i Skien.
Oppbyggingen av et strålesenter er en sentral del av sykehusets framtidige krefttilbud
og inngår i programmet for idéfasen. Idéfasearbeidet er gjennomført i løpet av 2017.
Rapporten er planlagt behandlet av STHF styret i februar 2018 og av styret i HSØ våren
2018.
En rekke mål, deriblant Helse Sør‐Østs fem strategiske mål;






Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

følges opp i månedlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og klinikk‐
og stabssjefer og i månedlige i ledermøter. De samme målsettinger følges opp i
styremøtene.
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1.4. Virksomhetsstyring ‐ styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll
For å sikre etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse‐ og
omsorgstjenesten, som trådte i kraft 1.1.2017, har det vært jobbet med forbedring av
virksomhetens styring og kontroll. Et nytt, helhetlig kvalitetssystem – HELIKS – har vært
sentralt i dette arbeidet. Det nye kvalitetssystemet vil understøtte forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring i helse‐ og omsorgstjenesten sitt krav til styring og kontroll ved
funksjonalitet for blant annet dokumentstyring og forbedrings‐arbeid.
Sykehuspartner har i januar 2018 innført rød beredskap på grunn av datainnbrudd. Det
fører til at den planlagte oppstarten for det nye kvalitetssystemet HELIKS har blitt utsatt
inntil videre.
Det har vært utført et betydelig arbeid og mange personer ved sykehusets har vært
involvert i å flytte alle styrende dokumenter fra TQM og EK, som er sykehusets
nåværende kvalitetssystemer, over til det nye kvalitetssystemet.
I løpet av året har Sykehuset Telemark hatt mange eksterne tilsyn og revisjoner.
Formålet med tilsyn og revisjoner er å kontrollere sykehusets styring og kontroll med at
aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og kontrolleres i samsvar med lovverket,
krav fra eier og egne definerte krav og målsetninger.
Til enhver tid planlegges, gjennomføres eller følges tilsyn og revisjoner opp i foretaket.
Det er positivt at det i har vært gjennomført flere tilsyn hvor det ikke er påpekt avvik.
Det viser at det er god styring og kontroll på disse områdene, og at styringssystemet er
dokumentert på en forsvarlig måte.
God forberedelse og oppfølging av tilsyn og revisjoner er en sentral del av det
systematiske forbedringsarbeidet, som skal sikre kvalitet og sikkerhet for både
pasienter og ansatte. Det er et mål at hvert tilsyn ikke bare skal følges opp i revidert
enhet, men bidra til læring på tvers i hele organisasjonen, jfr. Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse‐ og omsorgstjenesten. For å bidra til å oppnå dette blir
relevante tilsyn og revisjoner presentert for ledelsen.
Avvik, funn eller svakheter som påpekes i eksterne revisjoner, følges opp regelmessig
gjennom virksomhetsrapportering til ledergruppen og styret. I tillegg fremlegges
rapporter fra konsernrevisjonen for styret sammen med handlingsplaner. Rapporter fra
andre tilsyn blir også fremlagt når det er aktuelt.
Høsten 2016/våren 2017 gjennomførte konsernrevisjonen revisjon av sykehusets
kontroll med korridorpasienter. Gjennom hele 2016 arbeidet sykehuset med å etablere
et forbedret system for å redusere antall korridorpasienter og samtidig sikre forsvarlig
oppfølging av satellittpasienter. Konsernrevisjonen ga svært positive tilbakemeldinger
på systemet som var etablert og implementert ved sykehuset.
I 2017 hadde Datatilsynet og Statens helsetilsyn tilsyn med informasjonssikkerhet i
sykehuset. Det sentrale vurderingstemaet er helseforetakets styring og kontroll med
tilganger til pasientjournal, herunder at ansatte er kjent med muligheter og
begrensninger som følger av lovverket. Oppfølgingen er fortsatt ikke endelig avsluttet.
Kontrollen startet på bakgrunn av klage fra en pasient. Datatilsynet har i foreløpig
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kontrollrapport konkludert med at sykehuset ikke har tilstrekkelig styring og kontroll
med tilgangsstyringen til elektronisk pasientjournal. På bakgrunn av den foreløpige
kontrollrapporten er det iverksatt flere tiltak for å forbedre tilgangsstyringen og bedre
sikring av pasientens personvern. Endelig rapport fra Datatilsynet foreligger ikke pt.
Parallelt med dette tilsynet, har Datatilsynet også kontrollert om helseforetakene i Helse
Sør‐Øst har tilstrekkelig styring og kontroll med tjenesteutsettingen av ansvaret for IKT‐
drift i regionen. Datatilsynet har kommet med varsel om pålegg med overtredelsesgebyr.
Det er gitt tilbakemelding på varselet. Endelig vedtak foreligger ikke pt.
Som en følge av ovennevnte to tilsyn er det i 2017 iverksatt en rette tiltak for å bedre
informasjonssikkerheten, herunder ansvarsforholdene mellom RHF og HF. Fokuset på
informasjonssikkerhet er økt og det er tatt grep for å bedre rapportering til ledelse og
styret på dette området. Det skal utarbeides styringsindikatorer innen informasjons‐
sikkerhet og det skal utarbeides årshjul og årsplaner for å forbedre internkontrollen.
Sykehuset har aktivt medvirket i utarbeidelsen og videreutvikling av felles regionalt
styringssystem for informasjonssikkerhet. Harmoniserte dokumenter ble inntatt i lokalt
ledelsessystem fra desember 2016 og utover i 2017. Arbeidet med å komplettere og
foredle dette fortsetter i regionen og lokalt.
STHF ble i 2017 resertifisert på miljø for tre nye år. Dette i henhold til revidert ISO‐
standard for miljø (ISO 14001).
I samarbeid med andre helseforetak i foretaksgruppen forbereder STHF seg på EUs
forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), som blir
norsk lov fra og med 25. mai 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge.
De nye personvernreglene gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye
rettigheter.
Oppfølging av risiko, avvik, måloppnåelse, tiltak mv. skjer blant annet i oppfølgings‐
møter med klinikksjefer og stabsdirektører, i møter internt i den enkelte klinikk og stab,
i styremøter, ledermøter, i arbeidsmiljøutvalgets møter, brukerutvalgets møter og i
kvalitets‐ og pasientsikkerhetsutvalget (KPU).
Hele organisasjonen involveres i praktiseringen av virksomhetsstyringen. Ulike råd,
utvalg og grupper arbeider kontinuerlig for måloppnåelse innen helse, miljø og
sikkerhet (HMS), kvalitet og pasientsikkerhet basert på gode beslutninger, kunnskap og
fakta, læringssløyfer og delingskultur.
Direktørens ledergruppe (bestående av administrerende direktør, klinikksjefer og
stabsdirektører) har møte hver annen uke. Administrerende direktør har jevnlig
oppfølgingsmøter med de enkelte klinikkene.
Kvalitets‐ og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) har møte om lag én gang per måned. Dette
utvalget er en viktig arena for kvalitetsarbeidet og læring på tvers mellom klinikkene.
Det er også etablert klinikkvise KPU.

8

Årlig melding 2017
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i STHF. Utvalget skal delta i planleggingen av verne‐ og miljøarbeidet, og
nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
Administrerende direktør har dialogmøter med de hovedtillitsvalgte, samt
hovedverneombudet omlag hver 14 dag, i tillegg til drøftingsmøter.
Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark og ungdomsrådet har møter jevnlig. Rådene
omtales nærmere på s. 10‐12.
Styret er STHFs øverste beslutningsnivå. Styret skal settes i stand til å ta kvalitativt gode
beslutninger og å etterspørre og få nødvendig informasjon, samt stille de krav til
administrasjonen som styret til enhver tid finner nødvendig for å nå overordnede mål og
krav.
Sentrale saker behandlet av styret
Styret har avholdt åtte møter i 2017 i tillegg til styreseminar. Viktige saker har vært:

















Oppdrag og bestilling 2017, samt tilleggsdokument
Årsberetning og årsregnskap 2016
Årlig melding 2016
HMS‐handlingsplan
Revidert beredskapsplan
Status innsparingstiltak
Utskifting av robot
Forprosjektet i Akuttkjeden‐innholdet i hovedprosjektet 2017‐2019
Program for Digital fornying
Ulike tilsyn
Prosjekt Utbygging somatikk Skien
3‐3a hendelser
Økonomisk langtidsplan 2018‐2021 og budsjett 2018
Virksomhetsrapport månedlig og per tertial
Instruks for styret og administrerende direktør
Tilsetting av administrerende direktør ved STHF

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte
Tillitsvalgte og vernetjenesten
Samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombudet blir gjennomført i
overensstemmelse med prinsippene for medvirkning. Det er utfordrende å gjennomføre
dette på alle nivå i sykehuset. Vi har pågående dialoger for å forbedre dette. Sykehuset
har egen retningslinje for organisasjonsendringer og omstillingsprosesser som er
utviklet i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Tillitsvalgte og verneombud deltar
i styringsgrupper og prosjektgrupper som gjelder utviklingsarbeid og
organisasjonsendringer. Retningslinjen for organisasjonsendringer ble revidert i 2017.
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I Sykehuset Telemark er det en fast møtestruktur mellom sykehusets ledelse og
foretakstillitsvalgte (FTV) og hovedverneombud (HVO). Administrerende direktør har
faste møter med FTV/HVO annenhver uke, og møte med alle hoved‐ og
foretakstillitsvalgte hver fjerde uke. HR‐direktør og økonomidirektør deltar også på
disse møtene ved behov. Fagdirektør, HR‐direktør og klinikksjefer har i tillegg egne
møter med tillitsvalgte og verneombud.
Sykehuset Telemark har avtale om frikjøp av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i
6,1 årsverk. De største arbeidstakerorganisasjonene har også klinikktillitsvalgte.
Hovedverneombud er frikjøpt i full stilling.
Vernetjenesten er organisert med verneombud i definerte verneområder og med et
klinikkverneombud i hver klinikk. Leders HMS‐ansvar og kravet om involvering av
verneombudet i arbeidsmiljøsaker er egne punkt i lederavtalene på alle nivåer.
Hovedverneombudet deltar på møter med øverste ledelse på lik linje med
foretakstillitsvalgte, samt i separate møter ved behov.
Tillitsvalgte og hovedverneombud har vært bredt involvert i prosjekt STHF omstilling
2016‐2018. Hovedverneombudet eller lokalt verneombud har vært representert i
delprosjektene.
Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark HF
Brukerutvalget (BU) ved STHF skal være rådgiver og samarbeidspartner for ledelsen i
utviklingen av tjenestetilbudet ved sykehuset, og bidra aktivt med brukerkompetanse i
planarbeidet og i aktuelle prosjekter. Brukerutvalget skal også koordinere og behandle
høringer som berører helsetilbudet, foreslå brukerrepresentanter til råd og utvalg, samt
bidra med innspill til brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid. Brukerutvalget skal ta
initiativ i saker som har betydning for pasienter og pårørende og være et forum for
tilbakemelding fra bruker‐organisasjonene, pasienter og pårørende.
Brukerutvalget legger prinsipper for brukermedvirkning til grunn for sitt arbeid.
Prinsippene er vedtatt av Helse Sør‐Øst og styret i Sykehuset Telemark HF.
Medlemmene av utvalget er valgt fra ulike brukerorganisasjoner i Telemark.
Brukerutvalget ved STHF har gjennomført seks møter og behandlet 52 saker i 2017.
Møtene har vært lagt til direktørens møterom ved Sykehuset Telemark i Skien.
Deltakelse og medvirkning:
 Leder og nestleder i brukerutvalget har møte‐ og talerett i styret ved STHF.
Brukerutvalget har vært representert i styremøtene i hele 2017.
 Brukerutvalgets leder og nestleder møter fast i kvalitets‐ og
pasientsikkerhetsutvalget ved STHF.
 Brukerutvalgets medlemmer har engasjert seg i prosjekter og arbeider der
brukermedvirkning har vært etterspurt (ca. 25‐30 ulike prosjekter og utvalg).
 Brukerutvalgets medlemmer deltok på kick‐off‐samling i forbindelse med
oppstart av prosjekt "Idéfase utbygging somatikk Skien".
 Brukerutvalget har vært representert på regional samling mellom ledere og
nestledere i brukervalg i HSØ og helseforetakene høsten 2017.
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Sammensetning av utvalget ved utgangen av 2017:
Idar Grotle, A‐larm, leder
Birte Helene Moen, FFO Telemark / NRF, nestleder
Thyra Giæver, FFO Telemark, MS
Bjørg T. Lønnberg, SAFO (NFU)
Vidar Bersvendsen, FFO Telemark /LHL
Rita Andersen, FFO Telemark /LHL
John Arne Rinde, Pensjonistforbundet i Telemark
Hanne Kittilsen, Kreftforeningen
Gunn Ingeborg Kval‐Engstad
Noen saker som har opptatt brukerutvalget i 2017:
 Kvalitet, pasientsikkerhet, korridorpasienter, ventetider, fristbrudd ,
sykehusinfeksjoner
 Regnskap og budsjett
 Prosjekt omstilling 2016‐2018
 Geriatriplan
 Kildesortering på sykehuset
 Rehabiliteringsløpet «Sammen om det gode liv»
 Radiologitilbud Notodden
 Akuttmedisinsk kjede i Telemark
 Digitalt innsyn i pasientjournal
 Idéfase utbygging somatikk Skien
 Mediehåndtering og kommunikasjon
Brukerutvalget og styret har gjennomført et felles møte 20. september 2017.
Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark
Ungdomsrådet ved STHF består av ungdommer som har erfaring som pasienter og/eller
pårørende i sykehus. Det er valgt en flat struktur – uten leder og nestleder, men med
kontaktperson. Ungdomsrådet har to koordinatorer.
Rådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for unge ved helseforetaket.
Medvirkningen skal skje på ungdommenes premisser og rådet skal fremme synspunkter
og saker, som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere.
Ungdomsrådet skal likestilles med brukerutvalget vedrørende involvering og
inkludering.
Rådets verdier er åpenhet og gjensidig respekt.
Rådet gjennomførte fem møter og behandlet 16 saker i 2017.
Sammensetning av rådet ved utgangen av 2017:
Martin Bjaadal Økter ‐ kontaktperson
Andrea Skagsoset
Guro Helene Sødal
Preben Myhre
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Jørn Adrian Sandberg
Hanna A.W. Thorsen
Noen saker som har opptatt ungdomsrådet i 2017:
 Sykehusets praksis og regelverk rundt bruk av brukerstyrt personlig assistent
(BPA)
 Presentasjon av ungdomsrådet rundt på sykehuset (fortsetter i 2018)
 Eget samlingsrom/ungdomsrom sentralt på sykehuset (trivselstiltak – tas videre
i 2018)
 Fleksible åpningstider på poliklinikk, ut over ordinær skoletid (jobbes videre
med i 2018)
 SMS varsling ved legevisitt (jobbes videre med i 2018)
 Romsammensetning (aldersrom)
 Aktivitørtilbud til alle barn/ungdom som er innlagt på sykehuset
o Det er besluttet å ansette ny aktivitør. Tilbudet blir i samarbeid med
«skolestua» som vil administrere dette.
 Forslag til bruk av pengegave
 Oppfølging og møtemoral i UR
Ungdomsrådet gjennomførte felles møte med brukerutvalget 6. februar 2017.

2.

SAMMENDRAG

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer
Utviklingsplaner
Historisk sett har Telemark hatt et høyt forbruk av spesialisthelsetjenester. Liggetiden
ligger nå på nivå med gjennomsnittet i Helse Sør‐Øst (HSØ). Antall liggedøgn ligger
imidlertid høyt, noe som betyr at telemarkinger innlegges oftere i sykehus enn pasienter
i øvrige fylker. Årsak til det høye forbruket knyttes til demografiske forhold med mange
eldre, tidligere stor industriell virksomhet i fylket, samt noe lavere utdanningsnivå i
befolkningen.
Generell befolkningsvekst, økende andel eldre i fylkets befolkning og økte forventninger
til helsetjenestene gir sykehuset betydelige økonomiske utfordringer framover.
Sykehuset har de siste årene hatt en negativ produktivitetsutvikling totalt sett.
Strukturelle endringer har ikke ført til nødvendige økonomiske forbedringer, og
omstilling i Skien og Porsgrunn er ikke gjennomført med tilstrekkelig effekt. Samtidig
har vi bygningsmessige forhold som ikke tilfredsstiller dagens standard, samt et
vedlikeholdsetterslep som krever investeringer. Dette betyr at sykehuset framover må
utvikle tjenestetilbudet slik at vi skaper mer helse for de pengene vi får bruke.
Det ble i 2016 nedlagt et omfattende arbeid med å utarbeide en utviklingsplan i et 2030‐
perspektiv (U30). I planen beskrives forventet behandlingsbehov frem mot 2030, samt
modeller for hvordan disse tjenestene best kan gis, både med vurdering av kapasitet,
kompetanse og bygningsmasse.
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Etter godkjenning av STHF utviklingsplan 2030 utga Helse Sør‐Øst dokumentet
«Utviklingsplaner for helseforetakene ‐ Strategier, planer og regionale føringer». Her
nevnes spesielt noen fagområder som særlig viktige, som har stor grenseflate mot
primærhelsetjenesten og kommunene. Disse områdene er psykisk helsevern, tverrfaglig
spesialisert rusbehandling, rehabilitering, habilitering, hjerneslag, kreftkirurgi og
prehospitale tjenester.
STHF Utviklingsplan 2030 beskriver ikke alle disse områdene i tilstrekkelig grad. STHF
har derfor utarbeidet delrapporter til STHF Utviklingsplan for å beskrive disse
fagområdene i henhold til HSØs regionale føringer.
Rekruttering og kompetanse
Det arbeides med gradvis endring for å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse.
Sykehuset Telemark har fremdeles utfordringer med å rekruttere og beholde overleger,
spesielt innen spesialitetene barne‐ og ungdomspsykiatri, psykiatri, radiologi og
psykologspesialister. Sykehuset har også utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig
med spesialsykepleiere innenfor enkelte områder.
Sykehuset arbeider med modeller for bedre ressursstyring og aktivitetsstyrt bemanning.
Dette er en del av oppfølgingen av anbefalingene gitt i Riksrevisjonens rapport om
styring av pleieressursene i helseforetakene (Riksrevisjonens undersøkelse av styring av
pleieressursene i helseforetakene).
Tilgjengelighet og kvalitetsarbeid
Sykehuset har gjennomsnittlig ventetid like under 60 dager. Det er en liten reduksjon
gjennom 2017, noe som vurderes å ha sammenheng med lav aktivitet. Per desember er
gjennomsnittlig ventetid i somatikken 57 dager, psykiatri voksen (VOP) 48,1 dager,
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 30,8 dager og barne‐ og ungdomspsykiatri
(BUP) 43,0 dager. Gjennomsnitt ventetid for hele foretaket var 56,2 dager i desember.
Ventetid for pasient med påstartet behandling er økt for BUP og somatikk i desember.
Ventetidene i voksenpsykiatri ligger nå over målsettingen om 45 dager.
De største utfordringene innen langtidsventende pasienter registreres innen
plastikkirurgi og urologi. Om lag 75 prosent av de langtidsventende (ventet mer enn ett
år) er postbariatriske pasienter, som i stor grad har fem års behandlingsfrist iht.
prioriteringsveilederen. Antall pasienter som har ventet mer enn ett år er redusert
betydelig siden årsskiftet, og tiltak er satt i gang slik at den positive utviklingen skal
fortsette.
Situasjon vedrørende fristbrudd er relativt stabil og har gjennom året ligget på en ‐ to
prosent. Den største utfordringen er innen mage‐tarm, dvs. koloskopier.
Antall pasienter med passert planlagt tid er noe lavere enn på samme tid i fjor, men det
er fremdeles et for høyt tall. Avdelingene med flest slike løftebrudd er ØNH, mage‐tarm
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og nevrologi. God og langsiktig planlegging av aktivitet er essensielt for å redusere
antallet.
Andel pasienter som får beskjed om time som et direkte svar på henvisningen (direkte
time) har økt i 2017 sammenlignet med 2016. Dette er knyttet til bedre planlegging av
timer og aktivitet. Målsettingen økes til 90 prosent for 2018.
Korridorpasienter har holdt seg lavt gjennom hele året, og fokuset på dette området vil
fortsette.
Sykehusinfeksjoner, målt ved prevalens, skal i henhold til føringer fra Helse Sør‐Øst
være under tre prosent. Prevalensen har over flere år vist en nedadgående trend, og
målingen i november 2017 viste 2,8 prosent. Det ses samtidig en nedgang i insidensen
av postoperative infeksjoner innen ortopedi, som følge av målrettete tiltak. Det vil være
et høyt fokus på infeksjonsområdet også videre.
Når det gjelder kreftpakkeforløpene har Sykehuset Telemark en høy andel
kreftpasienter som registreres i pakkeforløp. Målet om at 70 prosent av pakkeforløpene
skal være gjennomført innenfor de definerte forløpstidene er ennå ikke helt oppfylt.
Utfordringene gjelder spesielt prostatakreft og til dels lungekreft.
Samhandling med kommunene
Det har også i 2017 vært avholdt regelmessige møter mellom administrerende direktør
og rådmennene i de 18 Telemarkskommunene. Regelmessige møter har også vært
avholdt på klinikksjef og kommunalsjefsnivå. På det kliniske / utøvende nivå har det
vært avholdt møter ved definerte behov.
Eksempler på samhandling i 2017:
 Likemannsprosjektet med ti samhandlende aktører innen rus og avhengighet.
 Akuttkjedeprosjektet med deltakelse fra kommunene og andre
samarbeidspartnere.
 Simuleringstrening for ansatte på legevakter.
 Erfaringsseminarer om kommunale ø‐hjelpsenger innen rus og psykisk helse.
 Erfaringsseminarer om bruk av de kommunale ø‐hjelpsengene innen somatikk.
 Erfaringsseminar for alle kommunene i fylket for å bedre kvaliteten på PLO‐
meldinger.
 Der er etablert et kvalitetsforum med kommunene for å se på avvik.
 Møter med ansatte i kommunen for å styrke kompetansen innen rus og
avhengighet.
 Det er etablert et kommuneoverlegeforum i Telemark.
 Vi har besøkt flere legekontor for å kartlegge behov for samarbeid. Ett tiltak er at
en psykiater skal være ute på legekontor én dag i måneden.
 Det er etablert et eget fastlegeforum i Vest‐Telemark hvor aktuelle spesialister
fra sykehuset blir invitert.
 Det er etablert en egen delavtale for barn og unge i Telemark. Denne avtalen er
ikke ferdig implementert hos partene.
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Økonomiske forhold
Året har vært preget av et omfattende arbeid med forbedringstiltak i klinikkene og
interne omstillinger som følge av nedgang i bemanningen. Underskuddet er vesentlig
redusert i 2017 og det rapporteres et driftsresultat på – 8,8 millioner kroner, som er 16
millioner kroner bedre enn budsjettert. Kostnader til dyre legemidler og fritt
behandlingsvalg har presset økonomien og har ligget på et vesentlig høyere nivå enn
budsjettert. Investeringene har vært holdt på et minimumsnivå og kun nødvendige nye
anskaffelser og utskiftninger er gjennomført.
Arbeidet med driftseffektivisering fortsetter i 2018, med mål om resultatforbedring i
tråd med resultatbanen vedtatt av styret. Det vil kreve stor produktivitetsforbedring og
en sterkere kostnadskontroll.
2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering
Styret er generelt godt fornøyd med utviklingen i de medisinskfaglige måleparameterne
gjennom 2017. På mange områder skårer sykehuset godt sammenlignet med andre
helseforetak, selv om det fremdeles er potensial for ytterligere forbedring innen enkelte
fagområder.
Det er fortsatt generelt god kontroll på ventetider og fristbrudd. Antallet pasienter som
har ventet mer enn ett år er redusert betydelig.
Når det gjelder pakkeforløp kreft har sykehuset en høy andel pasienter inn i forløpene,
mens andelen pasienter som er behandlet innen standard forløpstid ligger marginalt
under målsettingen. Det registreres for store variasjoner innen de ulike fagområdene og
det er derfor fremdeles en viktig jobb å gjøre for å forbedre resultatene.
I 2017 registreres det en god utvikling på postoperative infeksjoner innen keisersnitt og
hofteproteser, i tillegg til at sykehuset i en prevalensmåling i høst for første gang
oppnådde målet på tre prosent for sykehusinfeksjoner. Samtidig jobbes det godt med
antibiotikastyringsprogrammet.
Korridorpasienter har også gjennom 2017 vært holdt på et tilfredsstillende lavt nivå.
Den gyldne regel oppleves som krevende, først og fremst fordi sykehuset ikke oppnår de
planlagte målsettingene i den somatiske delen av virksomheten.
Økonomisk ble 2017 et betydelig bedre år enn 2016. Forbedringsarbeidet har gitt bedre
resultater enn foregående år, selv om det i arbeidet med effektivisering fremdeles er for
store klinikkvise variasjoner i resultatoppnåelse. Spesielt store er utfordringene i
kirurgisk klinikk hvor det oppleves svært krevende å realisere planlagt aktivitetsøkning
og/eller reduksjon av kostnader for å få til nødvendig forbedring av produktivitet. Det er
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foretatt endring ledelsen i klinikken og ved utgangen av året arbeides det med å
rekruttere ny permanent klinikkleder.
Målsettingen om reduksjon i årsverk er oppnådd i 2017. Det har vært gjennomført en
streng ansettelseskontroll og arbeidet med bemanningsplanlegging er intensivert.
Sykehuset har etablert et program kalt «God ressursstyring» hvor arbeidsplaner
gjennomgås systematisk for å forsøke å styre bemanningen bedre i forhold til variasjon i
aktiviteten.
I en situasjon hvor de økonomiske resultatene fremdeles er for dårlige har sykehuset
begrenset investeringer så mye som mulig. Anskaffelse av operasjonsrobot som styret
vedtok sommeren 2017 har ikke blitt effektuert. Anskaffelsen gjennomføres regionalt og
forventes å være gjennomført i løpet av første tertial 2018.
Sykehuset har ikke lyktes med å selge Rjukan sykehus i løpet av året. Tinn kommune har
sagt opp leieavtalen for å flytte sin virksomhet ut av bygget. Leieavtalen utløper 31.
desember 2018.
Sykehuset har gjennomført organisasjonsmessig endring i Psykiatrisk klinikk ved å slå
sammen to sengeposter til psykosepost i DPSet. Avdelingen for blod og kreftsykdommer
overføres fra Medisinsk serviceklinikk til Medisinsk klinikk fra og med 1.januar 2018.
Denne endringen gjennomføres for å sikre gode pasientforløp og god ressursutnyttelse
for denne pasientgruppen.
En evaluering av dagens organisering av Notodden sykehus er gjennomført. Mandatet
ble avgrenset til å utarbeide en rapport der to ulike organisatoriske modeller ble
sammenliknet, en modell basert på stedlig ledelse og dagens klinikkorganisering av
Notodden sykehus. Evalueringen av de aktuelle organisatoriske modellene viste at de
har ulike styrker og svakheter. Videre påviste man en del muligheter for å forbedre
modellene.
I arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste vil god dialog og samarbeid med
brukerne stå sentralt. I denne sammenheng er brukerutvalget et viktig organ for STHF
og det er i 2017 videreført og videreutviklet det gode samarbeidet med ledelsen ved
sykehuset. Ungdomsrådet har gjennom året arbeidet for å utvikle rådet som en
verdiskapende møteplass med de unge brukerne av sykehusets tjenester.
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3.1. Redusere unødvendig
g venting o
og variasjo
on i kapasitetsutnytt
ttelsen
Ventetid og fristb
brudd
 Mål 2017
Tall henttet fra Helsediirektoratet
Gjennom
msnittlig ven
ntetid for paasienter som
m har fått
helsehjeelpen påstarttet
Helse Søør-Øst inkl. private ideeelle sykehus og private
rusinstittusjoner
Sykehusset Telemarkk
 SSomatikk
 P
Psykisk helssevern og TSSB

2016

2017

59,0

56,7

54,0

56,6
57,3
47,0

Gjenno
omsnittlig ventetid
v
sk
kal reduserres samme
enlignet med
m 2016.
Sykehu
uset Telemaark har i 20
017 ikke inn
nfridd målssettingen fu
ullt ut om llavere
gjennom
msnittlig veentetid sam
mmenlignett med året før; ventetiden har økkt fra 54 da
ager til
56,6 daager.
uset har en reduksjon i antall passienter som
m har vente
et mer enn eett år
Sykehu
(langveentere) fra 332 til 89.
Antall p
pasienter på
p offisiell venteliste
v
(iikke startet behandlin
ng/utredniing) er redu
usert
fra 7819 til 7665 gjennom
g
årret, jfr. graff nedenfor.

omsnittlig ventetid
v
sk
kal være un
nder 45 da
ager for psy
sykisk helseevern og
Gjenno
tverrfa
aglig spesia
alisert rusbehandling
ng og underr 60 dagerr for somattikk.
Ventetiid for påstaartet pasien
nter i somattikken er 57,3
5
dager og
o i psykiattrisk helsev
vern og
TSB 47 dager. Mållsettingen er
e innfridd
d innenfor somatikk,
s
men
m ikke innnenfor psy
ykisk
helseveern og TSB samlet.
Arbeideet med å reedusere ven
ntetider er et prioritert område for sykehuuset i 2018.
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Tall hen
ntet fra Hellsedirektora
atet
Antall ffristbrudd
Sykehu
uset Telemaark

2016

2017

568

531

Ingen ffristbrudd..
Sykehu
uset har 30 pasienter (en
( prosentt) med fristbrudd for avviklede ppasienter i
desemb
ber. Dette er
e en reduk
ksjon samm
menlignet med
m desemb
ber 2016, jffr. graf und
der,
men måålet om inggen fristbru
udd er ikke nådd.

Antall o
og andel friistbrudd ve
entende passienter økeer kraftig i desember, jfr. graf un
nder.
Antall ffristbrudd for
f ventend
de pasienteer er 63 (0,8
8 prosent) i somatikkken i desem
mber.
Dette er en klar øk
kning fra november (1
15).

Både an
ntall fristbrrudd og and
del fristbru
udd ligger på
p et relativ
vt lavt nivåå. For de fle
este
fristbru
uddene er juridisk frisst overskreedet med fåå dager. Årssaken til at fristbrudd
ventend
de ikke er i null skyldes i hovedssak at time er avtalt og tildelt paasient kort tid
t etter
frist. Deet viser segg dessuten at
a en stor d
del av det som registre
eres som frristbrudd skyldes
s
mangleer i registreeringen; forrsinkelser i oppretting
g av ikke re
egistrerte rrettighets‐
opplysn
ninger fra andre
a
helse
eforetak elller manglen
nde registrrering av uttsattkode eller
e
av
ventetid
d slutt.
Mage‐taarm er den
n avdelingen som har h
hatt flest frristbrudd fo
or ventendde pasienterr i år‐
tarm avvdelingen. En
E årsak err at dette faagområdet har utfordringer medd å rekrutte
ere
gastroeenterolog. Det
D jobbes med rekrutttering av fagpersone
f
ell for å økee
behand
dlingskapassitet og red
dusere venttelister. Mo
ot slutten av
v året ble too overlegerr
ferdige med sine PhD
P og har i denne forrbindelse hatt
h lengre permisjoneer. Dette viil gjøre
skopørttilfanget beedre ved sy
ykehuset.
Antall h
henvisningeer til skopier ved Sykeehuset Teleemark er uforholdsmeessig høyt, og det
er iganggsatt et arb
beid med å vurdere heenvisningsm
massen.
Ventelister følges opp kontin
nuerlig med
d sikte på å unngå frisstbrudd, ogg det ryddes
månedllig i listene for å unng
gå fristbrud
dd for venteende pasien
nter.
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 Annen oppgave 2017
Helse Sør‐Øst RHF skal følge opp Helsedirektoratets gjennomgang av kvalitet i
ventelisteregistreringen som er ventet publisert 1. februar 2017. Sykehuset
Telemark HF skal følge opp gjennomgangen og iverksette tiltak for å bedre
kvaliteten der det er nødvendig.
Det er etablert kontakt med Oslo Universitetssykehus (OUS) med hensyn til
sertifiserings‐ordning for sekretærer. Representant fra Kirurgisk klinikk har deltatt på
sertifiseringskurs for sekretærer på OUS. I første halvår av 2018 vil vi forberede internt
kurs på STHF med målsetting om oppstart høsten samme år.
Kreftbehandling
 Mål 2017
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I)
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp
Helse Sør‐Øst inkl. private ideelle sykehus
Sykehuset Telemark

2017
73,1 %
78,8 %

Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp skal være minst 70 prosent.
Ved Sykehuset Telemark HF inngår om lag 79 prosent av kreftpasientene i pakkeforløp
og sykehuset oppnår derfor målet. Tiltak på dette området er sammenfallende med
tiltakene under andel pakkeforløp gjennomført innen definert forløpstid under.
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I)
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen
definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp
Helse Sør‐Øst inkl. private ideelle sykehus
Sykehuset Telemark

2017

64,4 %
68,5 %

Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard
forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent.
Resultatet for STHF er 68,5 prosent mot et mål på 70 prosent. Sykehuset Telemark har
iverksatt et arbeid for å identifisere de viktigste flaskehalsene for å sette inn spesifikke
tiltak. Det er foreløpig registrert følgende flaskehalser:
o
o
o
o

Kapasitetsproblem for MR staging (prostata)
Operasjonskapasitet på urologi
Logistikkutfordringer ved overføring av pasienter i pakkeforløp mellom sykehus
Kodefeil innen brystforløpet. Kreftpasienter i pakkeforløp, som har oppstart av
behandling ved andre helseforetak mangler ofte koding for oppstart behandling.
Ansvaret for korrekt koding ligger på behandlende sykehus. Dedikerte
forløpskoordinatorer med tilstrekkelige ressurser kan følge dette.
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o Lave tall for oppstart medikamentell behandling. Arbeid er igangsatt for å følge
dette opp og få til forbedring.
o Avklaring på bruk av kode for lindrende behandling tas opp med
helsedirektoratet.
 Tall for resultatoppnåelse
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper)
innen maksimal anbefalt forløpstid skal være minst 70 prosent.
Sykehuset Telemark har hovedsakelig utfordring med resultatoppnåelse på områdene
prostatakreft, lungekreft og underlivskreft (gynekologisk kreft). Resultatoppnåelse for
er i stor grad avhengig av samarbeid med andre helseforetak og vi erfarer utfordringer
med hensyn til logistikk og tidsfrister. Via multidisiplinære team‐møter (MDT‐møter)
med Oslo Universitets sykehus er det fokus på denne problemstillingen.
Brystkreft er det organspesifikke organforløpet som Sykehuset Telemark har oppnådd
høyest resultatoppnåelse på. Imidlertid innebærer en korrigert kodepraksis en
reduksjon i måloppnåelse for andel innen tidsfrist. Sykehuset har innarbeidet ny praksis
som medfører at målet nås på dette området. Området føflekkreft har en måloppnåelse
på 100 prosent, mage/tarm kreft området har måloppnåelse på 76 prosent, mens
blærekreft har måloppnåelse på 80 prosent. Andre kreftformer varierer mye i
måloppnåelse. Disse har et lavt pasientvolum.
 Annen oppgave 2017
Siden 2015 har sykehusene regransket celleprøver til kvinner som har fått
livmorhalskreft, og som har hatt normale celleprøver mindre enn fem år tidligere.
Sykehusene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon
om tidligere celleprøver som har vært feiltolket. Helseforetak og private ideelle
sykehus i Helse Sør‐Øst som har ansvar for denne pasientgruppen må påse at det er
etablert gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har fått en betydelig
endret diagnose etter en regransking av tidligere prøver.
Patologisk avdeling sender svar til rekvirenten der det er gjort regransking og der svaret
har medført endret diagnose for pasienten. Det er da rekvirenten som informerer
pasienten om regranskingen og resultatet av den. Sykehuset arbeider med å etablere et
tettere samarbeid mellom patologisk avdeling og seksjon for gynekologi. Hensikten er å
gjøre dette arbeidet enda klarere, slik at en prøve som regranskes hos patologene
håndteres av behandlende lege.
Som en del av arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter skal Oslo
universitetssykehus pilotere og etablere 3‐strøms multidisiplinære team‐møter
(MDT‐møter) som arbeidsmetodikk i Helse Sør‐Øst. I første omgang skal dette
etableres for gynekologiske kreftgrupper, lungekreft, tykk‐ og endetarmskreft og
prostatakreft. MDT‐møter skal gjennomføres som videokonferanser i møterom som
har mulighet for 3‐strøms oppkobling. Sykehuset Telemark HF skal etablere
tilstrekkelig antall 3‐strøms møterom i løpet av 2017 slik at det tilrettelegges for
pilotprosjektet. Sykehuspartner skal medvirke i etableringen av de tekniske
løsningene.
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Sykehuset har etablert to fullverdige videokonferanserom på Radiologi i Skien og på
Notodden for pilotprosjektet. Dette arbeidet ble fullført i første kvartal.
Pakkeforløp hjerneslag
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal implementere pakkeforløp hjerneslag.
I henhold til plan skulle pakkeforløp for hjerneslag implementeres høsten 2017.
Imidlertid er dette pakkeforløpet forsinket fra sentralt hold. Pakkeforløpet har vært ute
til høring med frist 11. desember og vil implementeres ved Sykehuset Telemark når
dette er klart. Det vil bidra til kvalitetssikring av sykehusets eksisterende rutiner og
tiltak. Sykehuset Telemark har utviklet god logistikk og gode rutiner både i akutt,
subakutt og senfase i hjerneslagbehandlingen. Resultater rapporteres til
Hjerneslagregisteret og sykehuset kan vise til svært gode resultater på de aller fleste
indikatorer på dette området.
Effektivitet og kapasitetsutnyttelse
 Mål 2017
Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf.
annen oppgave 2017.
 Annen oppgave 2017
Helse Sør‐Øst RHF skal i 2017 gi styringsmessig prioritet til oppfølging av forskjeller
i kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende
indikatorer:
 Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor
planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet
Det ble igangsatt et prosjekt som har hatt fokus på full utnyttelse av operasjonsdagen.
Dette har blant annet resultert i at plastikkirurgisk enhet har operert fire operasjoner
mer per måned. Det er gjort en gjennomgang av ventelistene på postbariatri for kun å
ha reelle ventere. Det aksepteres ikke pasienter som ikke oppfyller kriterier for rett
til helsehjelp i henhold til prioriteringsveilederen. Disse pasientene kontaktes, tas ut
av ventelisten og må henvises på nytt når kriterier oppfylles. På plastikkirurgi er en
del pasientforløp flyttet fra døgn til dag, og fra dag til polikliniske operasjoner. Dette
har medført at enheten har fått tilgang på tilgjengelige operasjonsstuer, som ikke
krever høy grad av ressursbruk for å øke effektiviteten og omleggingen har økt antall
dag ‐ og polikliniske operasjoner. Som en konsekvens av dette er sengeposten
redusert med to døgnsenger og det planlegges å redusere med ytterligere to
døgnsenger i 2018.
Plastikkirurgi opprettholder behandling av pasienter på tre lokasjoner, fordi det ikke
er nok operasjonsstuer i Skien. Enheten har etablert fast møteaktivitet med
inntakssekretærer for å unngå fristbrudd og for å kvalitetssikre ventelisten.
På Øre/nese/hals (ØNH) er det en utfordring å få rekruttert spesialister.
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Dette påvirker enhetens kapasitet til å ta unna og ikke få økende ventelister både på
poliklinikk og operasjoner. En svensk vikarlege har vært inne i et vikariat og det er
også lyst ut stilling etter spesialist uten å få noen søkere. For egen langsiktig
rekruttering er LIS økt med to årsverk.
Det har vært arbeidet systematisk i samarbeid med inntakssekretærer for å ha
fristbrudd på et lavest mulig nivå.
 Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten.
Henvisninger for pasienter som ikke har rett til helsehjelp og ikke oppfyller kriterier
for rett til helsehjelp i henhold til prioriteringsveilederen, blir tilbakesendt til
henvisende lege.
 Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske
konsultasjoner innenfor fagområdet
På noen fagområder har Sykehuset Telemark en økende venteliste av nyhenviste.
Dette gjelder for eksempel ved ØNH. På grunn av rekrutteringsutfordringer klarer
ikke enheten å holde unna for antall nyhenviste.
Plastikkirurgi har hatt en reduksjon i ventetider tross uendret pågang av nyhenviste
pasienter. Dette forklares ved bedre planlegging av arbeidsplaner og fokus på gode
og fulle poliklinikkprogram.
 Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske
konsultasjoner innenfor fagområdet.
Resultatene på de ulike fagområdene er varierende. Ved plastikkirurgi har sykehuset
hatt en reell nedgang i år (492 kontroller i desember 2016 til 427 i desember i år).
Motsatt resultat finner vi ved ØNH hvor andel kontroller har økt i år.
 Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast
behandlingssted.
Her er det ulikheter mellom fagområdene. Plastikkirurgi har ingen
poliklinikkaktivitet utenfor fast behandlingssted, men aktivitet på tre ulike
lokasjoner (poliklinikk på Notodden, postbariatri og hovedaktiviteten på poliklinikk i
Porsgrunn, samt noe skadepoliklinikk i Skien – dette ligger under akuttmottaket).
Operasjoner utføres på alle tre lokasjoner etter egen prioritering. ØNH har en
ambulerende audiograftjeneste. På grunn av kapasitetsutfordringer ble det
januar/februar 2017 avviklet et desentralisert tilbud om ØNH‐poliklinikk på Rjukan.
Audiograf er tilstede tre dager i uken på Rjukan.
De regionale helseforetakene skal i oppfølgingsmøter i 2017, rapportere særskilt på
utviklingen i disse indikatorene innen psykisk helsevern, ortopedi,
hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre‐nese‐hals sykdommer,
hensyntatt evt. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder.
Sykehuset Telemark HF skal følge opp prioriteringene innen sine fagområder og
påse at fortløpende rapporteringer gir tilstrekkelig grunnlag for det regionale
helseforetakets rapporteringsplikt.
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Se innspill under hvert kulepunkt over.
Det foreligger data som viser betydelig variasjon i forbruksmønster samt innhold i
tjeneste, blant annet fordeling døgn vs. dagbehandling og gjennomsnittlig liggetid
for samme tilstand. Sykehuset Telemark HF skal evaluere egen praksis mot
nasjonalt gjennomsnitt og iverksette tiltak som bidrar til å redusere uberettiget
variasjon.
Sykehuset Telemark har arbeidet med og iverksatt tiltak på følgende områder for å
redusere uberettiget variasjon:











Hjerteinfarkt
Det er fokusert på opplæring av LIS og personell i akuttmottak. Prosedyrer for
STEMI og NSTEMI er revidert.
Hjerneslag
Det har pågått et målrettet forbedringsarbeid siden 2011, da 30‐dagers
overlevelse etter slag var signifikant lavere enn landsgjennomsnittet.
Sykehuset har vært pilot i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet for
innsatsområdet slagbehandling. Simuleringstrening og behandlingslinje for slag
er andre elementer i forbedringsarbeidet.
Brystkreft
Sykehuset Telemark HF ligger innenfor EUSOMA standard, som tilsier at minst
70 prosent av pasienter med små svulster skal få brystbevarende operasjoner.
Det har derimot vært fokusert på å øke andelen av primære rekonstruksjoner hos
de som blir mastektomert. Her ligger sykehuset høyt i landssammenheng (45
prosent). Vi kan ikke vise til konkrete, målrettete planer eller tiltak for å øke
måloppnåelsen innenfor brystkreft området.
Leddproteser
Sykehuset Telemark HF ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet når det
gjelder rate av primæropererte hofteproteser. Det er i den forbindelse etablert en
artroseskole i regi av Lærings‐ og mestringssenteret. Kursene gjennomføres a) i
Skien ‐ Arrangert 15 kurs siden 2015 med totalt 170 pasienter. Kurs arrangert
over tre halve dager, samt en oppfølgingsdag tom våren 2016. Omgjort til
dagskurs etter dette. b) Notodden ‐Arrangert ti kurs siden 2015 med totalt 75
pasienter. Kurs arrangeres over tre dager, samt en oppfølgingsdag.
Hoftebrudd
Sykehuset Telemark har «Akuttkjeden» som et av tre strategiske
satsningsområder. Et av delprosjektene her er «Hoftebrudd» hvor både pre‐ og
in‐hospital flyt fokuseres. Hoftebruddflyten vil etter planen bli implementert i
første halvår 2018 for 3 pilotkommuner (Porsgrunn, Notodden og Tinn).
I tillegg er nye perorale antikoagulantia en utfordring for den preoperative
liggetiden for hoftebrudd på grunn av halveringstiden. For å bidra til reduksjon
av preoperativ liggetid for hoftebrudd er det besluttet etter en vurdering i
Legemiddelkomiteen at antidot (Praxbind) skal gis når det er mulig.
Barne‐ og ungdomsklinikken har innen barnemedisin arbeidet med dette med
bakgrunn i Helseatlas. Dette gjelder spesielt vedrørende innleggelser, polikliniske
kontroller og liggetid.
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Stor aktivitet ved fysikalsk medisinsk poliklinikk i Porsgrunn forklares ved at det
er svært lite forbruk av skulderkirurgi i Telemark.
Når det gjelder høyt forbruk av coloskopier er en årsak til dette trolig en etablert
henvisningskultur etter et tidligere større screeningprosjekt. Det arbeides med å
redusere dette forbruket.

3.2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Vekst psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 Mål 2017
Basert på tall hentet fra
Helsedirektoratet
Endring i gjennomsnittlig ventetid fra
2016 til 2017
Helse Sør‐Øst inkl. private ideelle
sykehus og private rusinstitusjoner
Sykehuset Telemark

Somatikk

VOP

BUP

TSB

‐4,2 %
4,9 %

2,5 %
4,2 %

0,5 %
‐1,8 %

0,5 %
12,4 %

Basert på innrapportering fra
helseforetakene (desember I)
Endring i kostnader fra 2016 til 2017
Foretaksgruppen Helse Sør‐Øst
Sykehuset Telemark

Somatikk

VOP

BUP

TSB

0,2 %
‐1,7 %

1,8 %
2,3 %

1,4 %
1,2 %

‐1,3 %
‐13,9 %

Basert på innrapportering fra
helseforetakene (desember I)
Endring i brutto månedsverk
(utbetalt tid) fra 2016 til 2017
Foretaksgruppen Helse Sør‐Øst
Sykehuset Telemark

Somatikk

VOP

BUP

TSB

0,5 %
‐2,2 %

‐1,0 %
‐1,6 %

‐1,6 %
‐1,0 %

‐0,2 %
‐17,1 %

Basert på innrapportering fra
helseforetakene (desember I)
Endring i antall polikliniske
konsultasjoner fra 2016 til 2017
Helse Sør‐Øst inkl. private ideelle
sykehus
Sykehuset Telemark

Somatikk

VOP

BUP

TSB

2,6 %
2,5 %

‐3,9 %
‐3,2 %

‐9,8 %
‐16,4 %

‐0,8 %
‐30,8 %
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Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten
skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger,
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og
«private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske
konsultasjoner).
Ventetiden for STHF har økt fra i fjor. Målet om større reduksjon innenfor psykisk
helsevern er oppnådd, mens tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) viser større
prosentvis vekst enn somatikken. Det legges ned stor innsats for å rekruttere og beholde
behandlere i psykiatrien, og det er tydelig fokus på ventetider.
Som følge av innføring av nøytral merverdiavgift fra 2017 har STHF hatt en nedgang i
kostnadene i forhold til 2016. Resultatmålet er oppnådd innenfor psykisk helsevern,
mens ikke innenfor TSB. Kostnadene innenfor TSB er relativt lave, så den prosentvise
endringen blir veldig høy selv om endringen ikke er så stor i absolutte tall.
Det har vært en nedgang i antall årsverk på STHF i 2017. Resultatmålet er oppnådd
innenfor psykisk helsevern, mens TSB har hatt en større prosentvis nedgang enn
somatikken. Antall årsverk totalt i TSB er relativt få, så den prosentvise endringen blir
veldig høy selv om endringen ikke er så stor i absolutte tall.
Målet om høyere vekst i poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helse og TSB enn i
somatikken er ikke oppnådd i 2017
Fritt behandlingsvalg ved etableringen i Kragerø har bidratt til flytting av ressurser og
behandlingskapasitet til privat virksomhet.
 Tall for resultatoppnåelse
Gjennomsnittlig ventetid skal ha prosentvis større reduksjon innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes
fra Helsedirektoratet.
Den gjennomsnittlige ventetiden på STHF har økt med 3,1 prosent fra i fjor. Psykiatri
voksen (VOP) og TSB har økt med henholdsvis 0,9 prosent og 15,9 prosent. Barne‐ og
ungdomspsykiatri (BUP) har redusert sin gjennomsnittlige ventetid med 2,7 prosent,
mens somatikken har økt med 3,5 prosent. Resultatmålet er oppnådd innenfor VOP og
BUP, men ikke for TSB.
Kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men
holdes utenfor) skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale
helseforetakenes regnskap.
Som følge av innføring av nøytral merverdiavgift fra 2017 har STHF hatt en nedgang i
kostnadene i forhold til 2016. Innen somatikk er det en nedgang på 1,7 prosent, mens
VOP, BUP og TSB samlet har en økning i kostnadene på 0,6 prosent.
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Årsverk skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale
helseforetakenes HR‐systemer og SSB for private.
Det har vært en nedgang i antall årsverk i psykisk helsevern voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling i 2017, sammenlignet med 2016. Dette som en konsekvens av
det merverdikrav som er tillagt klinikken.
Bemanningen innenfor psykisk helsevern og TSB viser en reduksjon på 2,5 prosent,
mens somatikken viser en reduksjon på 2,3 prosent. Antall årsverk i psykisk helsevern
for barn og unge ble redusert med ett årsverk fra 2016 til 2017.
Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) skal ha prosentvis større økning for psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes
fra Helsedirektoratet (Helfo).
Målet om høyere vekst i poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helse og TSB enn i
somatikken er ikke oppnådd i 2017. Somatikken har økt med 2,5 prosent, mens psykisk
helse og TSB har redusert sin aktivitet med 3,3 prosent.
Tvang
 Mål 2017
Tall hentet fra Helsedirektoratet
Antall tvangsinnleggelser innen psykisk
helsevern for voksne per 1000
innbyggere
Sykehuset Telemark HF

1. tert.

2016
2. tert.

3. tert.

0,59

0,81

0,72

Tall hentet fra Helsedirektoratet
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk
helsevern med minst ett tvangsmiddelvedtak
per 1000 innbyggere
Sykehuset Telemark
Tall fra Sykehuset Telemark
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000
innbyggere

2017
1. tert. 2. tert.
0,71

0,61

2016
Per 10 000
innbyggere

2017

4,3

Foreligger ikke

2016
0,38*(0,48)**

2017
0,37*(0,46)**

* Hele befolkningen
** Befolkning 18 år og eldre i parentesene
I samarbeid med kommunene redusere antall tvangsinnleggelser innen psykisk
helsevern for voksne per 1000 innbyggere sammenliknet med 2016.
Antall tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere er
redusert sammenlignet med 2016. I samarbeid med kommuner har klinikk for psykisk
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helsevern og rusbehandling revidert planen fra 2012, og utarbeidet lokal strategi og
handlingsplan «Mer frivillighet og riktigere bruk av tvang i det psykiske helsevernet i
Telemark».
Registrere med mål om å redusere antall pasienter i døgnbehandling i psykisk
helsevern som har minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.
Antall pasienter med minst ett tvangsmiddelvedtak er stabilt. Det er ikke iverksatt
spesifikke tiltak for reduksjon på dette området, men problematikken følges opp
regelmessig.
 Tall for resultatoppnåelse
Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere skal
være redusert sammenlignet med 2016.
Antall tvangsinnleggelser har vist en nedgang i siste halvdel i år. Dette har sammenheng
med endring i lovverk og et større fokus på frivillighet i forbindelse med innleggelser i
klinikken.
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med minst ett
tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere registreres med mål om å redusere. Tall
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis).
Tallene fro 2016 og 2017 viser ingen vesentlig reduksjon i antall pasienter med minst
ett tvangsmiddelvedtak. Det totale antall vedtak er imidlertid økt. Det skyldes noen
enkelte pasienter med behov for skjerming og/eller mekaniske tvangsmidler.
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal levere komplette og kvalitetssikrede data om
tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler for 2016 til NPR ved
ordinært rapporteringstidspunkt, jf. krav for 2014 og 2015 i Tilleggsdokument til
oppdrag og bestilling 2016, datert august 2016.
All data blir tatt ut av DIPS, og overført NPR i henhold til gitte frister.

Tilbud til barn og unge
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal etablere Barnevernansvarlig i BUP i henhold til
anbefalingene fra Helsedirektoratet og Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet
https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk‐helsehjelp‐til‐barn‐i‐barnevernet.
Direktoratene har i oppdrag å utarbeide en kortfattet beskrivelse og rutiner for en
slik funksjon i løpet av første halvår 2017.
Det har ikke kommet noen kortfattet beskrivelse fra Helsedirektoratet. Avdeling for
barn og unges psykiske helse har likevel etablert funksjon som Barnevernansvarlig;
seksjonslederne i alle de fire poliklinikkene er barnevernansvarlig for barn i respektivt
geografisk område. Det er inngått samarbeidsavtaler med alle barnevernsinstitusjonene
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i fylket, der seksjonslederne er ansvarlig for den direkte kontakten med institusjonene.
Det avholdes regelmessige møter.
Avbrudd i behandling
 Mål 2017
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling registreres og det
sikres færrest mulig avbrudd. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres
tertialvis).
STHF har ikke behandlingsplasser lokalt.
LAR
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal sikre at kvinner i LAR får informasjon om LAR‐
behandling og graviditet og tilbud om nedtrapping av LAR‐medikamenter, og
tilgang til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR.
Kvinner i LAR behandling får informasjon om behandling og graviditet, tilbud om
nedtrapping, og informasjon om gratis langtidsvirkende prevensjon. Sykehusets
avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer har hatt oppfølging av kvinnene i LAR
gjennom flere år. Kvinnene som er i systemet blir godt fulgt opp når avdelingen får
kontakt med dem. Nedtrapping og justering av LAR medikamenter håndteres i
avdelingen, som er ansvarlig for LAR behandling i Telemark. Tilsvarende vil gjelde det
forebyggende aspektet, samt informasjon og sikring av langtidsvirkende prevensjon.
Etter fødsel blir dette tilbudt kvinnene i LAR på føde/barselavdelingen.
Avrusning
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark skal i 2017 starte arbeidet med etablering av avrusning for
pasienter hvor det er behov for omfattende medisinsk støtte. Helseforetaket skal
også ta ansvaret for innleggelser av pasienter i henhold til helse‐ og
omsorgstjenesteloven § 10‐2.
Overlege og seksjonsleder er ansatt og øvrige ansettelser er snart ferdigstilt. Fysisk
tilrettelegging / bygningsmessige oppgraderinger pågår. Det nye avrusningstilbudet
starter inntak av pasienter i mars 2018.
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Finansieringsordning
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge av
omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og
rusbehandling i 2017. Omleggingen skal brukes som et virkemiddel for å
understøtte ønsket faglig innretning av disse tjenestene.
Sykehuset Telemark har innført den nye finansieringsordningen, i tråd med de
retningslinjer som foreligger.
3.3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Timeavtale
 Mål 2017
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
Målet om at alle pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev
innen 10 dager fra henvising er mottatt (direkte time), er ikke nådd. I november fikk
84 prosent av pasientene direkte time. Dette er en liten nedgang fra foregående
måneder, og lavere enn andelen i begynnelsen av året (87 prosent).
Korridorpasienter
 Mål 2017
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I)
Andel korridorpasienter ‐ somatikk
Helse Sør‐Øst inkl. private ideelle sykehus
Sykehuset Telemark

2017
1,1 %
0,8 %

Ingen korridorpasienter.
Korridorpasienter har holdt seg lavt gjennom hele året og fokuset på dette området vil
fortsette.
Det er etablerte gode rutiner og verktøy for oppfølging av sengekapasitetsutnyttelsen og
tilpasninger til variasjon i pasientstrømmene. Sykehusets intranettsider oppdateres
hvert femte minutt med oversikt over belegg og tilgjengelige senger. Det er etablert
rutiner for å fordele pasienter til sengeposter med ledige senger, og bevisstheten rundt
registrering av ordinære senger, overbelegg og korridorsenger er økt. Det er dessuten
satt fokus på planlegging av utskrivning av pasienter.
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 Talll for resulttatoppnåellse
Andel k
korridorpa
asienter på
å sykehus sskal være 0 prosent. Tall hentees fra
Helsediirektorateet (publiserres tertialvvis).
Antall d
døgn med korridorpas
k
sienter i deesember vaar 50, noe som utgjør een andel på
å
mindree enn en pro
osent korriidorpasientter.
Infeksjjoner
 Mål 2017
Tall hen
ntet fra Folkkehelseinsttituttet
Andel ssykehusinfeeksjoner
Helse Sør‐Øst
Sykehu
uset Telemaark HF

2016
2.. tert.
4,2
3,7

4. tert.
4,2
4,5

2017
2. tert.
3,1
3
4,9
4

Sykehu
usinfeksjon
ner er redu
usert til un
nder tre pro
osent.
STHF gjjennomfører fire prev
valensundeersøkelser av
a sykehussinfeksjoneer årlig (talllene
over fraa Folkehelsseinstitutte
et er kun fo r to måling
ger i 2016 og
o for en m
måling i 2017).
Grafen under viseer prevalensen av alle sykehusinfeksjoner ved
v STHF, ddvs. både fo
or egne
pasientter og pasieenter som har
h kommeet fra andree sykehus;
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I november 2017 var resultatene for første gang under målsettingen på 3 prosent.
Nedgangen i infeksjoner er resultat av målrettete tiltak, som:
 Pasientsikkerhetsprogrammet har flere tiltakspakker som understøtter arbeidet
med å redusere infeksjoner i sykehus. Alle disse er implementert eller er under
implementering i Sykehuset Telemark. I sjekklisten for «trygg kirurgi» er det
blant annet fokusert på om antibiotikaprofylakse er gitt. Tiltakspakken for
urinveisinfeksjoner bidrar til at pasienten ikke ligger med urinveiskateter for
lenge, noe som er en kjent årsak til infeksjon. Når det gjelder sepsis
(blodbaneinfeksjon) er rask diagnose og kort tid til første antibiotikadose
definerte tiltak. Sykehuset Telemark har vært pilot på området, og fortsetter
arbeidet med forbedring og spredning.
 Basale smittevernrutiner er en bærebjelke innen smittevernarbeidet. Dette
fokuseres gjennom opplæring og jevnlig informasjon til ansatte og ledere.
Renholdsrutiner og opplæring av renholdere har også i 2017 vært et
fokusområde. God håndhygiene er sentralt, blant annet skal de som har
pasientkontakt ikke bruke håndsmykker, noe som gjennom flere år har blitt fulgt
ved prevalensmålinger. Tiltakene virker, slik at det nå er unntaksvis at klinisk
personell bruker håndsmykker.
 Bedriftshelsetjenesten har hatt en kampanje for influensavaksine. Det har
resultert i en dobling av vaksinasjonsraten slik at ca. 1400 helsearbeidere har
blitt vaksinert denne sesongen.
 De kirurgiske fagområdene har jobbet målrettet for å redusere postoperative
sårinfeksjoner, som utgjør halvdelen av sykehusinfeksjoner ved STHF. Foreløpig
har dette gitt seg utslag i en betydelig reduksjon i insidensen av infeksjoner ved
innsetting av delprotese hofte, og også noe når det gjelder totalprotese hofte og
keisersnitt.
 I 2017 er det innført en 3‐årig Handlingsplan for smittevern. Hensikten er å øke
fokuset på smittevern og hjelpe avdelingene og seksjonene med å systematisere
forbedringsarbeidet. Det er utviklet innsatsområder med tilhørende forslag til
tiltak. Seksjonene definerer egne forbedringsmål og nødvendige tiltak innenfor
disse. Seksjonene skal velge to eller flere av innsatsområdene, hvorav
Håndhygiene er obligatorisk. Kvalitetsavdelingen og seksjon for smittevern
bidrar med råd og støtte til å implementere tiltakene, blant annet gjennom
jevnlige smittevernvisitter.
 Tall for resultatoppnåelse
Andel sykehusinfeksjoner skal være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes
fra Folkehelseinstituttet (publiseres 2 ganger årlig).
Målet for sykehusinfeksjoner er ikke nådd, men indikatorene viser en tydelig utvikling i
riktig retning. Det er viktig med videre høyt fokus på infeksjonsforebyggende arbeid.
Tydelig ledelsesfokus og tett oppfølging av resultater og tiltak er nødvendig for å nå
målene.
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Resistens og antibiotika
 Mål 2017
30 prosent reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske
sykehus i 2020 sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede
midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med
enzymhemmer og kinoloner).
Sykehuset Telemark har gjennom flere år hatt et relativt lavt antibiotikaforbruk
sammenlignet med mange andre helseforetak. Figuren under viser at forbruket av
bredspektret antibiotika (målt i døgndoser per 100 liggedøgn) er redusert med 16,43
prosent fra 2012 til august 2017 i Sykehuset Telemark, jfr. graf under:

Til sammenligning er forbruket i Helse Sør‐Øst samlet redusert med 7,96 prosent i
perioden.
De sentrale elementene i sykehusets arbeid med å redusere forbruket av bredspektrede
antibiotika er:
 Innføring av Antibiotikastyringsprogram i sykehuset, i tråd med Regjeringens
handlingsplan.
 Etablering av antibiotikateam for å koordinere arbeidet og implementering av
nasjonale retningslinjer for riktig bruk av antibiotika. Teamet sørger også for
undervisning og at audits gjennomføres for å vurdere etterlevelse av
retningslinjene for antibiotikabruk.
 Legemiddelkomiteen har en sentral rolle i arbeidet, og
antibiotikastyringsprogrammet og forbruksstatistikk er fast tema på alle møter.
 Det er innført begrensninger i tilgjengeligheten av enkelte bredspektrede
antibiotika, noe som har hatt en tydelig effekt. (Antibiotikateamet i samarbeid
med Legemiddelkomiteen)
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 Innsatsen for å redusere forbruket av bredspektret antibiotika med 30 prosent
innen 2020 understøttes av at sykehuset har dette også uttalt mål i
miljøstyringen.
 Innføringen av elektronisk legemiddelkurve i 2018‐19 vil være et vesentlig tiltak
for å redusere antibiotikabruken ytterligere.
 Tall for resultatoppnåelse
Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 sammenliknet med
2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3.
generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner) skal vise 30
prosent reduksjon i samlet bruk i 2020 sammenlignet med 2012. Tall hentes fra
Sykehusenes legemiddelstatistikk (publiseres tertialvis).
Forbruket av bredspektret antibiotika (målt i døgndoser per 100 liggedøgn) er redusert
med 16,43 prosent fra 2012 til august 2017 i Sykehuset Telemark. Dette er en tydelig
utvikling i riktig retning, men for å nå målet om 30 prosent reduksjon i 2020, er det
nødvendig med et enda større fokus. Tydelig ledelsesfokus og tett oppfølging av
resultater og tiltak er nødvendig for å nå målene.
Trombolysebehandling
 Mål 2017
Tall hentet fra Helsedirektoratet
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er
trombolysebehandlet, og får denne
behandlingen innen 40 minutter etter
innleggelse
Helse Sør‐Øst
Sykehuset Telemark HF

2014

2015

2016

59,8
48,8

59,3
77,3

61,8
80,0

Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse skal være minst 50 prosent. Tall
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis).
Sykehuset Telemark har jobbet systematisk med hjerneslagsbehandlingen de senere
årene. Hver enkelt del av behandlingslinjen er gjennomgått og målt med tanke på
forbedring. Sykehuset har oppnådd en av landets høyeste andeler av trombolyse‐
behandling innen 40 minutter etter innleggelse.
Sykehusets trombolyserate ligger godt over målet på 20 prosent.
Samvalg
 Annen oppgave 2017
Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal
styrkes. Det må legges til rette for pasientenes rett til å delta i beslutninger som
berører egen helse og behandling.
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Pasientenes medvirkning er et tema i alle fagområdene ved utforming av
tjenestetilbudet og ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses‐ og
behandlingsmetoder, men i varierende grad. Det er et behov for å styrke dette området
og sette det mer i system. Pasienter med kronisk nyresykdom har blitt utpekt som en
pilot på dette området i 2017, fordi brukernes medvirkning er særs viktig i dette
fagområdet. Hensikten har vært å systematisere erfaringene med tanke på videre
intensivering i dette og andre fagområder i 2018.
Pasienter med kronisk nyresykdom har behov for både langvarig og forebyggende
innsats der det er av betydning å etablere et godt og gjensidig forhold mellom pasient og
behandler som bygger på trygghet og gjensidig respekt. Pasientene kommer ofte i
kontakt med spesialisthelsetjenesten på et tidlig stadium av sykdommen der mye av
fokuset er rettet mot forebyggende tiltak rettet inn mot å forhindre/forsinke forverring
av tilstanden. Det kan dreie seg om livsstilsendringer, kosthold og medisinsk behandling
som for eksempel blodtrykksbehandling. Etter hvert som tilstanden progredierer
begynner man å forberede såkalt nyreerstattende behandling som omfatter
nyretransplantasjon og forskjellige former for dialysebehandling. For å finne den
behandlingen som er best for hver enkelt pasient er det viktig at pasientene har god
kunnskap om de aktuelle alternativene, og når en behandling er valgt vil pasienten ha
behov for kunnskap om behandlingen for å kunne bidra til best mulig resultat. Disse
temaene har blitt fokusert og videreutviklet i nyreskolen, som arrangeres i samarbeid
med den lokale pasientforeningen. Her har også samvalgsverktøy for kronisk
nyresykdom (helsenorge.no) blitt benyttet. Pasienten og eventuelle pårørende inviteres
til å delta på et kurs der helsepersonell (lege, sykepleier, ernæringsfysiolog med mer)
bidrar sammen med erfarne og håndplukkede brukere. Kurset følges opp med
individuelle konsultasjoner hos lege og sykepleier der man i stor grad har fokus på å gi
pasienten tilstrekkelig kunnskap til å bidra i egen utredning og behandling.
Temaet følges opp i 2018 med et bredere fokus på større deler av organisasjonen.
Det blir også tematisert i den nye spesialistutdanning for leger ved at det er definert
læringsmål knyttet til pasient‐ og brukermedvirkning samt opplæring både i del 1
(tilsvarende tidligere turnustjeneste) og del 2 (tilsvarende tidligere spesialist‐
utdanning).
Utviklingsplaner
 Annen oppgave 2017
Det legges til grunn at Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold utarbeider egne
utviklingsplaner for det respektive helseforetak. Det settes dog som en forutsetning
at helseforetakene inngår et forpliktende samarbeid og utvikler felles planer for
fagområder hvor det er utfordringer med rekruttering og/eller hvor lavt
pasientvolum gir utfordringer med kvalitet og opprettholdelse av robuste
fagmiljøer.
Sykehuset Telemark har arbeidet med delrapporter til sykehusets Utviklingsplan i
henhold til Helse Sør‐Øst dokumentet «Utviklingsplaner for helseforetakene ‐ Strategier,
planer og regionale føringer». Utkast til delrapportene sendes i januar 2018 ut på høring
til kommuner, samarbeidspartnere og andre interessenter med høringsfrist 1. mars
34

Årlig melding 2017
2018. Tilleggene til utviklingsplanen planlegges styrebehandlet i helseforetaket i april
2018.
Som ytterligere tillegg til utviklingsplanen har Sykehusbygg utarbeidet en oppdatering
av framskrivningene for STHF frem til 2035.
Det har vært avholdt samarbeidsmøter mellom Sykehuset Telemark og Sykehuset i
Vestfold.

Prioritering
 Annen oppgave 2017
Det vises til Stortingets behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens
helsetjeneste – Melding om prioritering. Foretaksmøtet ba de regionale
helseforetakene om å legge prinsippene for prioritering til grunn for innføring av
nye legemidler og metoder i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene
og Statens legemiddelverk skal etablere en felles tilnærming til hvordan
prinsippene for prioritering skal operasjonaliseres i tråd med forslagene i
meldingen og tilpasset endringene i legemiddelforskriften som vil bli sendt på
høring i 2017. Sykehuset Telemark HF skal følge opp dette arbeidet innenfor sitt
ansvarsområde og om nødvendig delta i prosessen etter nærmere henvendelse fra
Helse Sør‐Øst RHF.
Sykehuset Telemark følger opp og forholder seg til de beslutninger som gjøres rundt
blåreseptordningen og overføring av finansieringsansvar til spesialisthelsetjenesten. Det
er etablert rutiner for implementering av nye legemidler og metoder i henhold til
beslutninger i Beslutningsforum LIS‐anbefalinger.
Sykehuset Telemark HF skal legge til rette for at lederopplæringene som tilbys i
ulike deler av tjenesten gir ledere en klar forståelse av deres ansvar for å innrette
sin virksomhet i tråd med prinsippene for prioritering.
Det er besluttet at lederutvikling for seksjonsledere utsettes på grunn av sykehusets
utfordringer med omstilling. Det gis imidlertid lederopplæring av faglig karakter.
GTT‐undersøkelse
 Tall for resultatoppnåelse
Andel pasientskader basert på GTT‐undersøkelsene skal reduseres med 25 prosent
innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT‐undersøkelsen for 2012.
GTT gjennomføres for voksne somatiske inneliggende pasienter og er et uttrykk for
andel pasienter som har minst en pasientskade. GTT for sykehuset for 2016 viste 12,5
prosent, hvilket er en nedgang sammenlignet med 2015.
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For STHF var tallene til og med 2014 basert på journaler uten sykepleiedokumentasjon.
Tallene er derfor svært lave fram til 2015, da klinisk dokumentasjon for sykepleie ble
innført i DIPS. Det er derfor lite sannsynlig at vi vil oppnå målsettingen om 25 prosent
reduksjon innen utgangen av 2018.
Pasientskadene i 2016 er i de to laveste konsekvenskategoriene, fordelt med ca. 2/3 i
kategori E (Forbigående skade som kun fordret tiltak for å unngå plager for pasienten)
og 1/3 i kategori F (Forbigående skade som medførte midlertidig mén eller forlenget
sykehusopphold). De mest fremtredende skadetypene er legemiddelrelaterte feil,
dernest postoperative sårinfeksjoner. Det jobbes med forbedringsarbeid på disse
områdene i flere kanaler, som pasientsikkerhetsprogrammet, legemiddelkomiteen,
antibiotikastyringsprogrammet og handlingsplan smittevern.
Overlevelse
 Tall for resultatoppnåelse
Tall hentet fra Folkehelseinstituttet
30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016:
uansett årsak til innleggelse
 Helse Sør‐Øst
 Sykehuset Telemark HF
innleggelse for hjerneslag
 Helse Sør‐Øst
 Sykehuset Telemark HF
innleggelse for hoftebrudd
 Helse Sør‐Øst
 Sykehuset Telemark HF
innleggelse for hjerteinfarkt
 Helse Sør‐Øst
 Sykehuset Telemark HF

2016
95,1
94,9
87,1
87,7
91,2
91,5
92,5
92,2

30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse).
Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet):
Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig).
På bakgrunn av Rapport fra Kunnskapssenteret i 2016 angående 30 dager overlevelse
norske sykehus, som viste noe lavere totaloverlevelse for pasienter på Notodden
sammenlignet med Skien, ble det i 2017 gjort en mortalitetsanalyse. Hensikten var å få
mer kunnskap og vurdere behov for tiltak. Mortalitetsanalysen (50 siste dødsfall) ble
gjort etter en noe justert modell fra pasientsikkerhetsprogrammet og etter å ha
innhentet erfaringer fra Sykehuset Innlandet. Journaler på de siste 49 pasienter (én
pasient ble gjennomgått to ganger)som var døde, ble gjennomgått av erfarne overleger
og av kommuneoverlege. Følgende oppfølgingspunkter ble definert som et resultat av
gjennomgangen:
 Signering av legemiddelkurve
 Hvis pasienter dør alene, skal dette meldes som uønsket hendelse i TQM
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 Rapporten tas opp i samarbeidsmøter med samhandlingskoordinatorene. De
enkelte sykehjem bør ha som rutine en gjennomgang med pasienter og
pårørende ang. HLR minus og dokumentere dette. Dette følger ikke alltid med i
innleggelsesskriv for sykehjemspasienter.
Utover dette gjorde man ikke funn som skulle tilsi spesifikke tiltak eller at det var behov
for å gå dypere inn i resultatene. Resultatene for Notodden sykehus i rapport om 30
dagers overlevelse, skyldes antakelig at populasjonen som tilhører Notodden er eldre og
at det er relativt høyt forbruk av sykehussenger. Det er mulig at pågående prosjekt,
Akuttkjeden i Telemark, og analyse av pasientstrømmer vil bidra til færre innleggelser
av terminale pasienter fra sykehjem.
Tilsvarende undersøkelse skal gjøres for Skien i 2018.
Ett av tiltakene i år har vært innføring av NEWS (National early warning score). Dette er
et verktøy for å følge opp pasienter og fange opp utvikling i deres tilstand så tidlig som
mulig, slik at tiltak blir iverksatt. Et annet tiltak er Q‐SOFA (Quick‐SOFA), som er et
enkelt skåringsverktøy. Dette brukes for å identifisere pasienter med infeksjon og
organsvikt
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016. Datakilde: Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig).
Slagmiljøet har arbeidet systematisk med forbedringsarbeid siden 2011. For våre
pasienter er resultatene på indikatoren 30 dagers overlevelse bedre enn lands‐
gjennomsnittet. Hele akuttforløpet fra debut til innleggelse på slagenhet er nøye
overvåket, og slagbehandling er nå tema i akuttkjedeprosjektet. De pasientene det er
aktuelt for, følges opp av ambulant slagteam ved utskrivelse. Det arbeides systematisk
med kommunene for å få en god overføring fra sykehuset til kommunen slik at de
pasientene, som har behov for rehabilitering får det. Pasienter som har behov for videre
spesialisert rehabilitering henvises til Sykehuset i Vestfold (Kysta) for videre
rehabilitering. Pakkeforløp slag skal innføres fra 1. februar 2018. Dette vil medføre en
ytterligere kvalitetssikring av slagbehandlingen.
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016. Datakilde: Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig).
De viktigste tiltak i 2017 har vært innføring av News og innføring av elektroniske tavler
på ortopedisk sengepost. Tavlene har «oppfølgingssjekkpunkter» per pasient og er godt
synlig for både pleiepersonalet og leger.
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016. Datakilde: Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig).
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Etter dårlige overlevelsestall for Sykehuset Telemark ved tidligere rapporteringer, har
rutinene blitt gjennomgått. Resultatet av rapporteringene i ettertid viser at sykehuset
har overlevelsestall, som ikke avviker fra landsgjennomsnittet. Sykehuset følger
utviklingen fortløpende og tilstreber kontinuerlig forbedring, samt at sykehusets praksis
til enhver tid avspeiler gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer.
Vold og trusler
 Annen oppgave 2017
Helse Sør‐Øst RHF skal bidra i Helsedirektoratets kartlegging av omfanget av vold
og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og av hvordan helsetjenestens
arbeidsgivere ivaretar beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler
som del av HMS‐arbeidet. Helse Sør‐Øst RHF vil komme tilbake med nærmere
informasjon hvis det er aktuelt med videre oppfølging fra Sykehuset Telemark HF.
STHF har innarbeidet en prosedyre som gir ledere på alle nivå ansvar for å utarbeide
risikovurderinger og for å iverksette tiltak som skal forebygge og eventuelt håndtere
vold og trusler mot ansatte og pasienter. Risikovurdering med tiltak skal gjennomgås
sammen med lokalt verneombud på årlig vernerunde.
Innen psykiatri og enkelte akuttmedisinske avdelinger har ansatte gjennomgått
«Terma» kurs, som skal styrke de ansatte sin kompetanse til å forebygge og håndtere
vold og trusler.
Alle hendelser med vold og trusler skal meldes som avvik. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
ved sykehuset får årlig rapport fra Bedriftshelsetjenesten, som omhandler forekomsten
av vold og trusler.
Sykehuset Telemark HF skal samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i
arbeidet med å utvikle tiltak for å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av
vold og trusler.
Risikovurdering med tiltak som er nevnt i punktet over, utarbeides i samarbeid med de
ansatte samt lokale tillitsvalgte og verneombud.
Pasientforløp
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når
kommunene i opptaksområdet deltar.
Ingen kommuner i Telemark deltar i læringsnettverket. Dett er årsaken til at Sykehuset
Telemark ikke har deltatt i læringsnettverket Gode pasientforløp.
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Fødetilbud
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal sikre at hendelser der anbefalingen om at den fødende
skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen
er over, ikke blir fulgt opp, blir dokumentert i helseforetakenes avvikssystemer og at
resultatene blir brukt til kvalitetsforbedring.
Det dokumenteres i sykehuset sitt klage‐ og avvikssystem når jordmor ikke har mulighet
til å ivareta kravet om kontinuerlig tilstedeværelse i aktiv fase av fødsel på grunn av
samtidighetskonflikter. Alle hendelsene som rapporteres gjennomgås og sees opp mot
jordmorbemanningen og organisatoriske forhold for kvalitetsforbedring.
Habilitering og rehabilitering
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal utvikle former for ambulante tjenester innen
rehabilitering og voksen‐ og barnehabilitering.
Sykehusets avdeling for habilitering tilbyr spesialiserte habiliteringstjenester til både
voksne og barn. Avdelingen har en omfattende poliklinisk virksomhet. Det ytes
ambulante tjenester over hele Telemark fylke. I 2016 var nærmere 30 prosent av den
polikliniske virksomheten ambulant.
Sykehuset Telemark har ambulant rehabiteringsteam/slagteam. Målgruppen til teamet
er pasienter med lett og moderat slag, som skal skrives ut fra slagenheten (såkalt tidlig
støttet utskrivning – ESD – early supported discharge). Det er god evidens på at
pasienter med lett og moderat slag har best effekt av rehabilitering ved å komme hjem
og få rehabiliteringen hjemme. Temaet møter pårørende og kommunalt personale
hjemme hos pasienten og bistår med tilrettelegging og overføring til kommunen. Dialog
og kompetanseoverføring med fagpersoner i kommunen. Temaet har 1,5 årsverk fordelt
på sykepleier, ergo‐ og fysioterapeut. Disse arbeider også på slagenheten.
Hjemmedialyse
 Mål 2017
Tall hentet fra Helsedirektoratet
Andel dialysepasienter som får
hjemmedialyse
Helse Sør‐Øst
Sykehuset Telemark HF

1. tert.

2016
2. tert.

3. tert.

18,0
22,1

17,9
18,8

19,2
21,5

2017
1. tert. 2. tert.
20,4
23,1

22,0
27,0

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 prosent. Tall
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis).
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Sykehuset ligger noe under måloppnåelse på målet om 30 prosent. Sykehuset arbeider
imidlertid systematisk for å oppnå en så stor grad av mulighet for tilrettelagt
dialysebehandling for pasienter som sykdommen tillater. Noen pasienter vil ha stor
nytte av å gjennomføre behandlingen i sitt eget hjem, mens for andre pasienter vil det
være best å få hjelp til at behandlingen kan gjennomføres så nær hjemmet som mulig.
Pasienter får tilbud om hjemmebehandling både i form av peritoneal dialyse og
hemodialyse. Sykehuset tilbyr desentralisert behandling i Kragerø, Notodden og på
Rjukan. I 2017 er det også iverksatt desentralisert behandling på Åmot i Vinje.
Sykehusets satsning både på hjemmedialyse og desentralisert behandling imøtekommer
at det legges til rette for at de aller fleste pasientene med kronisk nyresykdom får et så
godt tilbud som mulig ut fra individuelle forutsetninger og behov.
Utskrivning
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner
med kommunene for å forberede utskrivninger om disse pasientene, jf. plan om
innføring av betalingsplikt for kommunene tidligst fra 2018.
Dette temaet er tatt opp og avklart i ledermøter. Opplæring er gitt til klinisk personell,
som har ansvar for registrering i DIPS.
Rapporten ID – 8170 sjekkes hver 14. dag for oversikt over utskrivningsklare pasienter
Sykehusets avtale med kommunene om utskrivningsklare pasienter blir fulgt, herunder
elektronisk samhandlingskommunikasjon via PLO/DIPS
Det skal etableres rutiner for utskrivningsklare pasienter i samarbeid med kommuner.
3.4. Personell, utdanning og kompetanse
Heltidskultur
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal arbeide for å motivere og tilrettelegge for at ansatte
velger høyere stillingsprosent og helst 100 prosent stilling i samarbeid med
organisasjonene, tillitsvalgte og utdanningssektoren.
Sykehuset vurderer løpende krav om økt stillingsprosenter i henhold til
arbeidsmiljøloven (AML) 14‐4a), og har fokus på å lyse ut så høye stillingsprosenter som
mulig innenfor gjeldende budsjettrammer.
På dette området har sykehuset utfordringer. Det er for lav andel 100 prosent stillinger
som er lyst ut i 2017.
Sykehuset Telemark HF skal sikre at nyutdannet helsepersonell i større grad enn nå
tilbys hele faste stillinger.
Sykehuset forholder seg til bestemmelsene i AML i forhold til ansettelsesformer, og har
fokus på at alle ansettelser skal være i tråd med lovverket. Sykehuset ønsker å ansette
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helsepersonell i så høye stillingsprosenter som mulig innenfor gjeldende
budsjettrammer.
Sykehuset benytter bemanningsenheten som virkemiddel for å skape flere hele
stillinger.
Utdanning
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal, med særskilt oppmerksomhet på yrkesgrupper hvor
rekruttering er utfordrende, sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med
helseforetakets fremtidige behov.
Ledere på alle nivå gjennomfører årlig kompetansekartlegging. Dette innebærer å
identifisere utfordringer knyttet til å sikre at sykehuset har tilstrekkelig antall ansatte
med riktig kompetanse på kort, mellomlang og lang sikt. Innen områder hvor det blir
identifisert mulige utfordringer med å rekruttere personell med viktig kompetanse, har
den enkelte klinikk ansvar for å iverksette tiltak for å imøtekomme fremtidige
utfordringer. Dette innebærer å legge til rette for videreutdannelse, og rekruttering av
personell. Sykehuset benytter rekrutteringsmesser aktivt for å tiltrekke seg kvalifisert
personell.
Sykehuset har en rekke ansatte innen ulike yrkesgrupper, som jobber helt eller delvis
med fagutvikling, og som er engasjert i forskning, arrangerer kurs, undervisning og
veiledning for å heve og utvikle kompetanse hos ansatte.
Alle de kliniske avdelingene har etablert funksjon med fagutviklingssykepleier.
Det er en utfordring at behovet høgskolen har for praksisplasser til sykepleierstudenter
er større enn det sykehuset har mulighet for å innfri. En årsak til dette er at sykehuset
har redusert antall senger. Sykehuset opprettet i 2017 i samarbeid med Høyskolen i Sør‐
Øst Norge tre kombinerte stillinger for å styrke oppfølging av sykepleierstudenter i
praksis. Prosjektet er to‐årig. Begge parter er svært fornøyd med samarbeidet. Det har
gitt en bedre praksisperiode for studentene, og dialogen mellom utdannings‐
institusjonen og sykehuset som arbeidsgiver er styrket.
I 2017 har sykehuset hatt fokus på videreutdanning innen ulike fag. Avtaler med
bindingstid inngås blant annet innen fagene anestesi, intensiv‐ og operasjonssykepleie.
Flere sykepleiere videreutdanner seg også innen psykiatri, barnesykepleie,
kreftsykepleie, akuttsykepleie og andre typer videreutdanninger.
Sykehuset Telemark har utfordringer med å utdanne nok spesialister, spesielt innenfor
barne‐ og ungdomspsykiatri, psykiatri, radiologi og psykologspesialister.
Sykehuset har flere lærlinger i ulike fag. Volumer er størst for helsefag‐ og ambulanse‐
arbeidere.
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Medarbeiderundersøkelsen
 Mål 2017
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med
etablering av forbedringstiltak for egen enhet.
Sykehuset har som mål at alle ansatte skal involveres i oppfølgingsarbeidet etter
medarbeiderundersøkelser (MU). Dette innebærer å delta i utarbeidelse av helse, miljø
og sikkerhet‐ (HMS) handlingsplaner, og at resultater fra medarbeiderundersøkelse
følges opp i personalmøter.
Sykehuset har ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i år, i påvente av ny nasjonal
undersøkelse. Denne skal være klar i 2018. Lederne ved sykehuset har derfor jobbet
videre med tiltak i HMS‐handlingsplanen ut fra resultatene av undersøkelsen i 2016.
Vår veileder for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen beskriver hvordan ledere skal
involvere medarbeidere og vernetjenesten i dette arbeidet. HMS‐handlingsplanene
brukes til en rekke ulike tiltak innen HMS‐området, ikke bare tiltak etter MU.
Involvering av medarbeidere i oppfølging av tiltak i HMS‐handlingsplanene er en
suksessfaktor for å lykkes i utviklingen av arbeidsmiljø/ pasientsikkerhet, og dette vil
fortsatt ha prioritet i 2018.
Sykehuset Telemark har deltatt som pilot ved utprøving av ny nasjonal spørre‐
undersøkelse, FORBEDRING, som skal erstatte både den eksisterende medarbeider‐
undersøkelsen og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.

3.5. Forskning og innovasjon
Forskning
 Mål 2017
Fem prosent av pasientene skal være inkludert i klinisk forskning.
Sykehuset Telemark rekrutterer pasienter til flere sponsor‐initierte studier og lege‐
initierte multisenterstudier i tillegg til at vi driver egen‐initierte studier. Det er stor
variasjon mellom avdelingene ved sykehuset og vi jobber med å tallfeste totalt antall
pasienter som er inkludert i klinisk forskning. Vi tilstreber et økende tilbud til våre
pasienter om deltakelse i klinisk forskning og FoU‐avdelingen har hatt økende fokus på å
informere om verdien av å delta i klinisk forskning og forbedring av infrastruktur og
tilretteleggelse for å delta i studier. Samtidig er det seks ansatte ved STHF som avsluttet
sin PhD‐grad i 2017 og en del egen‐initierte studier er derfor nylig avsluttet.
Antall pasienter som deltar i klinisk forskning avhenger av hvordan man definerer
klinisk forskning og vi vil jobbe videre med å kartlegge hvor mange pasienter som er
rekruttert til kliniske intervensjonsstudier i 2018. Vi vil også fortsette arbeidet med å
forbedre infrastrukturen for å tilrettelegge for at enda flere pasienter får tilbud om
utprøvende behandling ved STHF i årene framover.
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 Annen oppgave 2017
De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele
landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det
innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte
kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele
landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. /
Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør‐Øst skal ta del i dette arbeidet
gjennom å påse at opplysninger om alle pågående og planlagte kliniske studier
innenfor sine ansvarsområder til en hver tid er oppdatert og komplett på
helsenorge.no.
Se svaret over (under Mål 2017).
3.6. Tildeling av midler og krav til aktivitet
Drift og investering
 Mål 2017
Sykehuset Telemark HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv
måte og slik at de kommer pasientene til gode. Sykehuset Telemark HF skal i 2017
basere sin virksomhet på de tildelte midler.
Sykehuset Telemark bruker basisbevilgningene i tråd med regionale føringer og foretar
en fortløpende intern prioritering av midlene til rådighet for å sikre gode helsetjenester
for pasientene.
Resultat
 Mål 2017
Resultat hittil i år (desember I)
Sykehuset Telemark

Faktisk
‐8 856

Budsjettavvik
16 144

Sykehuset Telemark rapporterer et negativt årsresultat på 8,9 millioner kroner per
desember. Dette er 16,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Lavere kostnader for
SLA med Sykehuspartner enn det som er tatt høyde for i budsjettet og ISF‐oppgjøret for
2016 bidrar positivt til årsresultatet og budsjettavviket.
Aktiviteten i tredje tertial har ligget på forventet nivå og samlet for året rapporteres det
et aktivitetsvolum omtrent i tråd med budsjettet.
Implementeringen av forbedringstiltakene i klinikkene har gått etter planen. Disse har
bidratt til driftseffektiviseringer i hele organisasjonen og har gitt et stort løft til
driftsresultatet sammenlignet med fjoråret.
Det er overført 16,5 millioner kroner ekstra basisramme enn opprinnelig budsjettert i
2017, som følge av korrigering i inntektsmodellen.
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De samlede lønnskostnadene uten pensjon er vesentlig lavere enn budsjettert. Antall
årsverk er redusert gjennom hele året og bidratt til innsparinger på lønnspostene.
Beregnet resultateffekt av årets lønnsoppgjør viser en innsparing i forhold til budsjett på
7 millioner kroner. Høyt nivå på innleie av arbeidskraft skyldes i stor grad innleie av
radiologer for å opprettholde kapasiteten på Notodden.
Likviditet og investeringer
 Annen oppgave 2017
Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer
til drift og investeringer.
Sykehuset Telemark har styrt innenfor tilgjengelig driftskredittramme og det har ikke
vært behov for driftskreditt utover dette. Sykehuset har ikke hatt behov for likviditet ut
over fastsatt driftskredittramme.
Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for
2017 skal ikke benyttes til investeringer i 2017 uten etter særskilt avtale med Helse
Sør‐Øst RHF.
Likviditeten er holdt innenfor de tilgjengelige rammer.
Investeringer er i hovedsak basert på årets tildelte midler til investeringer
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter
før etablering av nye investeringsforpliktelser.
Gjennom en stram styring av investeringsporteføljen igjennom året er det etablert gode
rutiner for å følge og ta høyde for risiko i de løpende investeringsprosjektene.
Overføring av likviditet – driftskreditt
 Mål 2017
Sykehuset Telemark HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt
av Helse Sør‐Øst RHF.
Sykehuset Telemark har styrt innenfor tilgjengelig driftskredittramme og det har ikke
vært behov for driftskreditt utover dette.
Helseforetaket skal forespørre Helse Sør‐Øst RHF i god tid dersom det er behov for
driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig
underbyggende dokumentasjon for dette behovet.
Dette har ikke vært aktuelt i 2017.
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor de økonomiske rammer
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og krav som er stilt til disposisjon, slik at det bidrar til at Helse Sør‐Øst RHFs «sørge
for»‐ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid.
Sykehuset Telemark forholder seg til avtalte rammer for likviditetsbruk og jobber aktivt
med å løfte driftsresultatet og bidra positivt til likviditetsutviklingen.
Krav til aktivitet
 Tall for resultatoppnåelse
I oppdrag og bestilling 2017 stilte Helse Sør‐Øst RHF krav til aktivitet i 2017:
Aktivitet i 2017

Somatikk

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm.
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret

VOP

BUP

TSB

43 197

7 954

8 377

2 316

29 000

1 679

95

200

105 000

31 280

2 900

800

20 000

0

0

0

158 100

58 938

27 445

17 169

Pasientbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

Innrapportert aktivitet for 2017 er:
Aktivitet i 2017
ISF‐poeng (døgn, dag, poliklinikk og
pasientadm. legemidler) i henhold til
«sørge for»‐ansvaret
Pasientbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske
konsultasjoner

Somatikk
Budsjett
43 197

VOP
7 954

BUP
8 377

TSB
2 316

Resultat

42 787

8 119

7 146

1 790

Budsjett
Resultat
Budsjett
Resultat
Budsjett
Resultat
Budsjett
Resultat

29 000
27 924
105 000
101 305
20 000
19 806
158 100
162 000

1 679
95
200
1 518
103
174
31 280 2 900
800
30 590 2 432
513
0
0
0
0
0
0
58 938 27 445 17 169
55 622 22 892 11 429

Antall DRG‐poeng i 2017 (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) er 0,9
prosent lavere enn budsjettert, men 2,5 prosent høyere enn fjoråret (41 733).
Antall sykehusopphold har gått ned med 3,5 prosent i forhold til i fjor. Reduksjonen i
antall sykehusopphold kan dels forklares med overføring av aktivitet til kommune‐
helsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen.
Antall dagopphold er noe høyere enn i 2016 og tilnærmet likt som budsjettert.
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Antall ISF‐berettigede polikliniske konsultasjoner har økt med 2,5 prosent fra 2016 til
2017.
Antall liggedøgn er redusert med 6 prosent. Dette som følge av endringer fra døgn til
dag. Aktiviteten ved Medisinsk klinikk i Skien i 2017, målt i antall polikliniske
konsultasjoner er 6 prosent høyere enn budsjettert og 6 prosent høyere enn fjoråret.
Antall medisinske døgnpasienter var tilnærmet likt med budsjett og fjoråret.
Kirurgisk klinikk har samlet sett hatt en lavere aktivitet i 2017 enn budsjettert. Avviket
skyldes i hovedsak lavere andel ø‐hjelp innen gastrokirurgi og færre fødsler enn antatt
for året. Det har imidlertid vært noe høyere poliklinikkaktivitet enn budsjettert.
Klinikken har hatt et fokus på forbedret kodekvalitet gjennom året, og DRG‐indeksen for
dag‐ og døgnkirurgi, samt poliklinikk er høyere enn budsjettert.
Endringer i arbeidstidsordninger i Porsgrunn i 4. kvartal har ført til økt dagkirurgisk
aktivitet. Dette videreføres for 2018.
Det fokuseres på å øke utnyttelsesgraden på Notodden ytterligere i 2018.
Fokus på forbedret kodekvalitet, sikring av registrering og rapportering av relevante
prosedyrer og diagnoser videreføres.
Nedgangen i både antall utskrevne pasienter og antall liggedøgn innenfor VOP skyldes
reduksjon i antall senger. I 2017 ble dette gjort en reduksjon på 13 senger innenfor VOP.
Denne endringen ble effektuert 1. april. I tillegg ble det gjort en midlertidig reduksjon av
6 senger i perioden januar‐mars.
Variasjon innenfor BUP sees på som vanlige svingninger i pasientmengden.
Innenfor TSB er det blitt behandlet flere pasienter men det er en reduksjon i antall
liggedøgn. Dette skyldes reduksjon i gjennomsnittlig liggetid.
Som følge av at STHF i 2018 etablerer en ny avrusningspost, så vil det bli en sterk vekst i
aktiviteten innenfor TSB sammenlignet med 2017.
I budsjettet for 2017 var det lagt opp til 2,5 prosent vekst i poliklinisk aktivitet innenfor
voksenpsykiatrien og TSB. prosent. Dette målet ble ikke nådd. VOP og TSB viser samlet
en nedgang på 5,1 prosent fra 2016. Det skyldes i hovedsak et økende antall vakante
polikliniske terapeutstillinger.
Aktiviteten i barne‐ og ungdomspsykiatrien viser en vekst fra 2016 på 1,7 prosent, på
grunn av færre vakante stillinger og flere behandlere på plass.
Samlet for Psykisk helse og TSB viser den polikliniske aktiviteten en nedgang på 3,3
prosent fra 2016.
Når vi her sammenligner årets aktivitet innenfor Psykisk helsevern og TSB med fjoråret,
tar vi utgangspunkt i refusjonsberettigede konsultasjoner etter HELFO‐systemet, fordelt
på fagområder etter organisasjonstilknyting, og ikke ISF‐godkjente opphold.
Målet om høyere vekst i poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helse og TSB enn i
somatikken er ikke oppnådd i 2017. Somatikken har økt med 2,5 prosent, mens psykisk
helse og TSB har redusert sin aktivitet med 3,3 prosent. I budsjett 2018 er det lagt opp
til en vekst innenfor psykisk helse og TSB tilsvarende 3,5 prosent fra 2017, mens
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somatikken budsjetterer med en vekst på 3,2 prosent. Økt produktivitet og økt antall
terapeuter skal bidra til aktivitetsøkningen.
Veksten innen psykiatri og TSB for Telemarkspasienter, under ordningen fritt
behandlingsvalg (FBV), bør sees i sammenheng med sykehusets aktivitet og vurdering
av den gyldne regel.

3.7. Organisatoriske krav og rammer
Helseberedskap
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal implementere Helsedirektoratets Veileder for
helsetjenestens organisering på skadested.
Sykehuset Telemark har implementert Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens
organisering på skadested». Vestene «Innsatsleder Helse» og «Medisinsk leder Helse» er
anskaffet. Implementeringen har vært tema på ambulansetjenestens fagdager og på
samvirkekurs som Prehospitale tjenester i Sykehuset Telemark har arrangert sammen
med andre nødetater.
IKT‐løsninger
 Annen oppgave 2017
Helseforetakene skal i 2017 delta i Helse Sør‐Øst RHFs arbeid med å videreutvikle og
forbedre prosess for etablering av IKT‐områdeplaner. Helseforetakenes IKT‐
områdeplaner skal være grunnlag for planlegging av aktivitet i 2018 og ligge til
grunn for prioritering av tjenesteendringer. Områdeplaner i versjon 1.0 skal
foreligge innen 1. november 2017 og godkjennes av Helse Sør‐Øst RHF før
styrebehandling i eget helseforetak.
Sykehuset IKT‐områdeplan for 2018‐2021 er vedtatt i henhold til fremdriftsplan.
Sykehuset sammenstiller IKT områdeplanarbeidet med arbeidet med økonomisk
langtidsplan (ØLP) fra 2018.
Helseforetakene skal sammen med Sykehuspartner etablere plan for sanering og
konsolidering av applikasjonsporteføljen og innføring av
infrastrukturmodernisering innen 1. mai 2016. Planen skal være godkjent av Helse
Sør‐Øst RHF.
Sykehuset har gjennomført plan for kartlegging av applikasjonsportefølje, som ledd i det
regionale arbeidet med å etablere plan for sanering og konsolidering av applikasjons‐
porteføljen.
Det regionale arbeidet med infrastrukturmodernisering ble utsatt.
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Innkjøp og logistikk
 Annen oppgave 2017
Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på nye måleparametere fra
første tertial 2017. De nye rapporteringene skal inngå i den ordinære
rapporteringen fra helseforetaket til det regionale helseforetaket, og innebærer at
helseforetaket etter‐registrerer lokale avtaler inngått i 2016 i Innkjøpsportalen.
Helseforetaket skal fortsette arbeidet med etablering av rutiner for utarbeidelse av
lokale målsettinger og forbedringsarbeid knyttet til nye og etablerte målinger.
Sykehuset innførte nytt ERP system per april 2017 og har etablert rutiner og
rapportering i henhold til de regionale vedtatte måleparametre. Innføringen har ført til
høyere kostnader.
Helseforetaket skal i samarbeid med det regionale helseforetaket etablere en god
bestillerfunksjon opp mot Sykehusinnkjøp. Helseforetaket skal tilrettelegge for at
rollen kan videreutvikles og bidra til at Sykehusinnkjøp utvikler seg og understøtter
driften i helseforetaket. I dette ligger blant annet å bidra til at det settes utviklende
krav til Sykehusinnkjøp, og at helseforetaket skal sørge for å tilrettelegge for
brukerinvolvering i alle anskaffelsesprosjekter for å sikre forankring og bruk av
inngåtte avtaler i helseforetaket.
Sykehuset har hatt en aktiv rolle i det regionale arbeidet med utforming og etablering av
bestillerfunksjon på sykehusene for å sikre god drift, etter etablering av den nasjonale
Sykehusinnkjøp organisasjonen. Arbeidet videreføres i 2018.
Det forventes at det påbegynte endringsarbeidet i helseforetaket med hensyn til
målbildet for vareflyt videreføres i 2017. Helseforetaket bes særskilt om å sette av
ressurser i forbindelse med implementering av nytt forsyningssenter.
Helseforetaket skal bidra med ressurser/kompetanse inn i
implementeringsprosjektet for etablering av nytt forsyningssenter for å sikre at
helseforetakets behov blir ivaretatt i ny forsyningsløsning og sikre implementering
mot eget helseforetak både under testing og oppstart i 2017.
Sykehuset etablerte leveranser fra nytt regionalt forsyningssenter i 2017 i henhold til
fremdriftsplan. Implementeringen av ny forsyningsleverandør var vellykket.
Helseforetaket skal bidra med relevante ressurser i felles forum for bedre utnyttelse
og utvidet bruk av regionalt ERP‐system. I dette ligger blant annet
forberedelsesaktiviteter for helseforetak som ikke har tatt i bruk løsningen og
optimalisering av bruk av systemet for de helseforetak som benytter systemet. Dette
arbeidet skal bidra til at regional ERP‐løsning best mulig dekker alle
helseforetakenes behov.
Sykehuset deltar i regionalt faglig ERP‐nettverk for å sikre utnyttelse og optimalisering i
bruk av system. Forbedringsarbeidet videreføres i 2018.
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Lojalitet til avtaler
 Annen oppgave 2017
Helseforetaket skal sikre at alle som foretar innkjøp på vegne av helseforetaket
følger de avtaler som er inngått for kjøp av varer eller tjenester.
Kommentar:
Sykehusets rapporterer på måleparametre.
Under følger syv aktuelle måleparametre og måloppnåelse for disse:
 Faktisk kjøp på avtale – mål 85 prosent
Sykehuset har oppnådd 52 prosent kjøp på avtaler i 2017. Det jobbes
kontinuerlig med å handle på riktige avtaleprodukt og å etablere lokale avtaler.
Tallet har en usikkerhet på varer som er kjøp på avtale, men bestilt på fritekst.
Denne aktivitet kommer ikke med i totalt kjøp på avtale.


Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem – mål 60 prosent
Det har vært en økning på 6 prosent på bruk av system. 32 prosent av sykehusets
kjøp går nå via system. Det er utfordringer å få blant annet års leveranser til
laboratoriet inn i systemet og disse innkjøpene utgjør store summer. Systemet
blir heller ikke brukt til bestilling av tjenester, da det ikke er lagt opp til dette.



Kjøp fra felles forsyningssenter
Sykehuset lå per november 12 prosent over budsjett for 2017.



Bruk av elektronisk varekatalog – mål 75 prosent
Sykehuset har oppnådd 97 prosent per 3. kvartal 2017. Det har vært jobbet aktivt
med fritekstbestillinger og inngåelse av lokale avtaler for å sikre en bedre flyt på
bestillinger og sikre riktige priser.



Utnyttelse av forsyningskonseptet – mål 65 prosent
Sykehuset har per 3. tertial 61 prosent av sentral‐ og sterillager over aktiv
forsyning. Utvidelse av aktiv forsyningskonseptet jobbes med kontinuerlig, der
hvor det er hensiktsmessig for sykehusets drift.



Omløpshastighet – mål 13,6 (lagerverdien endres 13,6 ganger gjennom året)
Målet er ikke oppnådd. STHFs omløpshastighet på lageret utgjør 11,3.



Andel kjøp fra felles forsyningssenter til sentrallager – mål 43 prosent
Sykehusets kjøp fra Felles Forsyningssenter var på 44 prosent inn til våre lager
per 3. kvartal 2017. Dette tallet har vært stabilt over lengre tid. Skal STHF få økt
andel kjøp fra Felles Forsyningssenter må sortimentet på FS utvides til å
inkludere andre artikkelgrupper.
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Informasjonssikkerhet
 Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark HF skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med
utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarhet samt oppfølging gjennom
internkontroll.
Sykehuset har gjennom året hatt en høy aktivitet på risikovurderinger. Det er
gjennomført risikovurdering på kritisk medisinteknisk utstyr (MTU) og arbeidet pågår
kontinuerlig. Det gjennomføres stikkprøver i innsynslogg i DIPS. Det arbeides med tiltak
på området informasjonssikkerhet som ledd i sykehusets styringssystem.
Helseforetakene skal innen utgangen av første kvartal 2017 sørge for at felles
regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet er innført i eget
dokumentstyringssystem.
Regionale styrende dokumenter innen informasjonssikkerhetsområdet er implementert
i sykehuset dokumentasjonssystem.
KPP‐data (kostnader på pasientnivå)
 Annen oppgave 2017
Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å utrede og planlegge en løsning for
nasjonale KPP‐data (kostnader på pasientnivå) i NPR med sikte på etablering av en
nasjonal KPP‐database fra 1.1.2018. De regionale helseforetakene skal sørge for at
alle helseforetak leverer data inn til den nasjonale databasen. Det forutsettes at det
legges til rette for at KPP anvendes i det lokale forbedrings‐ og planarbeidet i
helseforetak og private ideelle sykehus.
Sykehuset Telemark valgte å inngå avtale med Analysesenteret som leverandør for å
bistå i å bygge en kostnadsmodell i forbindelse med KPP‐data høsten 2015 for å møte
kravene om å levere en godkjent modell innen 1. januar 2017. Målet ble oppnådd høsten
2016. Da ble sykehusets KPP‐modell (KOSPA) godkjent av Helsedirektoratet.
De regionale helseforetakene skal innen 1. november 2017 redegjøre for
departementet for status for bruk av KPP i lokalt forbedrings‐ og planarbeid i
helseforetakene. Helseforetak og sykehus i Helse Sør‐Øst skal gi nødvendige
opplysninger om dette etter nærmere henvendelse fra Helse Sør‐Øst RHF.
Sykehuset Telemarks bruk av KPP‐modellen (KOSPA):
Kostnadsindeks, forbedringer:
Modellen kan si noe om hvilke områder sykehuset bruker mer ressurser enn hva ISF‐en
dekker. STHF har startet med å kvalitetssjekke inntektssiden og også noe med hensyn til
kostnadssiden.
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Reduksjon av variasjoner:
Variasjoner i kostnader vil på dette stadiet stort sett være et resultat av forbedringer i
modellen / registreringsfeil slik at avvik benyttes foreløpig til kvalitetssjekk og
korrigering av modellen.
Variasjoner i liggetider:
Denne driveren benyttes blant annet til benchmarking mot andre HF, og internt, men
foreløpig ikke i et strukturert regime.
Forbedret kode kvalitet:
KOSPA modellen benyttes i dag innenfor kode‐kvalitet. KPP‐modellen benyttes jevnlig til
benchmarking av “komplisert‐grad” og DRG‐indeks. STHF har fått kalibrert kode‐
kvaliteten på en del fag‐områder / HDGer, og vi benytter modellen til å rapportere
endringer i kode‐bruk i forbindelse med kode‐pilotprosjekt og ved endringer av kode‐
praksis.
Forbedrings‐ og planarbeid:
Praksisforskjeller i forhold til andre HF – liggetid, behandlingsnivå osv. Modellen kan gi
en indikasjon på hvor vi avviker fra andre HF, og krever dypdykk i faget for å avklare og
se på forbedrings‐muligheter. Dette arbeidet er ikke satt i system.
Tilgang og struktur av grunnlagsdata:
Sykehusene Telemark, Vestfold og Østfold samarbeider om en felles inngangsfil til KPP
(KOSPA) for å ha lik struktur og sikre kvalitet. I tillegg vil nye aKOSPA presenterte enkel
visning av KVA‐tall på tvers av foretakene.
Gjenstående arbeid:
Utvikle styrings‐ og kvalitetsverktøy som skal medføre en måloppnåelse av nivå B og C i
utgangen av 2020 som kan erstatte dagens ledelsesverktøy (eLi).
Det vises til brev fra Helse Sør‐Øst RHF datert 4. oktober 2017 Oppdragsdokument
2017 ‐ styringsbudskap om bruk av avvikssystem og klassifikasjonssystem som
omtaler bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og
risikoanalyser. I e‐post av 20. oktober 2017 er det angitt at tilbakemelding på
styringsbuskap kan gis som en del av årlig melding fra helseforetak/sykehus.
Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven skal sende melding til
Helsedirektoratet om personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller
ved at en pasient skader en annen. Alle rapporterte uønskede hendelser og nesten‐uhell
skal klassifiseres. Nytt utviklet kodeverk, som er første offisielle versjon av dette
klassifikasjonssystemet, ble publisert medio oktober i år. I tildelingsbrev til
Statsbudsjettet 2017 har Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD) pålagt alle
meldepliktige helsevirksomheter og meldeordningen i Helsedirektoratet å ta i bruk
dette kodeverket.
Sykehuset Telemark sammen med Sørlandet sykehus, Sunnaas og Betanien innfører nytt
helhetlig kvalitetssystem (HELIKS) med full ibruktagelse første halvår 2018. Det nye
kvalitetssystem gir helhetlig støtte til dokumentstyrings‐ og forbedringsarbeid.
Systemet har funksjonalitet for blant annet årsaksanalyse, risikoanalyse, statistikk og
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rapportering. Systemet settes opp med Helsedirektoratets (HDIRs) nye meldestandard
og Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (OID=7221).

4.

ANDRE RAPPORTERINGER

4.1. Oppfølging av andre oppdrag
 Kvalitet i rapporteringer til nasjonale medisinske kvalitetsregistre
STHF rapporterer til de fleste av disse kvalitetsregistrene, men med en dekningsgrad på
70 prosent eller høyere på omlag halvparten av registrene (tall fra 2015).
Kvalitetsforbedring av tjenestene er sentralt i å oppfylle pasientens helsetjeneste som
beskrevet i sykehusets strategiplan. Det er lagt ned mye godt arbeid, og resultater er
oppnådd på flere områder takket være engasjement og innsats fra ledere og
fagpersoner. Samtidig er det potensial for forbedring på flere områder, både når det
gjelder leveranse til kvalitetsregistrene og nivået som vi oppnår på de enkelte
kvalitetsparameterne. Det er en kritisk suksessfaktor at den enkelte klinikk og fagmiljø
har eierskap til relevante kvalitetsparametere, definerer forbedringsarbeidet og bruker
relevante kvalitetsparametere konkret inn i forbedringsarbeidet. For å fortsette
framgangen vurderes det som nødvendig med oppfølging og tematisering av
kvalitetsparametere inn i virksomhetsstyringen. Ledergruppe, KPU, oppfølgingsmøter
og virksomhetsrapport kan være aktuelle arenaer, og fagmiljøene må være aktive i å
bringe fram positive resultater og utfordringer.
Forbedring på dette området vil ha fokus i 2018.
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT
5.

UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER

5.1. Faglig og demografisk utvikling
Sykehuset Telemark tilbyr Telemarks befolkning spesialisthelsetjenester i samarbeid
med Telemarks 18 kommuner, Sykehuset i Vestfold som er i felles sykehusområde med
Sykehuset Telemark, andre nærliggende helseforetak, Oslo Universitetssykehus og Helse
Sør‐Øst. Sykehuset Telemark har et bredt spekter av kirurgiske og medisinske
behandlingstilbud og delregionale fagoppgaver innen plastikk‐kirurgi, medisinsk
genetikk, arbeidsmedisin og fertilitetsbehandling. Sykehuset har følgende drift:












Skien er «sentralsykehus» med allsidig akuttfunksjon inklusive traumemottak for
hele Telemark, samt lokalsykehus for tilhørende kommuner. Nissedal og Fyresdal
har legevaktsamarbeid med Arendal og benytter noen akuttmedisinske tjenester
i Agder.
Notodden er lokalsykehus med kirurgi og indremedisin. Det er dag‐ og
døgntilbud og akuttfunksjon (med noen begrensninger, eksempelvis traume og
barn) for tilhørende kommuner.
Porsgrunn er et elektivt dagsykehus med poliklinikker og dagkirurgi innen
kirurgi og indremedisin. Brystdiagnostisk senter og Fertilitetsavdeling er
lokalisert her.
Ved dagsykehusene på Rjukan og i Kragerø er det aktivitet innen både poliklinikk
og dagbehandling, som for eksempel dialyse og kjemoterapi. På Nordagutu
behandles pasienter med sykelig overvekt i samarbeid med SiV.
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utføres i to
klinikker; Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, samt Barne‐ og
ungdomsklinikken. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har
fylkesdekkende tjenester. Distriktpsykiatrisk senter (DPS) i Skien har etablert en
åpen akuttpost og tar imot hovedandelen av øyeblikkelig hjelp pasienter.
Døgntjenester er lagt til Porsgrunn og Skien. DPS øvre Telemark har
døgntjenester lokalisert til Seljord og Notodden og dekker kommunene Bø,
Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Notodden, Sauherad, Seljord, Tinn, Tokke
og Vinje. Samtlige DPS har tilknyttet akutteam.
Sykehuset Telemark har ansvar for TSB i samarbeid med de private klinikkene
Borgestadklinikken og Samtun AS. Sykehuset har en øyeblikkelig hjelp
rusbehandlingsenhet for hele fylket i Skien.
Barne‐ og ungdomsklinikken dekker både somatisk og psykisk tilbud og har
barne‐ og ungdomspsykiatriske poliklinikker lokalisert i Skien, Porsgrunn,
Kragerø og Notodden. Fylkesdekkende seksjoner for familiebehandling og
autismespekterforstyrrelser er lokalisert i Skien.
I Telemark ivaretas fagområdene øye og revmatologi av Betanien sykehus.
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Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at antall innbyggere i opptaksområdet for
Sykehuset i Telemark vil øke totalt med 8 prosent eller 13 800 personer fra 2014 til
2030 gitt utviklings‐alternativ MMMM (middels befolkningsutvikling). Fra 2014 til 2040
er det forventet en økning totalt på ca. 20 000 personer. Ved utviklingsalternativ MMMH
(høy innvandring) er det forventet en økning i befolkning på 12 prosent totalt fra 2014
til 2030. Ved scenario MMMM vil gruppen > 67 år øke mest. Ved scenario MMMH vil
befolkningen øke i alle aldersgrupper, men mest i de yngste aldersgruppene. For
spesialisthelsetjenesten vil høy innvandring derfor i første omgang ha en effekt for
barnesykdommer og antall fødsler.
Historisk sett har Telemark hatt et høyt forbruk av spesialisthelsetjenester, men
vurderes nå å være i tråd med befolkningens behov på ca. 13 prosent over
gjennomsnittet i Helse Sør‐Øst. Årsak til det høye forbruket knyttes til demografiske
forhold med mange eldre, tidligere stor industriell virksomhet i fylket, generelt lavere
utdanningsnivå i befolkningen, samt god tilgang på sykehussenger da STHF tidligere
hadde høy sengekapasitet.
Ut over befolkningsutviklingen er det en rekke faktorer som virker inn på framtidig
aktivitet og kapasitetsbehov i spesialisthelsetjenesten. De viktigste kvalitative
endringsfaktorer er:
 Epidemiologi, sykdomsutvikling og endring i medisinsk diagnostikk og
behandling
 Oppgavefordeling mellom helseforetak
 Samhandling mellom spesialist‐ og kommunehelsetjenesten om tjenestetilbudet
 Organisering og effektivisering av tjenestetilbudet i sykehuset
Sykehuset Telemark arbeider fortløpende for å tilpasse sine tjenester til befolkningens
medisinske behov.
STHF har som visjon å skape «pasientens helsetjeneste». Målet er å være et attraktivt
sykehus preget av faglig kvalitet, gode fasiliteter, effektiv samhandling med kommunene
om desentraliserte tilbud, samt ha en bærekraftig økonomi.
I sykehusets utviklingsplan for 2030 er den faglige utviklingen og behovet beskrevet for
de viktigste sykdomsgruppene. Her fremkommer også tiltak og tiltaksområder på kort
sikt, dvs. fram mot 2021, basert på utredningene og risikovurderingene som er gjort i
planarbeidet. Dette er blant annet:
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Tiltaksområder
Pasientens helsetjeneste,
brukertilfredshet

Pasientbehandling, faglig
prioritering,
pasientsikkerhet, kvalitet
og pasientopplæring
Samhandling og
oppgavedeling
Kompetanse (det
inkluderer bemanning og
rekruttering, forskning,
utdanning og innovasjon
med mere)
Økonomi

Teknologi og utstyr

Tiltak
Avvikle flersengsrom og felles bad i sengeområdene.
Organisasjonsutvikling for å bedre drift av sengeposter
og poliklinikker
Etablere selvbetjeningsløsninger, samt felles resepsjoner
for poliklinikk og dagbehandling.
Etablering av kreftsenter med stråleterapi.
Gjennomføre prosjekt for utvikling av prehospitale
tjenester
Oppfølging av strategiplan for å realisere pasientens
helsetjeneste.
Samhandling med kommunene.
Samhandling somatikk – psykisk
helsevern/rusbehandling
Strategisk rekrutteringsprosess og kompetanseutvikling
i samsvar med sykehusets vedtatte strategiplan og
nasjonal bemanningsmodell.
Innføring av ny teknologi vil kreve at
organisasjonsutvikling og endringer i arbeidsprosesser
skjer parallelt.
Sikre gevinstrealisering av tiltak, jf.
budsjettprosess/ØLP.
Arbeide med organisasjonsutvikling og
logistikkforbedringer for å realisere økonomiske
forbedringer.
Oppgradere medisinskteknisk utstyr i tråd med
teknologisk utvikling og løpende investeringsplaner –
som også omfatter IKT/annet utstyr.

I tillegg ønsker sykehuset å fremheve de tre strategisk valgte medisinske områdene, som
vil ha særskilt oppmerksomhet:





Kreftbehandling. Særskilt satsing for å sikre befolkningen et godt tilbud innen
diagnostikk, behandling og smertelindring ved kreftsykdom. Nytt stråletilbud
for sykehusområdet Vestfold og Telemark vil etter vedtak i Helse Sør‐Øst bli
etablert ved STHF. Dette planlegges bygget i Skien.
Rus og avhengighet. STHF skal utvikle et mer helhetlig tilbud til ruspasienter,
inkl. et sterkere samarbeid om disse pasienters psykiske og somatiske
helsetilstand. Det etableres egen 10‐sengs avrusningsenhet i 2018.
Akuttkjeden. Sykehuset vil videreutvikle en helhetlig, sammenhengende
akuttkjede for hele fylkets befolkning, hvor eget prosjekt i denne forbindelse
startet i 2016.

Satsningen skal bidra til et løft innen kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen, med et
spesielt fokus på behandlingslinjer og logistikk.
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5.2. Forventet økonomisk utvikling
Rammebetingelsene til Sykehuset Telemark skal gjenspeile et objektiv fastsatt behov for
helsetjenester i opptaksområdet og gir lite rom for håndtering av et atypisk
kostnadsnivå for enkelte pasientgrupper eller nedgang i øyeblikkelig hjelp (ØH).
Sykehuset har et bredt behandlingstilbud av relativt lave volumer og er sårbart for
endringer i pasientstrømmene som styres av fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg.
Driftsutfordringene er i stor grad knyttet til et økende volum av helsetjenester levert
under ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) og høyt forbruk av dyre medikamenter.
Dette medfører et behov for en raskere tilpasning i kostnadsnivå enn den oppnådde
årlige omstillings‐ hastigheten. Inntektsmodellen har gitt reduserte basisinntekter over
tid, grunnet den relative lave befolkningsveksten i Telemark, sett i forhold til øvrige
sykehusområde, og har presset økonomien ytterligere.
Hovedutfordringen er realisering av planlagt driftseffektivisering og å foreta de
medisinske prioriteringene i tråd med føringene i Oppdragsdokumentet.
Driftsbudsjettet i 2018 legger opp til effektivisering med 70 millioner kroner og et
driftsresultat på + 30 millioner kroner. Dette oppleves svært krevende for
organisasjonen. Effektivitetsforbedringen planlagt for 2018 tilsvarer to prosent av
sykehusets bruttokostnader. Driftsbudsjettet inneholder høy risiko og en uløst
utfordring på 35 millioner kroner.

5.3. Personell‐ og kompetansebehov
Sykehusets største utfordring i forhold til kompetanse de nærmeste årene er å sikre
nødvendig kompetanse for å kunne åpne og drive strålesenter. Sykehuset jobber med å
inngå avtaler med ansatte som ønsker å tilegne seg denne kompetansen, men sykehuset
er også avhengig av å rekruttere eksternt.
Rekruttering av radiologer er en nasjonal utfordring. Ved Sykehuset Telemark er
utfordringen spesielt stor på Notodden, hvor det er et lite fagmiljø og et lite lokalmiljø.
Sykehuset er foreløpig avhengig av rekruttering via rekrutteringsfirma som henter inn
utenlandske kandidater. Fra og med sommeren 2018 vil sykehuset være fulltallig med
fast ansatte radiologer på Notodden. I årene framover vil det kunne rekrutteres flere
radiologer fra egne LIS rekker.
Sykehuset har utfordringer innenfor enkelte fagmiljø hvor det er en økende
gjennomsnittsalder, og hvor flere ansatte vil oppnå pensjonsalder tilnærmet samtidig.
Dette gjelder både innenfor lege‐ og spesialsykepleiergrupper. Sykehuset har fokus på å
tilby utdanningsstipend, og legge til rette for utdannelse innenfor områder hvor en ser
at utfordringene allerede er her, eller vil komme i nær fremtid.
Utfordringene knyttet til rekruttering er også noe ulik ved sykehusets ulike lokasjoner.
Mindre lokasjoner har generelt større utfordringer med å rekruttere og sikre kontinuitet
i arbeidsforholdene til personell med spesialkompetanse. Sykehuset forsøker å legge til
rette slik at mindre lokasjoner også blir attraktive for personell med spesialkompetanse.
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Sykehuset Telemark har arbeidet kontinuerlig med lederutvikling, men har på grunn av
andre prioriteringer knyttet til omstillingsarbeid i år, hatt begrenset mulighet til å
gjennomføre større lederutviklingstiltak. Det er imidlertid gjennomført flere kurs og
opplæringstiltak for ledere av faglig karakter. Sykehuset tilstreber å få etablert et
lederutviklingsprogram for seksjonsledere med oppstart i 2018.

5.4. Status og utfordringer for investeringsområder
På grunn av sykehusets økonomiske situasjon ble det i år prioritert helt nødvendige
gjenanskaffelser for å sikre sykehusets drift. Gjenanskaffelser over investering‐ og
driftsmidler ble totalt vel 35 millioner kroner. Gjenanskaffelsene hadde en fordeling på
porteføljene som følger:
 medisinsk teknologisk utstyr på 20 millioner kroner
 bygningsmessige utbedringer for 10 millioner kroner
 gjenanskaffelse av ambulanser og annet utstyr for 6,3 millioner kroner
Sykehuset har vedtatt gjenanskaffelse av operasjonsrobot, hvor leveransen kommer i
2018. Sykehusets lave investeringsnivå medfører et etterslep på investeringsbehov
innenfor alle porteføljer.
Sykehuset Telemark HF har en eiendomsmasse på omtrent 160.000 kvm fordelt på seks
hovedlokasjoner. Denne sykehusstrukturen medfører et høyere arealbehov enn en mer
sentralisert struktur. I tabellen under fremkommer prosentandel av bygningsmassen
per lokasjon som samlet sett er tilstandsvurdert innunder de fire tilstandsgradene fra 0
(best) til 3 (dårligst). I dette er det gjort en avrunding av hver enkelt bygnings vektede
tilstandsgrad på følgende måte:
Andel areal per vektet
tilstandsgrad (avrundet)

Lokasjon
Nordagutu
Rjukan
Notodden
Seljord
Skien
Porsgrunn
Samlet

Areal (BTA)
3.500
9.700
16.400
6.500
107.500
22.500
166.100

TG 0
0
prosent
0
prosent
12
prosent
0
prosent
7
prosent
24
prosent
10
prosent

TG 1
100
prosent
41
prosent
57
prosent
100
prosent
67
prosent
35
prosent
58
prosent

TG 2
TG 3
0 prosent0
prosent
39
0
prosent prosent
28
2
prosent prosent
0 prosent0
prosent
26
0
prosent prosent
41
0
prosent prosent
31
0
prosent prosent

Samlet
vektet
tilstandsgrad
1,18
1,41
1,39
0,94
1,25
1,10
1,24
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Som tabellen viser er hele 68 prosent av bygningsmassen totalt sett vurdert som god
(TG 0) eller tilfredsstillende (TG 1), mens 31 prosent er totalt sett vurdert som
utilfredsstillende (TG 2). Ingen bygninger er totalt sett vurdert som gjennomgående
dårlig. Det presiseres at også bygninger som totalt sett er vurdert som tilfredsstillende
vil kunne ha enkeltkomponenter med utbedringsbehov. Hele 93 prosent av
bygningsmassen har slike behov. Av dette har 53 prosent kritiske behov (elementer med
tilstandsgrad 3). I henhold til Helse Sør‐Østs vedtatte eiendomsstrategi skal ingen
enkeltelement ha tilstandsgrad 3.
Estimert vedlikeholdsetterslep på samtlige bygninger er på knappe 1.000 millioner
kroner. Av dette er 78 prosent relatert til manglende reinvesteringer av tekniske
installasjoner.
Selv om den overordnede status synes rimelig god er det enkeltbygninger som utpeker
seg i negativ retning. Dette gjelder:
 Store deler av den somatiske bygningsmassen i Porsgrunn
 Ett av sengebyggene i Skien (B55 Nordfløyen)
 Dialysebygget i Skien (B72)
Gamle bygget på somatisk del i Skien (B57) (benyttes i hovedsak til kontorer)

6.

PLANER FOR UTVIKLINGEN

Sykehuset Telemarks Utviklingsplan 2030 ble godkjent av sykehusets styre den 14.
september 2016 (sak 64‐2016) og av styret i Helse Sør‐Øst 15. desember (sak 099‐
2016). Utviklingsplanen ligger til grunn i det pågående idèfasearbeidet med Utbygging
somatikk Skien. Etter godkjenning av Utviklingsplanen har Helse Sør‐Øst utgitt
dokumentet «Utviklingsplaner for helseforetakene ‐ Strategier, planer og regionale
føringer». Her nevnes spesielt noen fagområder som særlig viktige, som har stor
grenseflate mot primærhelsetjenesten og kommunene. Disse områdene er psykisk
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering, habilitering, hjerneslag,
kreftkirurgi og prehospitale tjenester
Sykehusets Utviklingsplan 2030 beskriver ikke alle disse områdene i tilstrekkelig grad.
Sykehuset har derfor i år utarbeidet delrapporter til Utviklingsplanen for å beskrive
disse fagområdene i henhold til Helse Sør‐Østs regionale føringer. Utkast til
delrapportene for de nevnte områdene er sendt ut på høring til kommuner,
samarbeidspartnere og andre interessenter med høringsfrist 1. mars 2018.
Som ytterligere tillegg til utviklingsplanen har Sykehusbygg utarbeidet en oppdatering
av framskrivningene for STHF frem til 2035. Rapporten med framskrivninger til 2035,
sammen med Helse Sør‐Østs vedtatte normer for kapasitetsutnyttelse, benyttes i
idèfasearbeidet for å beregne det fremtidige arealbehovet.
Basert på mandatet fra Helse Sør‐Øst, har sykehuset fra sommeren arbeidet med en
rapport for idéfase for utbygging Somatikk Skien. Idéfasen avklarer behov og
identifiserer realistiske alternativ for fremtidsrettet somatisk virksomhet i Skien. I
henhold til mandatet er arbeidet avgrenset til å gjelde fire områder; sengeposter,
herunder avklaringsenhet i akuttmottak, poliklinikk‐ og dagbehandling,
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operasjonsvirksomhet og etablering av strålebehandling. Behov for Intermediær‐ og
intensivsenger er også utredet. Nasjonale og regionale føringer, sykehusets strategi
2016–2019, videreført i sykehusets Utviklingsplan 2030, har vært premisser for
idèfasearbeidet. I prosessen har det vært god involvering fra fagmiljøene og det er
spesielt gjort et omfattende arbeid med å utarbeide forslag til fremtidige
driftskonsepter.
I idéfaserapporten er det presentert fire ulike bygningsmessige alternativ som i
varierende grad legger til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene. I
første del av neste fase, konseptfasen, skal ett bygningsmessig hovedalternativ velges og
utdypes videre.
Alle alternativene er planlagt med trinnvis utbygging der hvert byggetrinn kan fungere
som en selvstendig og avsluttet investering. Vedtak om oppstart av byggetrinnene kan
dermed vurderes ut fra finansieringsform og sykehusets økonomiske bæreevne.
I Utviklingsplan 2014‐2016, som var grunnlaget for styrets beslutning om å avvikle
døgnfunksjonene i Kragerø og på Rjukan, ble det forutsatt at den somatiske driften i
Grenland samles ved å flytte de polikliniske arealene i Porsgrunn inn i den nåværende
sengfløyen i Skien. Samling av funksjonene i Skien vil kunne gi grunnlag for mer effektiv
drift, robuste fagmiljø og bedre bruk av medarbeidernes kompetanse til nytte for
pasientene. Dette ligger fremdeles fast som en langsiktig målsetting.
Sykehuset har stort behov for investeringsmidler, både til nye arealer for stråling og til
nye sengefasiliteter i Skien. Nåværende sengfløy har ikke adekvat pasientstandard og
har et betydelig behov for rehabilitering av både areal og tekniske installasjoner. Ved å
bygge nytt sengebygg vil funksjonaliteten for god pasientbehandling styrkes betydelig.
Det er i tillegg spesielt behov for midler til å utvikle og oppgradere deler av
bygningsmassen innen den psykiatriske delen av virksomheten.
I en situasjon med begrenset økonomisk handlingsrom, har Sykehuset Telemark i år hatt
fokus på å opprettholde nivået på utstyrsparken så langt mulig. Samlet sett er
investeringsnivået i medisinskteknisk utstyr for lavt, men vurderes til å være forsvarlig i
et kortsiktig perspektiv. Foreløpig er gjennomsnittsalderen på sykehusets utstyr
tilfredsstillende, men dette vil åpenbart utfordres i kommende år hvis ikke
handlingsrommet økes. Det er etablert gode prosesser for å planlegge og gjennomføre
anskaffelser i tråd med overordnede planer. Av større investeringer ble det i år besluttet
å investere i ny operasjonsrobot, men denne har ikke blitt effektuert. Anskaffelsen
gjennomføres regionalt og forventes å være gjennomført i løpet av første tertial 2018.
Det er behov for å investere i en ny laboratorielinje. Eksisterende utstyr er fra 2007 og
det er behov for utskifting for å sikre kapasitet og kvalitet innen diagnostikk for
inneliggende pasienter, poliklinikker og ikke minst fastlegene i Telemark. Sykehuset har
betydelige eksterne inntekter på dette område og det vil være god økonomi i å sikre
denne delen av virksomheten for de kommende årene. Sykehuset vil i 2018 utarbeide et
beslutningsunderlag for investeringen.
Nytt bygg for sikkerhetspsykiatri er foreløpig satt på vent, men må påregnes
gjennomført i nær framtid hvis tjenestetilbudet skal kunne opprettholdes lokalt.
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Innenfor IKT‐området vil sykehuset i kommende periode søke å prioritere lokale
prosjekter relatert til infrastrukturforbedringer og en gjennomgående mobil plattform
med utvalgte tjenester. Dette er en forutsetning for å kunne realisere visjonen om
pasientens helsetjeneste gjennom fremtidige digitale pasienttjenester ved sykehuset.
Området informasjonssikkerhet vil fremover løftes høyere på agendaen og det vil legges
vekt på å integrere arbeidet i større grad inn i sykehusets virksomhetsstyring.
Det er av avgjørende betydning at Sykehuset Telemark i løpet av få år lykkes i å etablere
en bærekraftig økonomisk situasjon. Sykehuset må gjennom endring og omstilling øke
produktiviteten ved sykehuset for å sikre videreutvikling av sykehusets tjenester til
befolkningen i Telemark. Ved inngangen til 2018, har dette arbeidet stort ledelsesfokus
og er godt forankret i styret. Budsjettet for 2018 legger opp til betydelige forbedringer
og sykehusets viktigste fokus nå er gjennomføring av de vedtatte planer.

60

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
Sak nr.
006-2018

Saksbehandler
HR-direktør Mai Torill Hoel,
Spesialrådgiver Tone Pedersen

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Sakstype
Beslutning

Møtedato
7.2.2018

1. Utkast til erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
2. Brev om retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak
Vedtekter for Sykehuset Telemark HF

Ingress:
Formålet med denne saken er å vedta en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8a i
Vedtekter for Sykehuset Telemark HF, vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret15. februar
2017.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for
lederlønnspolitikken i 2017, som innarbeides i note til regnskapet for 2017.

Skien, den 31. januar 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Vedlegg 1

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
Sykehuset Telemark HF definerer personer i stillingene administrerende direktør,
fagdirektør, økonomidirektør, HR-direktør og klinikksjefer som ledende ansatte.
Sykehuset Telemark HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak
og selskaper (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13.02.15) hvor hovedprinsippet er
følgende:
Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2017
Styret i Sykehuset Telemark HF mener at lederlønnspolitikken i 2017 har vært i tråd med de
statlige retningslinjene.
Sykehuset Telemark HF har i 2017 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte
konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken har for regnskapsåret 2017 i
hovedsak bygget på de samme prinsipper som styret la til grunn i regnskapsåret 2016.
Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og vedtatt av styret 25.
oktober 2017. Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt.
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at
administrerende direktør inngår avtaler om opptjening av permisjon, bistillinger ved
universitet eller helseforetak og dekning av kostnader til pendling.
Gjennomsnittlig lønnsjustering for ledende ansatte var lavere enn den gjennomsnittlige
generelle lønnsveksten for sykehuset i 2017.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Interne revisjoner 2017- resultater og vurdering av metode
Sak nr.
007-2018

Saksbehandler
Rådgiver Janne Kleven,
konst. kvalitetssjef Helle Devik Haugseter
og fagdirektør Halfrid Waage

Sakstype
Sak til vedtak

Møtedato
7.2.2018

Trykte vedlegg:
Oppsummering fra gjennomførte legemiddelrevisjoner fra Sykehusapotekene
Utrykte vedlegg:
Ingen
Har saken betydning for pasientsikkerheten?
Ja, arbeidet med interne revisjoner er sentralt for kvalitetsforbedring innenfor områder som har
stor betydning for pasientsikkerheten.

Ingress:
I saken rapporteres det på resultater og status på oppfølgingen etter interne revisjoner gjennomført
i 2017. Det redegjøres for egenvurderingsmetoden i lys av de erfaringene som nå er gjort. Saken er
behandlet i direktørens ledergruppe med vedtak iht. anbefalinger i saken.

Forslag til vedtak:
1. Styret tar til etterretning redegjørelsen for funn ved interne revisjoner 2017, samt videreføring
av revisjonsmetodikken i 2018.
2. Styret ber administrasjonen sikre at funn fra interne revisjonen følges opp.

Skien, den 31. januar 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse
Systematisk forbedring og læring
Som del av virksomhetsstyringen er sykehuset forpliktet til å ha oversikt over hvorvidt
virksomheten overholder lovkrav, eierkrav og om egne definerte krav etterleves i organisasjonen,
jfr. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 6g). Internrevisjon er en metode for å undersøke
om virksomhetsstyringen fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring, styring og
kontroll.
Internrevisjonen undersøker om krav i styrende dokumenter er kjent, dokumentert på en
hensiktsmessig måte og om kravene etterleves. På bakgrunn av resultatene fra internrevisjonen
kan målrettede tiltak iverksettes for læring og forbedring både lokalt og på tvers i virksomheten.

Interne revisjoner gjennomført i 2017
Miljørevisjon
Våren 2017 ble det gjennomført en spørreundersøkelse (egenvurdering) med hensyn til
etterlevelse av miljøstyringssystemet. Det var 86 av ca. 100 org.enheter som besvarte
undersøkelsen. Resultatet av spørreundersøkelsen viste stor grad av samsvar mellom systemkrav/
lovkrav og praksis. Miljørevisjonen var et ledd i forberedelsen til resertifiseringen på miljø (ISO
14001). Alle funn og observasjoner fra systemrevisjonen er lukket, og sertifikat er utstedt for tre
nye år.
Legemiddelrevisjoner i regi av Sykehusapoteket
Sykehusapotekene har i 2017 gjennomført fem separate internrevisjoner på legemiddelområdet
som ledd i fellesrevisjonen på legemiddelområdet i Helse Sør-Øst. Revisjonene er gjort på
oppdrag fra kvalitetsavdelingen og ble gjennomført på fem steder (nevrologisk poliklinikk,
barnepoliklinikken, radiologisk avdeling Notodden, smertepoliklinikken og gastropoliklinikken).
Det ble revidert på følgende tema:
• Legemiddelsamstemming
• Ordinering av legemidler
• Adgangskontroll og oppbevaring av legemidler
• Istandgjøring
• Dokumentstyring
• Generisk bytte
• Akuttralle/akuttskrin
• Legemiddelhåndtering – delegasjon opplæring og kompetanse
• B-preparater – lagerhold og kontroll
Legemidler er et område med potensielt høy risiko for pasientskade. Ved fellesrevisjonen ble det
avdekket avvik på alle revisjonstema. Det er viktig at funnene følges opp med adekvate tiltak i de
reviderte org.enhetene, samt at læringseffekten på tvers i organisasjonen sikres. Oppsummering
fra gjennomførte legemiddelrevisjoner er vedlagt.
Internrevisjon 2017 – egenvurdering
Det vises til ledergruppesak 174-2016 hvor det ble besluttet å gjennomføre internrevisjon som
egenvurdering som ny metode i 2017.
Internrevisjon 2017 ble gjennomført som en spørreundersøkelse utarbeidet i programmet
Questback.
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I henhold til rullerende plan valgte avdelingslederne ut seksjoner for revisjon. De fikk så tilsendt
skjemaene, og ble bedt om å besvare disse sammen med seksjonsleder og to sentrale fagpersoner.
29 seksjoner (alle som var valgt ut) gjennomførte spørreundersøkelsen.
Internrevisjonen omfattet følgende tema:
•
Involvering av lokale verneombud
•
Antibiotikastyring/daglig vurdering på tavlemøtet
•
Satellittpasienter
•
Samstemming av legemiddellister (LIB)
•
Kontaktlegeordningen
•
Blodtransfusjon
I etterkant av egenvurderingen ble det gjennomført systemrevisjon på fem tilfeldig utvalgte
seksjoner.
Funn ved årets internrevisjon
Krav i styrende
Revisjonstema
Involvering av lokale
verneombud

dokumenter/referanser
TQM-id 5747 Prosedyre for
verneombud,
klinikkverneombud og
hovedverneombud

Samstemming av
legemiddellister(LIB)

TQM-id 20793 Samstemming
av legemiddellister STHF (LIB)

Kontaktlegeordningen TQM-id 29770 Kontaktlege,
Kontaktpsykolog

Funn/vurdering
Det ble gitt tre avvik og ett forbedringsforslag.
Dette på bakgrunn av:
• leder ikke har gjennomført av
avklaringssamtale
• manglende etterlevelse av krav om
minst to samtaler per år
• Ett forbedringsforslag som følge av
systemrevisjon i etterkant
Det ble gitt ti avvik og ett forbedringsforslag
Dette på bakgrunn av:
• Manglende dokumentasjon i EPJ
• Manglende dokumentasjon i medisinsk
hovedkurve
• Manglende etterspørring av reseptfrie
midler og medisiner som ikke tas hver
dag.
• Manglende samstemming ved
innleggelse, ved medisinendring og ved
utskrivelse
• Medisinlister som brukes til
samstemming er ikke alltid oppdatert
• Det stilles ikke tydelige nok krav fra
leder.
• Lokale retningslinjer uten forankring i
overordnet retningslinje.
• Forsinket rapportering til fastlege om
medisinendringer
• To avvik og ett forbedringsforslag som
følge av systemrevisjon i etterkant
Det ble gitt ni avvik
Dette på bakgrunn av:
• Retningslinjen er ikke er tilstrekkelig
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kjent eller implementert.
Ordningen regnes som ikke relevant for
seksjon uten at det er holdepunkter for
det i lovverket.
• Ett avvik som følge av systemrevisjon i
etterkant
Det ble ikke gitt avvik på praksis, men det
ble gitt ett systemavvik med bakgrunn i at
styrende dokument på Nivå 1 ikke er
tilstrekkelig utfyllende i beskrivelsen.
•

Satellittpasienter

TQM-id 29200 Oppfølging av
satellittpasienter

Antibiotikastyring/
Daglig vurdering på
tavlemøtet

TQM-id 29291 Prinsipper for
antibiotikabehandling

Blodtransfusjon

TQM-id 6620 Transfusjon av
blod og blodprodukter

Det ble gitt ett avvik ved systemrevisjonen
på bakgrunn av at styrende dokument ikke
er utfyllende.
Det ble gitt to avvik
Dette på bakgrunn av:
• alle pasienter som får behandling med
antibiotika ikke blir vurdert daglig.
Det ble gitt ett avvik
Dette på bakgrunn av
• Manglende kjennskap med å melde
transfusjonskomplikasjoner

Kommentarer til funnene
I tabellen vises samlede funn ved egenvurderingen og den etterfølgende systemrevisjon.
Systemrevisjonene på fem tilfeldig valgte seksjoner resulterte i tre nye avvik og to
forbedringsforslag, i tillegg til det som allerede var avdekket gjennom egenvurderingen. Det ble
totalt sett gitt avvik på alle de valgte revisjonstemaene. Det er grunn til å merke seg at
«samstemming av legemidler» og «kontaktlegeordningen» var de temaene hvor det ble avdekket
flest avvik. Alle avvikene er lagt inn i TQM for oppfølging på ordinær måte.
I egenvurderingen ble det lagt opp til at revidert enhet selv skulle vurdere om krav var oppfylt
etter å ha besvart spørsmålene for hvert tema. Noen mente da at krav var oppfylt til tross for at det
gjennom besvarelsen av temaet fremkom at praksis ikke var i tråd med styrende dokument.
Erfaringer fra årets revisjon og god informasjon om metodikken ved neste års revisjon bør kunne
korrigere for misforhold mellom rapportert praksis og egen vurdering av om kravet anses oppfylt.
Et annet funn var at en seksjon hadde vurdert at en retningslinje ikke var gjeldende for dem uten at
dette kunne begrunnes i regelverk.
En seksjon hadde laget lokalt styrende dokument for et sentralt tema som ikke var i samsvar med
overordnet styrende dokument. Praksisen ved aktuell seksjon burde vært formulert som et unntak i
overordnet styrende dokument og ikke som et selvstendig styrt lokalt dokument i motstrid med det
overordnede.
Evaluering av metoden og anbefalinger
Alle 29 seksjoner besvarte undersøkelsen innen tidsfristen. Det ble gitt flere tilbakemelding om at
metoden ga mye læring, og 27 seksjoner svarer at dette er egnet metode for å avdekke behov for
kvalitetsforbedring dersom temaene er relevante. Flere av de besluttede temaer for internrevisjon
2017 var ikke relevante for alle på revisjonsplanen.
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Avdelingslederne ble bedt om å besvare sammen med seksjonsleder og to sentrale fagpersoner.
Flere valgte å besvare sammen med sykepleiere. Besvarelsen ble da ikke dekkende for tematikk
som faller inn under legens ansvar. Noen svarte da ut fra hvordan de oppfattet praksisen. Andre
vurderte enkelte temaer som ikke relevant å besvare, fordi disse faller inn under legenes ansvar.
Tilsvarende ble sykepleiere heller ikke involvert i de tilfeller hvor det var legegrupper som svarte.
Det ble da ikke svart opp for oppgaver som utføres av sykepleier.
For å sikre at alle temaer blir tilstrekkelig belyst ved neste revisjon, må egenvurderingen
gjennomføres med de fagpersonene som har ansvarsforhold knyttet til revisjonstematikken.
For å oppnå dette bør det tydeliggjøres i revisjonsvarselet.
Det vurderes at metodikk for egenvurdering er egnet til å avdekke behov for forbedring.
For å sikre at de reviderte enhetene får størst mulig utbytte, bør revisjonstemaene favne bredere
enn temaene i 2017. Ved årets revisjon var noen av temaene relevante for kun et fåtall seksjoner.
De faste temaene bør også inngå i egenvurderingen.
I rullerende plan revideres ca. 30 seksjoner årlig. Ved videreføring av egenvurdering som metode,
kan det vurderes om dette antallet bør økes.
Det anbefales at det opprettholdes å gjennomføre etterfølgende systemrevisjon; men da selektivt
på bakgrunn av besvarelsen. Dette for å kunne følge opp de seksjoner som har misforhold mellom
besvarelse og vurdert oppfyllelse av krav. Man vil også kunne følge opp seksjoner som ikke følger
gjeldende styrende dokumenter som beskrevet tidligere.
Det er gitt tilbakemelding om at egenvurderingen bør gjennomføres i god tid før etterfølgende
systemrevisjon, slik at seksjonene kan rekke å få læringsverdi av egne funn. Sertifiserte/
akkrediterte enheter vil fortsatt ha behov for ordinære systemrevisjoner. Vedrørende
legemiddelområdet kan det være behov for systemrevisjon innenfor noen felt, og revisjonene bør
utarbeides i tett samarbeid med sykehusapoteket.
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OPPSUMMERING AVVIK ETTER INTERNREVISJONER GJENNOMFØRT VED STHF MAI 2017‐JAN 2018

Poliklinikker hvor revisjon har blitt gjennomført:

1.
2.
3.
4.
5.

Nevrologisk poliklinikk
Barnepoliklinikken
Radiologisk avdeling Notodden
Smertepoliklinikken
Gastropoliklinikken

Revisjonstema: Legemiddelhåndtering, Nivå 1 og 2 prosedyrer i dagbehandlig/poliklinikk
Revisjonene var en del av fellesrevisjonen i Helse Sør/Øst.
Revisjonene har vært gjennomført av 2 farmasøyter fra Sykehusapoteket. Alle klinikkene har tatt oss
godt imot og vært positive til revisjonen og lagt forholdene godt til rette for gjennomføring. Det har
heller ikke vært store diskusjoner rundt avvik som har blitt gitt. Som man ser er det flere avvik som
går igjen på flere av poliklinikkene, blant annet ordinering av legemidler og samstemming av
legemiddellister. Det opplevdes nyttig å gjennomføre revisjon ved disse enhetene da det er lenge
siden det er gjort revisjon av legemiddelhåndteringen på poliklinikkene og aktiviteten der er
annerledes enn på sengeposter og prosedyrer og skjemaer ikke alltid like godt tilpasset.

AVVIK
AVVIK
Tittel:

Legemiddelsamstemming. 4/5 poliklinikker har fått avvik på dette. (3/5
poliklinikk fått forbedringsforslag for legemiddelinformasjon)

Beskrivelse:

På bakgrunn av informasjon under intervjuer og verifisering av tre tilfeldig utvalgte
medisinske hovedkurver ser vi at det per dags dato ikke konsekvent gjennomføres
samstemming av legemidler ved avdelingen. Det opplyses at det er økt fokus på området
og det er utarbeidet en mal som kan brukes for enklere å gjennomføre/dokumentere
samstemming.
På bakgrunn av informasjon under intervjuer og verifisering av tre tilfeldig utvalgte
medisinske hovedkurver ser vi at det per dags dato ikke konsekvent gjennomføres
samstemming av legemidler ved avdelingen. Det opplyses at det er økt fokus på området
og det er utarbeidet en mal som kan brukes for enklere å gjennomføre/dokumentere
samstemming.
På bakgrunn av informasjon under intervjuer og verifisering av journaler ser vi at det per
dags dato ikke konsekvent gjennomføres samstemming av legemidler ved avdelingen.

Krav:

ID TQM 20793 Samstemming av legemiddellister (LIB)
ID 845 Ordinering og føring medisinsk hovedkurve F1
AVVIK

Tittel:
Beskrivelse:

Ordinering av legemidler. Gjaldt alle 5 poliklinikkene
Fremviste prosedyrer for «Ordinasjon etter prosedyre» oppfyller ikke krav til delegasjon
av ansvar.
I tillegg stiller legemiddelhåndteringsforskriften §7 spesifikke krav til hva en slik
prosedyre må inneholde.
All ordinering av legemidler skal skje i medisinsk hovedkurve, dette ble ikke konsekvent
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gjennomført ved ordinering av premedikasjon.
Type utblandingsvæske for legemidler til infusjon skal være forordnet av lege. Hvis
avdelingen ønsker å benytte Nasjonale blandekort for barn må det beskrives i prosedyre
og det må dokumenteres i kurve hvilke utblandingsvæske og mengde som er benyttet.
Fremviste prosedyrer for «Ordinasjon etter prosedyre» oppfyller ikke krav til delegasjon
av ansvar.
Ordinering av kontrastmiddel gjøres ved at radiolog dokumenterer aktuell protokoll i RIS.
Ved fravik fra standard protokoll, som avtales mellom radiograf og radiolog eks over
telefon dokumenteres ikke dette av radiolog, hverken i RIS eller i annen dokumentasjon.
Dette samsvarer ikke med sykehusets prosedyre for ordinering av legemidler.

Krav:

Tittel:
Beskrivelse:

Det benyttes ikke medisinsk kurve eller skjema for ordinering av legemidler, kun
dokumentasjon i Dips. Detter er ikke godkjent som ordinering av legemidler.
All istandgjøring og utdeling av legemidler skal skje på bakgrunn av ordinering, enten i
medisinsk hovedkurve eller skjema. Eventuelt kan det ordineres etter prosedyre, enn må
fremkomme i kurve eller skjema.
Type utblandingsvæske for legemidler til infusjon skal være forordnet av lege. Hvis
avdelingen ønsker å benytte fastsatt prosedyre.
ID 844 Legemiddelhåndtering – ansvar og myndighet
ID 845 Ordinering og føring medisinsk hovedkurve F1
Legemiddelhåndteringsforskriften § 7
AVVIK

Adgangskontroll og oppbevaring av legemidler. Gjaldt 4/5 poliklinikker
‐
‐
‐
‐
‐

Ingen kontroll med temperatur verken på medisinrom eller i kjøleskap
Ingen konsekvent kontroll av legemidlers holdbarhet – det ble funnet flere
legemidler som var utgått på dato.
Oppbevares legemidler i kjøleskap som ikke skal oppbevares kjøles (midazolam)
Reagenser ikke adskilt fra andre legemidler, skal oppbevares i egen merket boks.
Pasienters private legemidler var ikke oppbevart adskilt fra avdelingens eget
legemiddellager.

Seksjonen kan ikke dokumenter rette oppbevaringsbetingelser, da det ikke finnes
termometer i rommet eller kjøleskapet.
Annet personell enn de som skal administrere legemidler har tilgang(sekretærer) til
rommet hvor legemidler oppbevares i ulåste skap.
Pasienters private legemidler var ikke oppbevart adskilt fra avdelingens eget
legemiddellager.
Alt personale har tilgang til medisinrommet
Manglende kontroll med temperatur verken i kjøleskap eller på medisinrom.
Kunne ikke dokumenter temperatur under befaring da det manglet termometer,
men det kunne virke som temperaturen i kjøleskapet var for høy.
Kunne ikke se dokumentasjon for jevnlig kontroll av legemidlers holdbarhet
‐
‐

Krav:

ID 850 Bestilling, mottak, lagerhold og retur ‐ legemidler
ID 3216 Adgangskontroll Legemiddellager

AVVIK
Tittel:

Istandgjøring Gjaldt 3/5 poliklinikker

Beskrivelse:

Ved befaring ble det funnet istandgjorte legemidler som manglet merking for
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istandgjøringstidspunkt.
Tidspunkt for innsettelse i varmeskap er ikke merket.
RIS krever at det skives inn to navn(krever ikke personlig innlogging) hvor det gis
kontrast, men det er noe uklart hva dobbeltkontrollen innebærer.
Prosedyren for istandgjøring av parenterale legemidler følges ikke i avdelingen.
‐

Manglende prosedyre og dokumentasjon for renhold av medisinrom.

‐

Manglende etterlevelse av aseptisk arbeidsteknikk beskrevet i prosedyren.
Blant annet manglende desinfeksjon av benkeflater (alternativt absorberende
papir) og desinfisering med klorhexidinsprit av gummipropper på hetteglass.

‐

Manglende merking av tilsetningsetiketter

Manglende visuell kontroll av ferdig istandgjort infusjon
Krav:

ID 848 Parenterale legemidler ‐ tilsetninger til infusjon
AVVIK

Tittel:

Dokumentstyring Gjaldt 2/5 poliklinikker

Beskrivelse:

Seksjonen har utarbeidet egne «hurtigvarianter» av avdelingens styrte dokumenter (i
papirform i perm), i stedet for å implementere de styrte dokumentene, da seksjonen
finner de styrte dokumentene lite brukervennlige.
Seksjonen har utarbeidet egne «hurtigvarianter» av avdelingens styrte dokumenter (i
papirform i perm), i stedet for å implementere de styrte dokumentene, da seksjonen
finner de styrte dokumentene lite brukervennlige.

Krav:

Nivå 2 prosedyrer som omhandler legemiddelhåndtering

Tittel:
Beskrivelse:

Generisk bytte – bytte mellom byttbare legemidler Gjaldt 2/5 poliklinikker

Krav:

ID TQM 9668 Generisk bytte – bytte mellom byttbare legemidler
AVVIK

Tittel:

Akuttralle/akuttskrin Gjelder 1/5 poliklinikker (1/5 fått dette som
forbedringsforslag)

Beskrivelse:

Innholdet stemmer ikke med prosedyre.

AVVIK
På bakgrunn av informasjon under intervju kom det frem at det legemiddel som faktisk
ble gitt til pasient ved generisk bytte, ikke ble dokumentert i medisinsk hovedkurve.

Tilgjengelig for alle, mangler plombering.
Preparater som ikke skal ligge i akkuttralle(stesolid og dexklorfenirmin)
Adrenalin ikke merket med dato for uttak av kjøleskap (6mnd holdbarhet)
Prosedyren er overgått revisjonsdato
Prosedyren beskriver ikke mengde av hvert preparat
Mangler beskrivelse for oppfølging av innhold og holdbarhet
Prosedyren under pkt 4.2 beskriver en delegasjon av legemiddelhåndteringsoppgaver som
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ikke er i samsvar med andre prosedyrer i seksjonen eller på nivå 1
Krav:

ID 26343 Akuttralle Notodden
AVVIK

Tittel:

Legemiddelhåndtering – delegasjon/opplæring og kompetanse. Gjaldt 2/5

poliklinikker. 2/5 har fått dette som forbedringsforslag
Beskrivelse:

Ulike prosedyrene beskriver ulike ansvarlige for delegasjonen til radiograf, men i praksis
overholdes kravene på nivå 1.
Mangler prosedyrer eller at lokal prosedyre ikke beskriver opplæring i istandgjøring og
tilberedning av sterile legemidler
Mangler prosedyrer for tilberedning av infusjoner av biologiske legemidler og botox

Krav:

ID 844 Ansvar og myndighet
Legemiddelhåndteringsforskriften § 7
ID 24521 Delegering av legemiddelhåndtering til radiografer
ID 24515 Delegeringsfullmakt
AVVIK

Tittel:
Beskrivelse:

Krav:

A- og B-preparater lagerhold og kontroll. Gjaldt 1/5 poliklinikker
Mangler dobbeltkontroll ved føring av narkotika og manglende oversikt over
forbruk av B-preparater
ID 847 A‐ og B‐preparater lagerhold og kontroll
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FORBEDRINGSFORSLAG/ANMERKNINGER
FORBEDRINGSFORSLAG/ANMERKNING
Tittel:

Informasjon om legemiddelbruk Gjaldt 3/5 poliklinikker

Beskrivelse:

Det kom frem av intervjuene at rollefordelingen rundt informasjon og dokumentasjon om
eventuell seponering av legemidler i forkant av behandling var uklar.
Pasientskjema er ikke oppdatert når det gjelder metforminpreparater, spesielt
kominasjonspreparater.(radiologisk)

Bruk av kjernejournal er ikke implementert, for eksempel med tanke på
registrering av cave kontrast.
FORBEDRINGSFORSLAG/ANMERKNING
Tittel:

Dokumentasjon av opplæring/kompetanse Gjaldt 2/5 poliklinikker

Beskrivelse
:

Under intervju kom det frem at det ikke var utarbeidet prosedyre for opplæring og
dokumentasjon av dette.
Revisjonsteamet anbefaler at det utarbeides prosedyre/sjekkliste for dette.
FORBEDRINGSFORSLAG/ANMERKNING

Tittel:

Akuttskrin Gjaldt 1/5 poliklinikker

Beskrivelse
:

Manglende prosedyre for akuttskrin. Ikke vurdering av innhold og mengde.
Mangler plombering, men prosedyren er mangelfull mht dette.
Mangler dokumentasjon for sist gjennomgått ifht holdbarhet og innhold.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel:
Prosjekt Utbygging somatikk Skien – Godkjenning av idefase
(B2-beslutning) og innstilling til HSØ
Sak nr.
08-2018

Saksbehandler
Annette Fure
Prosjektleder Utbygging somatikk Skien
Dana Tønnessen, økonomisjef

Sakstype
Vedtak

Møtedato
07.02.2018

Trykte vedlegg:
 Idéfaserapport Utbygging somatikk Skien, versjon 1.0
 Økonomiske analyser Utbygging somatikk Skien, vedlegg til Idéfaserapport
 Utkast til mandat for konseptfasen, versjon 0.9
Utrykte vedlegg:

Har saken betydning for pasientsikkerheten?
Ja, videreutvikling av arealene og pasienttilbudet ved STHF vil ha stor betydning for
pasientsikkerheten.

Ingress:
Sammendrag fra Idéfaserapporten:
Helse Sør-Øst har gitt STHF mandat for gjennomføring av idéfase for utbygging av somatikk
Skien. Formålet til idéfasen er å komme nærmere realiseringen av pasientens helsetjeneste.
Idéfasen skal avklare behov og identifisere realistiske alternativ for fremtidsrettet somatisk
virksomhet i Skien. Arbeidet er avgrenset til å gjelde fire områder; sengeposter, herunder
avklaringsenhet i akuttmottak, poliklinikk- og dagbehandling, operasjonsvirksomhet og
etablering av strålebehandling. Behov for Intermediær- og intensivsenger er også utredet.
Nasjonale og regionale føringer, sykehusets strategi 2016–2019, videreført i Utviklingsplan
STHF 2030, har vært premisser for idéfasearbeidet. For dimensjonering av sykehuset i et
2035 perspektiv har Sykehusbygg HF gjennomført en oppdatert aktivitetsframskrivning til
2035.
Fire bredt sammensatte arbeidsgrupper har identifisert flaskehalser og tidstyver i pasientforløp
og personalets arbeidsprosesser i dagens organisasjon. Målsettingen er å bedre pasientens flyt
gjennom sykehuset for å sikre at utrednings- og behandlingsprosessene henger så godt
sammen som mulig, og med effektiv ressursutnytting. Gruppene legger frem ett anbefalt
driftskonsept for hvert av mandatets områder.
Sykehuset Telemark har bygninger oppført fra 1780 til 2005. Flere av disse tilfredsstiller ikke
de krav og forventninger pasienter har til moderne omgivelser. Disse arealene må ombygges
og tilpasses for at pasienter og pårørende skal kunne tilbys omgivelser som støtter

behandlingsforløpene, gir tilstrekkelig trygghet og skjerming, er helsefremmende og legger til
rette for god kommunikasjon.
De ulike bygningsmessige alternativene presentert i idéfaserapporten vil i varierende grad
kunne legge til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene.
Det fremmes fire bygningsmessige alternativer, i tillegg til et null-alternativ. I første del av
neste fase, konseptfasen, skal ett bygningsmessig hovedalternativ velges og utdypes videre.
De fire bygningsmessige alternativene som er fremlagt i idefaserapporten innebærer
handlingsrom til å velge alternativ som oppfyller tidlig oppstart av arbeidet med tids- og
virksomhetskritiske områder som strålesenter og moderne sengeposter. I alternativene varierer
estimert mulig innflyttingsdato for strålesenter fra april 2021 til desember 2023. For moderne
sengeposter varierer estimert mulig innflyttingsdato fra juni 2022 til desember 2023.
Alle alternativene er videre planlagt med trinnvis utbygging der hvert byggetrinn kan fungere
som en selvstendig og avsluttet investering. Vedtak om oppstart av byggetrinnene kan dermed
vurderes ut fra finansieringsform og sykehusets økonomiske bæreevne.
Som grunnlag for beregningene av bærekraft forutsettes det imidlertid at alle byggetrinn i et
alternativ gjennomføres. Dersom, ett eller flere byggetrinn i et valgt alternativ ikke
gjennomføres, vil det medføre at kapasitetsbehovet (antall senger og poliklinikkrom) i 2035
ikke oppfylles. Skisserte driftsgevinster vil i denne situasjonen heller ikke kunne realiseres i
sin helhet.
Analysene av økonomisk bæreevne viser at det vil være en periode hvor rentebelastning og
avdrag overstiger gevinstene av prosjektet uansett valg av alternativ. Hovedkonklusjonen av
analysene viser at utbyggingen er gjennomførbar, det betyr at den lar seg finansiere gjennom
lån og egenfinansiering. Prosjektet er dessuten levedyktig i et av alternativene, der analysene
viser bærekraft på helseforetaksnivå for alternativ 3. I vurderingen av de bygningsmessige
alternativene på prosjektnivå og helseforetaksnivå er det er videre viktig å notere seg at 0alternativet er kostnader STHF vil pådra seg uansett dersom sykehuset forblir som i dag.
Økonomisk sett er 3 av 4 bygningsmessige alternativ bedre enn dette.
Som del av mandatet for idéfasen, fremmes et utkast til mandat med plan for organisering og
gjennomføring av neste fase; konseptfasen.

Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner den fremlagte idefaserapporten for prosjekt Utbygging somatikk
Skien. Rapporten med tilhørende vedlegg vil danne grunnlag for en formell
henvendelse til Helse Sør-Øst RHF om å få starte opp konseptfasearbeidet
(B2 beslutning).
Dette innebærer følgende:
• Prosjekt Utbygging somatikk Skien videreføres til Konseptfase steg 1, i
henhold til ny veileder.
• Konseptfase steg 1 omfatter videre utredning av inntil fire alternativer i tillegg
til null-alternativet.
(I neste fase, konseptfase steg 2, vil det foretas valg av bygningsmessig
alternativ, samt beslutning om å søke finansiering for oppstart av ett eller flere
byggetrinn).
2. Styret godkjenner utkast til mandat for Konseptfasen og støtter at dette fremmes for
Helse Sør-Øst.
3. Dersom Helse Sør-Øst godkjenner og leverer STHF mandat for konseptfasen, ber
styret Administrasjonen om å komme tilbake til styret med en egen sak med
operasjonalisering av mandatet og nærmere om organisering, gjennomføring og
styring av dette arbeidet.
Skien, den 1. februar 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvensene av utbyggingsalternativene isolert og vurderingen av
sykehusets fremtidig økonomi er beskrevet i en egen økonomirapport, utarbeidet i tråd med
regionale retningslinjer for estimering av driftsøkonomiske effekter av investeringsprosjekter.
Økonomirapporten er vedlegg til hovedrapporten og består av:
‐

‐

Økonomisk vurdering av utbyggingsalternativene (regional finansiert prosjekt)
o Bærekraftanalyse på prosjektnivå – beregnet for perioden 2018-2055, 30 år
fra ferdigstillelse
o Nåverdianalyse på prosjektnivå – beregnet for perioden 2018-2055, 30 år fra
ferdigstillelse
Vurdering av helseforetakets økonomisituasjon i perioden 2018-2035 (18 år) basert
på virksomhetens forventede utvikling og utbyggingsalternativene –
bærekraftanalyse på helseforetaksnivå

Forskjellen mellom nåverdi og bærekraft er rentene på investeringen som tas med i
bærekraftanalysen.

Overordnet vurdering
Sykehusets fremtidig utvikling krever positive driftsresultater på et nivå som kan sikre
bærekraftig utvikling og tilstrekkelig investeringsevne. I bærekraftvurderingene er det lagt til
grunn driftseffektiviseringene som kreves for å sikre nødvendig likviditetsbidrag til fremtidige
investeringsbehov.
Frem til 2035 (18 år) er det kartlagt et investeringsbehov på ca. 3 – 3,6 milliarder kroner, som
består av utbyggingsalternativene definert som regionalt finansiert prosjekt (med
investeringskostnad på 0,9 – 1,6 milliarder kr.) og ordinære investeringer på ca. 2 milliarder
kroner. I bærekraftvurderingene er lagt til grunn at over 40 % av finansieringsbehovet (1,5
milliarder kr.) dekkes av likviditetsbidraget fra driften, som følge av positive driftsresultater.
Driftsresultatene lagt til grunn i analysene følger resultatbanen vedtatt i styre for perioden
2018-2021 og et gjennomsnittlig årsresultat på minst 100 millioner kr. fra 2022 og videre.

Økonomirapporten er basert på følgende vurderinger av investeringsnivå og finansieringsplan
for perioden 2018-2035:

INVESTERINGER 2018‐2035 ( i tusen)
Nybygg sengebygg eller lignende
Nybygg operasjon
Nybygg strålebunker
Hovedombygging Skien
Mindre ombygginger
Ombygging for Operasjon
Ombygging Porsgrunn
Vedlikeholdsetterslep Nordfløy
MTU ‐ strålesenter
MTU ‐ operasjonsstuer
Annet ‐ strålesenter/kreftbygg
Annet ‐ kreft, strålesenter, senger
Annet ‐ op.stuer
Annet ‐ sengebygg
Annet ‐ rehab. Nordfløyen
Annet ‐ pol./dagbeh.
SUM investering
Salg av Porsgrunn
SUM utbyggningsalternativer (reg. finansiert prosjekt)
Ordinære investeringer bygg
Vedlikeholdsetterslep Sk/Porsg/Not/Selj/Nrgt
Ordinære investeringer MTU
Store utskiftinger CT, MR, store lab, op.robot
Ordinære investeringer MTU ‐ op.stuer *
Ordinære investeringer MTU ‐ linac 3 *
Ordinære investeringer Annet
SUM ordinære investeringer
SUM INVESTERINGER ‐ STHF

Finansieringsplan 2018‐2035
Lån ‐ regionalt finansiert prosjekt
Basisfordring ‐ egenandel reg.finan.prosjekt
Investeringstilskudd ‐ rest til inv. etter EK innskudd, m.m
SUM likviditet fra lån, basisfordring, investeringstilskudd
Salg Porsgrunn
Driftsgevinster fra utbygningsalternativene
Ytterligere bidrag fra driften ‐ positive driftsresultater
SUM bidrag fra driften
SUM finansiering

ALT 0
99 202
‐
70 800
71 400
‐
‐
325 134
190 004
100 000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
9 000
865 541
‐
865 541
564 000
115 750
580 000
565 000
80 000
25 000
180 000
2 109 750
2 975 291

ALT 0
605 878
259 662
574 139
1 439 680
‐38 509
1 574 120
1 535 611
2 975 291

ALT 1
768 606
‐
52 500
243 408
69 140
147 000
‐
‐
100 000
80 000
23 000
‐
8 000
42 000
‐
27 000
1 560 654
‐80 000
1 480 654
564 000
115 750
580 000
565 000
‐
25 000
180 000
2 029 750
3 510 404

ALT 2
774 326
203 760
52 500
314 808
42 000
‐
‐
‐
100 000
80 000
65 000
‐
9 000
‐
‐
27 000
1 668 395
‐80 000
1 588 395
564 000
75 750
580 000
565 000
‐
25 000
180 000
1 989 750
3 578 145

ALT 3
543 726
203 760
70 800
314 808
32 000
‐
‐
‐
100 000
80 000
9 000
‐
9 000
39 000
‐
27 000
1 429 094
‐80 000
1 349 094
564 000
75 750
580 000
565 000
‐
25 000
180 000
1 989 750
3 338 844

ALT 1
1 036 458
444 196
574 139
2 054 793
80 000
691 761
683 851
1 455 611
3 510 404

ALT 2
1 111 876
476 518
574 139
2 162 534
80 000
708 696
626 915
1 415 611
3 578 145

ALT 3
944 366
404 728
574 139
1 923 233
80 000
768 006
567 605
1 415 611
3 338 844

ALT 4
566 002
‐
52 500
160 233
22 000
‐
324 212
81 892
100 000
‐
‐
12 000
‐
‐
49 000
‐
1 367 839
‐
1 367 839
564 000
150 750
580 000
565 000
80 000
25 000
180 000
2 144 750
3 512 589

ALT 4
957 487
410 352
574 139
1 941 978
369 439
1 201 172
1 570 611
3 512 589

Vurdering av utbyggingsalternativene
Bærekraftanalysene på prosjektnivå viser hvorvidt summen av driftsgevinstene knyttet til
utbyggingsalternativene (netto fri kontantstrøm) overstiger avdrag og renter på finansieringen.
Det er lagt til grunn 100 % lånefinansiering i kalkylene for å synligjøre den samlede
kostnaden ved ekstern finansiering.
Eventuelle behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt må være innenfor regionens
handlingsrom. De økonomiske beregningene av bærekraft er ett av vurderingselementene for
gjennomføring av prosjektet, sammen med helsefaglige, bygningstekniske og kvalitative
vurderinger. Utbyggingsprosjekter med negativ bæreevne kan likevel igangsettes dersom
sykehusets totale økonomi kan dekke inn manglende likviditet.
Bærekraftanalyser på prosjektnivå har ikke identifisert tilstrekkelige gevinster til å oppnå
økonomisk bæreevne. Akkumulert negativ bæreevne for utbyggingsalternativene varierer fra 580 millioner kroner til – 2,6 milliarder kroner. Utbyggingsalternativ 3 er det minst dårlige
alternativet, med akkumulert negativ bæreevne på 580 millioner kroner i 2055.
Likviditetsbidrag fra prosjekt (‐ negativt, + positivt)
Akkumulert økonomisk bæreevne per prosjekt
Alternativ 0
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4

år 0
2018
‐
‐
‐
‐
‐

år 17
2035
‐948
‐850
‐807
‐594
‐1 005

år 37
2055
‐2 652
‐1 366
‐1 383
‐579
‐2 313

Det utvalgte utbyggingsalternativet vil i praksis søkes 100 % finansiert av eksterne midler,
enten ved 100 % bruk av basisfordringen på RHF eller ved 70 % lån og 30 % bruk av
basisfordringen. Ved lånefinansiering, gis det anledning å benytte basisfordringen til
avdragsbetaling i hele låneperioden.

Nåverdianalysene på prosjektnivå består av differansen mellom investeringskostnadene og
de neddiskonterte årlige driftsgevinstene som følge av utbyggingsalternativene. Gitt
forutsetning om 4 % diskonteringsrente, har ingen av alternativene positiv netto nåverdi,
beregnet for perioden 2018-2055. Alternativ 3 har minst negativ netto nåverdi.
Nåverdi
Beløp i mill kroner
Investeringskostnad i utbyggingsalternativene

0‐alt.
‐865

Alt.1
‐1 561

Alt.2
‐1 669

Alt.3
‐1 429

Alt.4
‐1 367

Salg av Porsgrunn
Driftsgevinster
Neddiskonterte driftsgevinster

‐
(39)
‐31

(80)
1 868
1 183

(80)
1 994
1 259

(80)
2 083
1 328

‐
1 032
684

Nåverdi 30 år til 2055

‐896

‐378

‐410

‐101

‐683

Vurdering av helseforetakets økonomi og finansielle stilling –
bærekraft
Bærekraftanalysene på helseforetaksnivå viser likviditetsutviklingen og hvordan Sykehuset
Telemark vil håndtere sine fremtidige økonomiske forpliktelser knyttet til drift og
investeringer. Det tas hensyn til forventet likviditetsbidrag fra egen drift som følge av positive
driftsresultater, ordinære investeringsbehov og øvrige planer ved helseforetaket i perioden
frem til 2035.
Det oppnås akkumulert økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå i 2035 ved alle
utbyggingsalternativene, med unntak av alternativ 4, under følgende forutsetninger:
‐
‐
‐
‐

Driftseffektivisering i størrelsesorden ca. 150 millioner kr. de nærmeste 2-3 årene, som
kreves for å løfte sykehusets driftsresultat til 100 millioner kr. i 2020
Driftsgevinster på opp til 65 millioner kr. årlig, som følge av utbyggingsalternativene
Ytterligere driftsforbedringer og årlig økning av driftsresultatet med minst 15 millioner
kroner, tilsvarende 0,4 % av brutto kostnader - hvert år fra og med 2025 i alle alternativer
Kortsiktig lån på 300 – 650 millioner kr. i perioden 2022-2030, som ville søkes regionalt
og ville sees i sammenheng med basisfordringen mot RHF.

Helseforetakets bæreevne i et likviditetsperspektiv er positiv i alle alternativene. Denne
uttrykkes som differansen mellom likviditetsbehovet og basisfordringen mot RHF. Netto
basisfordringen øker fra ca. 900 millioner kroner i 2018 til 1-2 milliarder kroner i 2035,
avhengig av valgt utbygningsalternativ.

Nærmere analyse av sykehusets økonomiutvikling vil gjennomføres i forbindelse med
utarbeidelse av økonomisk langtidsplan 2019-2022.
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SAMMENDRAG
Helse Sør‐Øst har gitt STHF mandat for gjennomføring av idéfase for utbygging av somatikk Skien.
Formålet til idéfasen er å komme nærmere realiseringen av pasientens helsetjeneste. Idéfasen skal
avklare behov og identifisere realistiske alternativ for fremtidsrettet somatisk virksomhet i Skien.
Arbeidet er avgrenset til å gjelde fire områder; sengeposter, herunder avklaringsenhet i
akuttmottak, poliklinikk‐ og dagbehandling, operasjonsvirksomhet og etablering av
strålebehandling. Behov for Intermediær‐ og intensivsenger er også utredet.
Nasjonale og regionale føringer, sykehusets strategi 2016–2019, videreført i Utviklingsplan STHF
2030, har vært premisser for idéfasearbeidet. For dimensjonering av sykehuset i et 2035
perspektiv har Sykehusbygg HF gjennomført en oppdatert aktivitetsframskrivning til 2035.
Fire bredt sammensatte arbeidsgrupper har identifisert flaskehalser og tidstyver i pasientforløp og
personalets arbeidsprosesser i dagens organisasjon. Målsettingen er å bedre pasientens flyt
gjennom sykehuset for å sikre at utrednings‐ og behandlingsprosessene henger så godt sammen
som mulig, og med effektiv ressursutnytting. Gruppene legger frem ett anbefalt driftskonsept for
hvert av mandatets områder.
Sykehuset Telemark har bygninger oppført fra 1780 til 2005. Flere av disse tilfredsstiller ikke de
krav og forventninger pasienter har til moderne omgivelser. Disse arealene må ombygges og
tilpasses for at pasienter og pårørende skal kunne tilbys omgivelser som støtter
behandlingsforløpene, gir tilstrekkelig trygghet og skjerming, er helsefremmende og legger til rette
for god kommunikasjon.
De ulike bygningsmessige alternativene presentert i idéfaserapporten vil i varierende grad kunne
legge til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene.
Det fremmes fire bygningsmessige alternativer, i tillegg til et 0‐alternativ. I første del av neste fase,
konseptfasen, skal ett bygningsmessig hovedalternativ velges og utdypes videre.
De fire bygningsmessige alternativene som er fremlagt i idefaserapporten innebærer handlingsrom
til å velge alternativ som oppfyller tidlig oppstart av arbeidet med tids‐ og virksomhetskritiske
områder som strålesenter og moderne sengeposter. I alternativene varierer estimert mulig
innflyttingsdato for strålesenter fra april 2021 til desember 2023. For moderne sengeposter
varierer estimert mulig innflyttingsdato fra juni 2022 til desember 2023.
Alle alternativene er videre planlagt med trinnvis utbygging der hvert byggetrinn kan fungere som
en selvstendig og avsluttet investering. Vedtak om oppstart av byggetrinnene kan dermed vurderes
ut fra finansieringsform og sykehusets økonomiske bæreevne.
Som grunnlag for beregningene av bærekraft forutsettes det imidlertid at alle byggetrinn i et
alternativ gjennomføres. Dersom, et eller flere byggetrinn i et valgt alternativ ikke gjennomføres, vil
det medføre at kapasitetsbehovet (antall senger og poliklinikkrom) i 2035 ikke oppfylles. Skisserte
driftsgevinster vil i denne situasjonen heller ikke kunne realiseres i sin helhet.
Analysene av økonomisk bæreevne viser at det vil være en periode hvor rentebelastning og avdrag
overstiger gevinstene av prosjektet uansett valg av alternativ. Hovedkonklusjonen av analysene
viser at utbyggingen er gjennomførbar, det betyr at den lar seg finansiere gjennom lån og
egenfinansiering. Prosjektet er dessuten levedyktig i et av alternativene, der analysene viser
bærekraft på helseforetaksnivå for alternativ 3. I vurderingen av de bygningsmessige alternativene
på prosjektnivå og helseforetaksnivå er det er videre viktig å notere seg at 0‐alternativet er
kostnader STHF vil pådra seg uansett dersom sykehuset forblir som i dag. Økonomisk sett er 3 av 4
bygningsmessige alternativ bedre enn dette.
I Idéfasen foreslås til slutt et utkast til mandat med plan for organisering og gjennomføring av neste
fase; konseptfasen.
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1

INNLEDNING

Idéfasen for utvikling av Sykehuset Telemark HF (STHF) gjennomføres for å avklare behovet og
identifisere framtidsretta og realistiske løsningsalternativer for somatisk virksomhet i Skien. Den
bygger på Sykehusets strategi 2016–2019, med videreføring i STHF Utviklingsplan 2030. Idéfasen
er avgrenset til å gjelde sengeområde, poliklinikk‐ og dagområder, operasjonsområde og etablering
av strålebehandling.
Formålet til idéfasen er å komme nærmere realiseringen av pasientens helsetjeneste. Dette vil vi
oppnå ved å bedre pasientens flyt gjennom sykehuset og sikre at elementene i utrednings‐
behandlingsprosessen henger godt sammen, sørge for at unødvendig venting unngås, samt å legge
til rette for at ressursene benyttes mer effektivt.
Sykehuset Telemark har bygninger oppført fra 1780 til 2005, og flere av disse tilfredsstiller ikke de
krav og forventninger pasienter har til moderne omgivelser. Arealer må etableres slik at pasienter
og pårørende tilbys omgivelser som støtter behandlingsforløpene, gir tilstrekkelig trygghet og
skjerming, er helsefremmende og legger til rette for god kommunikasjon.
Idéfasen utreder og presenterer det nødvendige beslutningsgrunnlaget for oppstart av en
konseptfase (B2‐beslutning) og skisserer mandat med plan for organisering og gjennomføring av
denne neste fasen.
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2

BAKGRUNN, MANDAT FOR ARBEIDET

2.1

Vedtak om oppstart av idéfase for Utbygging somatikk Skien

Styret i Sykehuset Telemark Helseforetak (STHF) vedtok i møte 14. september 2016 (sak 64)
Utviklingsplan 2030 [1]. Dette dokumentet er førende for arbeidet i idefasen. Mandatet [2] for
idéfasen forutsetter kapasitetsberegninger med tidshorisont til 2035, samt bruk av høy
utnyttelsesgrad for kapasitetsbærende rom. Disse føringene er også hensyntatt i arbeidet med
idéfasen.
Helse Sør‐Øst har i styremøte den 21.april 2016 (sak 30) [3] besluttet at en ny stråleenhet for
sykehusområdet Vestfold og Telemark legges til STHF. Oppbygging av en slik stråleterapiavdeling
er en sentral del av vårt framtidige krefttilbud og inngår i programmet for idéfasen.
Helse Sør‐Øst har i brev av 15.2.2017 [2] gitt mandat for gjennomføring av idéfase for utbygging
somatikk Skien.
Med bakgrunn i mandatet for idéfasen er det laget et styringsdokument og en tidsplan for arbeidet,
vedtatt av styret for STHF den 23.5.2017 (Sak 45‐2017) [4].

2.2

Mandat for idéfasearbeidet

Fra mandatet: Den overordnede målsettingen [2] med idéfasen er å utvikle et best mulig
beslutningsgrunnlag for å ta stilling til videreføring av de delprosjekter som inngår i
prosjektprogrammet for somatikk Skien, slik det er beskrevet i utviklingsplan 2030 for Sykehuset
Telemark HF, og i styresak 099‐2016, behandlet av styret i Helse Sør‐Øst RHF den 15.12.2016:





Sengeområde
Poliklinisk‐ og dagområde
Operasjonsområde
Stråleterapi

Idéfaserapporten skal gi grunnlag for å ta stilling til oppstart av konseptfase for hele, eller deler av,
prosjektprogrammet.
Følgende temaer med krav til innhold skal som minimum behandles i ideprosjektfasen:










Imøtekommelse av «sørge for»‐ansvaret, herunder kapasitetsbehov og forutsetninger om
omstilling. Det forutsettes at Sykehuset Telemark tilpasser dimensjoneringen av tilbudet til de
dimensjonerende forutsetninger som framkommer i styresak 090‐2014 i Helse Sør‐Øst RHF.
Dette innebærer at det skal tas utgangspunkt i høy utnyttelsesgrad, men med mulighet til å
hensynta behov for fleksibilitet i arealplanleggingen.
Tidsperspektivet for kapasitetsframskrivinger skal være 2035, og ta utgangspunkt i den felles
regionale framskrivingen som skal gjennomføres av Helse Sør‐Øst RHF våren 2017, ref.
styresak 008‐2017 i Helse Sør‐Øst RHF.
Optimalisering av pasientforløp for sentrale pasientgrupper med utvikling av faglige
driftskonsepter og organisering.
Tydeliggjøring av avhengigheter mellom de ulike tiltakene i prosjektprogrammet, sammen
med forslag til hvordan de forskjellige investeringstiltakene kan planlegges så fleksibelt at de
kan tilpasses utviklingen av den økonomiske bæreevnen i foretaket. I dette ligger det en
beskrivelse av etappevis og prioritert utvikling av bygningsmassen.
Nødvendige avklaringer mot offentlige myndigheter, herunder reguleringsmessige
forutsetninger.
Nærmere vurdering av et realistisk nullalternativ.
Finansiell bæreevne og driftsøkonomi for de ulike alternativene.
Forslag til mandat for neste fase.
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Alle tem
maene skal beskrives
b
meed aktiviteteer, leveranseer og ressursbehov i et seentralt styrin
ngsdokumen
nt
som leg
gges til grun
nn for gjenno
omføring avv idéfasen. Deet sentrale styringsdokuumentet skall forankres
hos proosjekteier.
Det ska
al utarbeidees en idéfaserrapport som
m tilfredsstiller dokumentasjonskraveene for en B2
2‐beslutning
g
i henhoold til gjeldeende veilederr for Tidligfaase i sykehussprosjekter, slik
s den foreeligger ved slluttføring avv
den om
msøkte idéfassen.
I arbeiidet med idééfase er avkllaringsenhe t i akuttmotttak inkludert som del aav sengeomrråde. Videree
er inteermediær‐ og intensivse
enger omhan
ndlet for å fåå et riktig grrensesnitt m
mot sengeom
mråde og
akuttm
mottak.

2.3

Organise
ering av planarbeid
det

Arbeid
det med idéffasen har væ
ært organiseert som et prrosjekt med administrerrende direk
ktør som
prosjekteier og uttviklingsdire
ektør Annettte Fure som
m prosjektled
der.

Figur 2‐1 Orga nisering av arbeidet
a
med idéfasen
Prosjektet har i første fase utrredet og anb
befalt fagligee driftskonsepter innennfor mandatets fire
områd
der, fordelt på
p følgende arbeidsgrup
pper;





Sengepostt, poliklinikk
k og dagomrråde
Operasjon
n
Observasjo
onspost/avk
klaringsenh
het og interm
mediær‐/intensivkapasiitet
Stråling/k
kreft

Arbeid
dsgruppene har bestått av fagpersooner fra relev
vante klinik
kker, stab, saamt tillitsvallgte,
vernettjenesten ogg brukerreprresentanter..
Målet m
med arbeideet har vært å identifiserre driftsmod
deller som gir best muli g pasientfly
yt og som
legger til rette for god kvalitett og pasienttsikkerhet, kombinert
k
med
m bl.a. besst mulig bruk
k av internee
befaling om riktig utnytttelse av sen
nger,
ressurrser og god internlogistiikk. Her innggår også anb
inklud
dert observasjonssengerr i akuttmott
ttak samt inttensiv‐ og in
ntermediærssenger.
Arbeid
dsgruppene har også vu
urdert nærheetsbehovene mellom de
e ulike funkssjonene, sam
mt hvordan
teknologi og utsty
yr skal kunne
e utnyttes p
på en effektiv
v måte.
Sykehu
usbygg HF er
e benyttet som
s
konsuleent i deler av
v utredninge
en. Innleidee konsulente
er med
rammeeavtaler, er benyttet i deler av arbeeidet.
Driftsk
konseptene innenfor ma
andatets firee områder liigger til grunn for de fo reslåtte
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2.4

Overordnede rammer

Tidsperspektivet for kapasitetsframskrivingen skal etter mandatet være frem til 2035. Da
Utviklingsplanen ved godkjenning hadde et tidsperspektiv frem til 2030, har Sykehusbygg
utarbeidet en oppdatering av framskrivningene frem til 2035. Denne framskrivningen, sammen
med HSØs vedtatte normer for kapasitetsutnyttelse, benyttes i beregningen av det fremtidige
arealbehovet.
Skissert kostnadsramme for alle elementene i STHF utviklingsplan 2030 var ca. 2,2 mrd. kr, hvorav
ca. 1,2 mrd. kr forutsatte regional finansiering (2016 verdi). Disse tallene inkluderte ikke kostnader
til bl.a. medisinsk teknologisk utstyr (MTU) knyttet til strålesenter eller nødvendige IKT
investeringer for hele sykehuset.
Idéfasen for prosjekt Utbygging somatikk Skien omfatter de regionalt finansierte prosjektene
skissert i Utviklingsplanen og som er knyttet til mandatets områder; sengeområde, poliklinikk‐ og
dagområde, operasjonsområde og stråleterapi.
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3

OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGISKE
FØRINGER

3.1

Nasjonale føringer

Spesialisthelsetjenesten skal gjennomføre den nasjonale helsepolitikken i tråd med føringer som gis
i Nasjonal helse – og sykehusplan (NHSP) og fra Helse Sør‐Øst RHF.

3.1.1 Nasjonal helse og sykehusplan
2015 la Regjeringen frem Nasjonal helse‐ og sykehusplan [5]. Denne gjelder for perioden 2016‐
2019, men beskriver og drøfter utviklingstrekk frem mot 2040. I planen gis de overordnede
politiske rammene for utvikling av fremtidens spesialisthelsetjeneste.
Visjonen i Nasjonal Helse og sykehusplan er å skape «pasientens helsetjeneste» hvor pasienten i
langt større grad skal involveres i eget behandlingsforløp og skal ha innflytelse på systemnivå når
det gjelder planlegging og organisering av helsetjenester. Det innebærer at vi må tenke, handle og
organisere helsetjenesten annerledes.
De viktigeste målene i nasjonal helse og sykehusplan er å:








Styrke pasientens muligheter til å medvirke i egen behandling
Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling
Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten
Nok helsepersonell med riktig kompetanse
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus
Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

I planen ble det lagt vekt på at Notodden nylig har overtatt somatiske akuttfunksjoner fra Rjukan,
og at det er viktig å stabilisere akuttilbudet til befolkningen i Telemark. Forutsetningen for å
opprettholde dagens akuttilbud er nært samarbeid med Skien om fordeling av planlagt kirurgi,
ambulering og hospiteringsordninger. Mindre endringer og justeringer i oppgavedeling vil foregå
som en kontinuerlig og naturlig utvikling mellom alle lokalisasjonene for STHF.
I behandlingen av Nasjonal helse‐ og sykehusplan i Stortinget (mars 2016), ba Stortinget
regjeringen om å sørge for at de regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av
den planlagte kirurgien i foretaket til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette. For
Sykehuset Telemark vil dette kunne bety en overføring av planlagt kirurgi fra Porsgrunn til
Skien/Notodden. I Foretaksmøtet for Helse Sør‐Øst RHF presiseres det at sykehusene må
samarbeide tettere enn i dag i den videre utviklingen av sykehustilbudene.
Det legges til grunn at Sykehuset Telemark HF også i framtiden skal ha en viktig rolle som allsidig
akuttsykehus i HSØ, hvor kravene til tilgjengelig kompetanse i alle aktuelle fagområder vil skjerpes;
spesielt innen kirurgi, hvor den faglige utviklingen går i retning av ytterligere sub‐spesialisering.
Nylig vedtak om å beholde spesialiteten i generell kirurgi kan demme opp for og antakelig bremse
noe av denne sub‐spesialiseringen og derved sikre den kirurgiske beredskapen ved mindre
sykehus.
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3.1.2 Samhandlingsreformen
I 2009 la Helse‐ og omsorgsdepartementet frem Samhandlingsreformen med mål om å sikre rett
behandling på rett sted og til rett tid [6]. Reformen trådte i kraft 1. januar 2012.
I Samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet
helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Samhandlingsreformen og
andre sentrale plandokumenter gir bl.a. føringer som tilsier at tjenester som i dag er etablert som
en spesialisttjeneste, i fremtiden vil bli plassert innenfor et kommunalt eller interkommunalt
tjenestetilbud. Endringen i tilbudet til spesialisthelsetjenesten og kommunene er i gang, og vil
fortsette å endre seg fremover. Denne endringen fordrer at spesialisthelsetjenesten og kommunene
samarbeider.

3.1.3 Kvalitet og pasientsikkerhet
For Regjeringen er det viktig å rette inn kvalitetsarbeidet på følgende tre områder: Å etablere en
mer balansert og kvalitetsorientert ledelse, etablere systemer som skal bidra til bedre kvalitet, og å
etablere en sikkerhetsfokusert og lærende kultur i hele tjenesten. Alle disse tre grepene skal
understøtte arbeidet med å skape en mer pasient‐ og brukerrettet helsetjeneste. Regjeringen
ønsker videre en helsetjeneste som setter pasienten i sentrum og tilpasser organisering og
systemer for å kunne gi rask, trygg og god hjelp når behovet oppstår. Pasienter, brukere og
pårørende skal ivaretas bedre [7]. I tillegg til den nasjonale satsningen med
pasientsikkerhetsprogrammet, er det nå gitt føringer om at arbeid med arbeidsmiljø skal være en
integrert del av pasientsikkerhetsarbeidet.

3.2

Regionale føringer

Følgende grunnlagsdokumenter foreligger fra det regionale Helseforetaket for Idéfasen for
Sykehuset Telemark:










Oppdragsdokument fra HOD til Helse Sør – Øst RHF
Oppdrag og bestilling Sykehuset Telemark
Styresak 099‐2016, STHF Utviklingsplan 2030behandlet av styret i Helse Sør‐Øst RHF den
15.12.2016
Styresak 090‐2014 i Helse Sør‐Øst RHF, Dimensjonerende forutsetninger
Styresak 030‐2016 i Helse Sør‐Øst RHF, Etablering av stråleenhet for sykehusområdet
Vestfold og Telemark legges til STHF.
Regionale fagplaner og handlingsplaner
Investeringsplanen til Helse Sør – Øst RHF
Helse Sør‐Østs strategi for eiendomsvirksomheten
Helse Sør‐Øst krav om «miljø‐ og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten»
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3.3

Overordnet målbilde for STHF

3.3.1 Pasientens helsetjeneste
I STHF Utviklingsplan 2030 er målbildet et framtidig faglig sterkt sykehus hvor pasientens
helsetjeneste skapes. Vi skal utvikle et attraktivt sykehus preget av faglig kvalitet, gode fasiliteter,
effektiv samhandling med kommunene, samt en sunn økonomi.
Det legges til grunn at STHF skal gi et bredt sykehustilbud til Telemarks befolkning. Våre pasienter
skal oppleve et åpent og tilgjengelig helsetilbud, hvor de møtes med respekt, god kommunikasjon,
hvor de får opplæring og aktivt involveres i egen behandling.

3.3.2 Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet
For å ivareta behandlingskvalitet og pasientsikkerhet i videre utvikling av sykehuset, ble valg av
senario og risikovurdering av løsning i Utviklingsplanen vurdert i forhold til følgende kriterier:







God kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdig tilbud
God tilgjengelighet
Faglig og organisatorisk styrke
God og riktig kapasitetsutnyttelse
Bærekraft, ressursutnyttelse og økonomi
Bygningsmessig tilstand, egnethet og kostnader for vedlikehold

Senarioene som ble vurdert i Utviklingsplanen var Senario 0 med videreføring av dagens
driftsmodell og fortsette, evt. styrke elektiv virksomhet i Porsgrunn. Senario 1 fremmet et forslag
om å beholde to døgnsykehus og avvikle somatisk virksomhet i Porsgrunn.
For somatikk Skien anbefalte Utviklingsplanen Senario 1 med en samling av den kirurgiske
aktiviteten i Grenland. Dette vil bety forbedret beredskap, bedre utnyttelse av fagpersonell, utstyr
og areal. Denne løsningen vil også bedre samarbeidet og styrke faglig robusthet for alle kirurgiske
fagområder. Derfor anbefaltes at dagens kirurgiske aktivitet i Porsgrunn overflyttes til Skien. Ved
samlokalisering i Skien skal døgn‐ og dagkirurgi driftes adskilt, og elektiv kirurgi skjermes i størst
mulig grad fra akuttkirurgi. Målet er å oppnå effektiv logistikk i de elektive pasientforløpene, samt
sikre rask og forsvarlig håndtering av akutte tilfeller.
Ved å flytte somatisk dagaktivitet fra Porsgrunn til Skien, fører dette til at bygningsmassen i
Porsgrunn kan avhendes og fagmiljøet samles og styrkes i Skien. Dette gir betydelige innsparinger
bygningsmessig og mer effektiv bruk av personell, utstyr og romressurser. Samtidig fører det til
behov for utbygging av kapasiteten i Skien på grunn av den økte aktiviteten. Lite tilfredsstillende
sengeposter i Skien (flersengsrom og felles bad/toalett på korridor) vil bli betydelig forbedret ved
at vi bygger nybygg for sengeområder i Skien. Her må ensengsrom inkl. bad prioriteres i tråd med
pasientenes forventninger og krav i dag. Videre kan dagens sengeområder i Skien ombygges til
poliklinikk og operasjonsvirksomhet.

STHF skal ha et moderne og effektivt tjenestetilbud som gir kreftpasientene i Telemark et

et raskt, forutsigbart og helhetlig forløp gjennom diagnostikk, utredning, behandling, oppfølging og
palliasjon. (pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid).
Persontilpasset kreftbehandling basert på kreftens mutasjonsprofil er på vei inn i den kliniske
hverdagen. Seksjon for medisinsk genetikk ved STHF har svært gode forutsetninger for utvikling på
dette området når det gjelder både kompetanse og utstyr. Kreftbehandlingstilbudet skal utvides

med en ny enhet for stråleterapi som et tilbud til pasientene i Vestfold og Telemark.

I tillegg til kreftområdet, skisserer STHF Utviklingsplan nærmere mål for faglig utvikling og
pasientbehandling innenfor andre viktige kliniske områder, herunder også akuttkjeden.
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3.3.3 Bemanning og kompetanse
STHF har som mål å være attraktivt for medarbeidere ved at vi har gode fagmiljøer som arbeider
kunnskapsbasert og som benytter moderne behandlingsmetoder og teknologi. Våre gode fagmiljøer
tiltrekker seg dyktige fagpersoner og skaper godt omdømme. Det er videre tydelige politiske
signaler om betydningen av et godt arbeidsmiljø for pasientsikkerheten i foretaket (ref.
Helseministerens Sykehustale 12.01.16)
Bemanning innenfor helsetjenesten i fremtiden vil være en kritisk faktor. Det er derfor viktig å se
bemanningsbehov og utnyttelse av ressurser samlet på tvers innad i sykehuset, på tvers av foretak
og mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, slik at ressursene utnyttes på best mulig måte for
pasientene.

3.3.4 Teknologi og utstyr
Fremover mot 2035 vil sykehuset møte muligheter og utfordringer knyttet til infrastruktur og
løsninger som skal understøtte digital samhandling, mobilitet og skytjenester.
Teknologi vil på mange måter være både en driver og bane veg for god og moderne diagnostikk og
pasientbehandling. Ikke bare er det nødvendig å legge til rette for at vi er i stand til å ta i bruk ny og
moderne teknologi innen IKT, bygg og medisinsk teknisk utstyr, men det krever også at vi er
fremtidsrettet i bruken av disse. Organisasjonsutvikling er tett knyttet sammen med god og
fornuftig bruk av IKT, areal og medisinsk teknisk utstyr.
Det er viktig for STHF å etablere en fremtidsrettet teknologiplattform som fremmer
pasientsikkerhet, effektiv logistikk og gode arbeidsprosesser [8].

3.3.5 Eiendom og bygg
Strategien for utvikling av våre eiendommer [9] består av fire elementer:





Avhending av eiendommer som ikke benyttes eller der arealandelen som sykehuset benytter er
lav.
Utvikling/nybygg for å dekke endret behov avdekket gjennom framskrivning av aktivitet til
2035, hvor framskrivingen er vektet i forhold til medisinsk utvikling og drivere.
Fjerning av 40 % av vedlikeholdsetterslepet (teknisk oppgraderingsbehov), dvs. et
vedlikeholdsetterslep i 2035 på ca. 5‐600 mill. kr.
Vedlikehold av eiendomsmassen gjennomføres løpende i takt med forringelsen.
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4

NÅSITUASJON

4.1

Dagens sykehusvirksomhet, somatikk

Sykehuset Telemark helseforetak har ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til Telemarks
befolkning på ca. 173 300 innbyggere. STHF er i sykehusområde med Sykehuset i Vestfold (SIV HF)
med sine 245 000 innbyggere. Sammen skal de to helseforetakene ivareta spesialisthelsetjenester
for befolkningen i Vestfold og Telemark og dekke 85 – 90 % av befolkningens behov for
spesialisthelsetjenester i de to fylkene.
STHF har et bredt spekter av kirurgiske og medisinske behandlingstilbud og delregionale
fagoppgaver innen plastikk‐kirurgi, medisinsk genetikk, arbeidsmedisin og fertilitetsbehandling.
Skien har et tradisjonelt «sentralsykehus‐tjenestetilbud» med allsidig akuttfunksjon inklusive
traumemottak for hele Telemark, samt lokalsykehus for Skien, Porsgrunn, Kragerø, Siljan, Nome,
Bamble og Drangedal. Nissedal og Fyresdal har legevaktsamarbeid med Arendal og benytter noen
akuttmedisinske tjenester i Agder.
Notodden er et lokalsykehus med dag‐, døgn‐ og ø‐hjelp tilbud innen kirurgi og indremedisin (med
noen begrensninger som for eksempel traume og barn) for Notodden, Tinn, Vinje, Tokke, Bø,
Seljord, Sauherad, Hjartdal, Kviteseid.
Porsgrunn er et elektivt dagsykehus med poliklinikker innen kirurgi og indremedisin samt
dagkirurgi i tillegg til at brystdiagnostisk senter og fertilitetsavdelingen er lokalisert der.
Sykehuset Telemark har også en utbredt desentralisert spesialisthelsetjeneste. Ved dagsykehusene
på Rjukan og i Kragerø er det både poliklinisk og dagbehandlingsaktivitet som for eksempel dialyse
og medikamentell kreftbehandling. På Nordagutu behandles pasienter med sykelig overvekt i
samarbeid med SiV.
Det er et økende samarbeid mellom STHF og kommunehelsetjenesten om hjemmeboende pasienter
eller pasienter i kommunale institusjoner. Eksempler på dette er ulike former for hjemmedialyse og
ambulante team innenfor slagbehandling, spesialisert rehabilitering, sårbehandling, geriatri og
lindrende kreftbehandling.

4.2

Hvor nødvendig er en utbygging ved Sykehuset Telemark?

Sengearealer
Majoriteten av dagens sengearealer er lokalisert i B55 Nordfløy. Dette bygget ble oppført i 1965 og
har primært 4‐sengs stuer med bad og toalett ute i korridor. Dette skaper uverdige situasjoner for
pasientene. For eksempel ved gastrokirurgisk avdeling hvor pasientgruppen er avhengig av at disse
fasilitetene er innen nær rekkevidde, er det tilgjengelig 6 toaletter til 32 pasienter. Bruk av
toalettstol på rommet sammen med tre medpasienter tilfredsstiller ikke den standard sykehuset
ønsker å tilby sine pasienter eller pasientenes forventninger. Pasientarealene i B55 er videre
utfordrende i forhold til å ivareta personvern og pasientenes integritet samtidig som det er økt
risiko for smitte/infeksjoner sammenlignet med enerom. I tillegg er det nødvendig med stadig
omrokering av pasienter mellom de ulike rommene for å få nødvendig fordeling av pasientene på
henholdsvis dame‐ og mannsrom. Til dette brukes ressurser som kunne vært brukt til direkte
pasientbehandling.
B55‐Nordfløy er ett av de byggene i Skien med størst vedlikeholdsetterslep. Ventilasjonsanleggene
er fra 1962 og 1993 og har en kapasitet på ca 6 m3/hm2 noe som er mindre en halvparten av dagens
krav. Bygningen har energiklasse F i hovedsak på grunn av gamle ventilasjonsanlegg, gamle
tekniske løsninger og vinduer fra byggeår.
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Poliklinikk‐ og dagområde
For poliklinikk og dagområder fordeles både pasienter og fagmiljøene mellom Porsgrunn og Skien.
Noen pasienter må til konsultasjon begge steder, og disse tidene blir av ulike årsaker ofte gitt på
ulike dager. Dette kan eksempelvis være der det er behov for røntgenbilde (tas i Skien) i forkant av
en konsultasjon med lege (i Porsgrunn). Dette er plunder og heft for pasienter, særlig for de med
lang reisevei.
Videre må flere av våre ansatte reise mellom lokasjonene i ordinær arbeidstid, noe som tar mye tid
fra aktiv pasientbehandling.
Enkelte poliklinikker ‐og dagområder har videre for liten kapasitet og for lang avstand til
sengepost, slik at deler av aktiviteten flyttes til sengepost for bedre ressursutnyttelse og pasientflyt.
Eksempelvis er arealene på infusjonspoliklinikken for kreft og blodsykdommer i Skien så små at
pasientene sitter omtrent skulder til skulder. Dette gir lite rom for nødvendig skjerming og skaper
utfordringer for en sårbar gruppe i forhold til kommunikasjon mellom pasient og behandler.
Halvparten av poliklinikkene i Porsgrunn ligger i dag i den eldste delen av bygningsmassen. Dette
er et bygg med stort vedlikeholdsetterslep og med ventilasjonsanlegg fra byggeåret 1962. Disse
bygningen har energiklasse F. Byggene har begrenset fleksibilitet for å optimalisere arealbruk blant
annet på grunn av bærende korridorvegger.
Operasjonsområde
Det er i dag 6 operasjonsstuer i drift i Porsgrunn for dag‐operasjoner og 9 operasjonsstuer i Skien
for døgn‐operasjoner. Bygget i Porsgrunn er fra 1962 med en konstruksjon som gir redusert
mulighet til å tilpasse bygget og operasjonsstuenes størrelse slik at de kan oppfylle dagens
arealkrav. Dette gir begrensinger i forhold til god utnyttelse av både rom og utstyr ved at det på
flere operasjonsstuer kun er et fåtall enkle inngrep som kan utføres fordi det ikke er plass til
nødvendig utstyr.
Det forekommer også ofte at pasienter som er til dag‐operasjon har behov for ytterligere
overvåkning eller oppfølging på sykehuset etter inngrepet. I disse tilfellene må den nyopererte
pasienten fraktes med ambulanse fra Porsgrunn til Skien. Erfaringen er at disse pasientene ofte må
vente til kveldstid på grunn av samtidighetskonflikt med høyere prioritet hos ambulansene. Dette
medfører igjen overtid for personell i Porsgrunn, som må utsette stengningstid av dagenheten til
siste pasient er hentet.
Også innen operativ virksomhet må flere ansatte reise mellom lokasjonene i arbeidstiden. Det være
seg f.eks. leger som har operert i Porsgrunn på dagtid, og som må til Skien for videre vaktarbeid.
Erfaringen med avansert drift på to lokalisasjoner, med det samme personellet i umoderne lokaler,
slik vi er avhengig av i STHF, er at virksomheten blir ineffektiv og unødig kostbar.
Dagens operasjonsstuer i Porsgrunn ligger i ett bygg fra 1982. Ventilasjonsanleggene er fra
byggeår.
Stråleterapi
Sykehuset Telemark skal dekke 80 % av behovet for stråling til befolkningen i Telemark og
Vestfold. Nasjonale data viser at befolkningen i Telemark har en relativt lav utnyttelsesgrad av
stråling. Dette varierer noe mellom kurativ (behandling for å bli frisk) og palliativ stråling
(lindrende stråling), der bruk av palliativ stråling per 1 000 innbygger ligger blant de laveste i
landet. Dette kan forklares med relativt lange avstander fra deler av Telemark til dagens tilbud i
Oslo. Det er særdeles krevende, spesielt for de sykeste pasientene, å reise 2‐3 timer hver vei med
Helseekspressen daglig i 6 uker, i mange tilfelle med tillegg av ytterligere transporttid for å ta seg til
og fra bussen.
Et viktig perspektiv når det gjelder oppstart av strålesenter ved Sykehuset Telemark er eventuell
samtidighetskonflikt med Vestre Viken. I Vestre Viken, lokasjon Drammen, planlegges etablering av
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strålesenter i 2024. Oslo Universitetssykehus har kun kapasitet til å gjennomføre opplæring av ett
helseforetak av gangen, noe som tilsier at det bør skille et par år mellom etablering av disse to
strålesentrene. I tillegg kan det bli utfordrende å rekruttere nødvendig kompetanse til Telemark om
dette skal skje i konkurranse med Drammen. Videre kan en sen etablering i Telemark bidra til at
pasientstrømmen fra Vestfold i større grad etableres mot Drammen i stedet for mot Skien. Dette vil
igjen få konsekvenser for framskrevet kapasitetsbehov og kan påvirke muligheten for å bygge et
robust fagmiljø.
For å oppfylle sykehusets målbilde om et framtidig faglig sterkt sykehus hvor pasientens
helsetjeneste skapes, er utbygging av somatikken i Skien nødvendig. Uten slik utbygging vil vi ikke
kunne realisere et moderne pasienttilbud eller den nødvendige omstilling av virksomheten som vi
vet kreves de neste 15 årene.

01.02.2018

Versjon 1.0

side 15 av 51

4.3

Aktivitett i dagens bygg i Sk ien

Bygnin
ngsmassen i Skien er de
elt i to av Uleefossveien. I hovedsak gjøres
g
den s omatiske ak
ktiviteten påå
sørsideen av veien,, mens det fo
oregår psykkiatrisk behaandling på nordsiden. D
Det er administrative og
driftstekniske aktiiviteter på begge
b
siden av veien.
I Figurr 4‐1 vises hvordan bygn
ningene er b
brukt. Klassifiseringen er
e i henholdd til det nasjo
onale
klassiffikasjonssystemet. Der mer
m en 60 % av arealet (eksklusiv teknisk‐
t
og ttrafikkareal) er benytteet
til en h
hovedfunksjon er kun denne funksjjonen vist. I de tilfelle de
er en benyttter byggene til ulike tingg
er dettte vist ved å ha flere farger på ett byygg. Plasserringen av farrgen represeenterer ikke
e hvor
funksjo
onen foregåår.

I Figur 4‐1
4
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4.4

Tilstand på byggene

4.4.1 Teknisk tilstand
Dette kapitlet er en oppsummering fra
Utviklingsplanen, se referanse [10]. I Figur
4‐2 er den tekniske tilstanden på de ulike
byggene illustrert. Selv om gjennomsnittlig
tilstand er bra skjuler disse tallene
tilstanden på enkeltkomponenter som er
nær havari. Dette er forsøkt vist med
skravering som representerer bygg med en
eller flere enkeltkomponenter med
tilstandsgrad 3 (kraftige symptomer).
Teknisk tilstand graderes i en skala fra 0 til
3 slik det er vist under


TG 0: Meget god teknisk tilstand



TG 1: Tilfredsstillende tilstand



TG 2: Utilfredsstillende tilstand



TG 3: Dårlig tilstand

Bl.a. viser B55‐Nordfløy der sengepostene
er plassert en gjennomsnittlig tilstand på 2
med enkeltkomponenter som er i dårlig
tilstand og burde vært skiftet ut.

Figur 4‐2 Teknisk tilstand på byggene

4.4.2 Vedlikeholdsetterslep
Beskrivelse av metode og prosess knyttet til hvordan teknisk oppgraderingsbehov er fastsatt i
denne forbindelse, er utførlig beskrevet i annet dokument [10]. Tabell 4‐1 viser
vedlikeholdsetterslepet for lokasjonene Skien og Porsgrunn. Beregningen er utført av Multiconsult
og er 2016 tall. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i bygningsmassen som vil endre disse
tallene i positiv retning siden vurderingen er foretatt.
Mill kr

Bygg

VVS

Elkraft

Tele og
auto

Andre inst

Utendørs

Sum

Skien

144,6

228,6

74,7

52,9

56,6

5,4

562,8

Porsgrunn

45,6

107,6

41,7

19.9

13,7

228,5

Tabell 4‐1 Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov i kr fordelt på fag.
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4.5

Byggenes egnethet og tilpasningsdyktighet

Dette kapitlet omhandler i hvilken grad byggene er tilpasningsdyktige og hva de er egnet til. For
mer detaljer henvises det til referansene [11]

4.5.1 Tilpasningsdyktighet
Figur 4‐3 illustrerer
tilpasningsdyktigheten til de ulike
byggene. Tilpasningsdyktighet er i
denne forbindelse produktet av
kriteriene for fleksibilitet og generalitet.
Figuren leses slik at bygningene som
har lav verdi vil ha stor sannsynlighet
for at eventuelle ombyggingsbehov kan
gjennomføres på en god og rasjonell
måte, med godt sluttresultat.
Bygningene vil i prinsippet (strukturelt
Figur 4‐3 Tilpasningsdyktigheten på byggene
sett) kunne innpasse samtlige moderne
sykehusfunksjoner. Dess høyere verdi
indikerer at byggene kun kan benyttes til spesielle funksjoner, gjerne det de er blitt bygget for.
Dette illustreres i neste kapittel.

4.5.2 Egnethet
Dette kapittelet er basert på
kravprofiler for de ulike bruksområder
slik de er beskrevet i referanse [12]. I
Figur 4‐4 vises hvordan byggene kan
brukes hvis en legger de fortrukne
parameterne for de ulike kategoriene til
grunn. Dette kan være krav til bredde på
bygg, høyde under tak, tekniske
installasjoner, osv.
I prinsippet kan en si at hvis byggene er
egnet til funksjoner under gruppe A
(som er de mest avanserte funksjonene)
så kan de benyttes også til funksjoner
innen gruppene B‐D.
Bygg som er skravert oppfyller ikke
kravene til noen av gruppene.
Figur 4‐4 Egnethet basert på foretrukne bygningsparametere
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I Figurr 4‐5 vises det samme so
om i Figur 4
4‐4
men daa med minim
mumskravene for de
ulike p
parameternee. Byggene flytter
f
seg
naturliig nok et eller flere hakk
k opp i kravv
hierark
kiet. Dette in
nnebærer att bygningen
ne
kan beenyttes for fllere funksjoner enn om
m
de ideeelle kravenee for tiltenktt funksjon
benytttes.

Fig
igur 4‐5 Egnethet basertt på minimum
ms bygningss parameterre

4.6

Reguleringsmessigge forhold
d og vern

For deen somatiskee delen av to
omten (sør ffor Ulefossveien) er det en forholdssvis ny reguleringsplan
[13]. Som Figur 4‐‐6 viser er det stor flekssibilitet med
d hensyn på utbygging.
Hoved
ddelen (rosa) er regulertt med
formållet institusjo
on. Det er re
egulert inn
landingsplass for helikopter
h
og
o
hangarrareal.
I største delen av område er maks
m
d areal 50 % og maks kotehøyde
bebygd
(høydee over havett) godt over
eksisteerende bygn
ningsmasse.
I denne delen av tomten er de
et kun ett
bygg som er regulert til bevarring.

Figur
F
4‐6 Om
mråderegulerring Skien sø
ør
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5

FREMTIDIGE STHF

5.1 Utviklingstrekk og framskrivning
For dimensjonering av sykehuset i et 2035 perspektiv tas det utgangspunkt i den faglige utvikling
beskrevet i STHF Utviklingsplan 2030.
Framskrivingen som denne idefaserapporten tar utgangspunkt i er utført av Sykehusbygg HF,
basert på en modell utviklet av Kompetansenettverket for sykehusbygging i samarbeid mellom de
regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og SINTEF. Føringer og metodikk for
framskrivningene er beskrevet i et eget notat fra Sykehusbygg [14].
Oversikt over noen endringsfaktorer benyttet i modellen for aktivitetsframskrivningen fra
Sykehusbygg er beskrevet i tabellen under:

Endringsfaktor

Beskrivelse av endringsfaktoren, forutsetninger

Epidemiologi, forebygging,
nye behandlingstilbud

Sykdomsutvikling ut over endring I befolkning (demografi), effekt av nye
diagnostiseringsmåter og behandlingsmetoder, effekt av forebygging
primær‐ og sekundær. Omfatter også effekt av at flere lever lengre med
kroniske sykdommer og oppfølgingsbehov/konsekvenser av å overleve
alvorlig sykdom/skade

Oppgavedeling mellom
primær‐ og
spesialisthelsetjeneste,
samhandlingstiltak

Effekt av endring i pasientstrømmer der flere pasienter får tilbud i
kommunene i stedet for eller som en del av forløpet som i dag er i
sykehus. Denne endringsfaktoren forutsetter at kommunehelsetjenesten
har tilgjengelig kompetanse, utstyr og kapasitet, og at samarbeidet
mellom spesialist‐ og kommunehelsetjeneste er organisert slik at kvalitet
opprettholdes eller blir bedre, og at det er god flyt og kommunikasjon
mellom nivåene. I denne endringsfaktoren ligger også en omstilling, der
en andel av polikliniske konsultasjoner skjer hjemme (ved e‐
konsultasjon, mobil, m.m.), hos fastlege eller i samhandlingsarenaer med
spesialist‐ og kommunehelsetjeneste. Dette forutsetter gode
kommunikasjonssystemer og finansiering av virksomheten både for
kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Omstilling fra
døgnopphold til
dagopphold

Endring av pasientforløpene fra døgnopphold til dagopphold. Det legges
til en generell faktor der 50 % av dagoppholdene som omstilles fra døgn
får 1 døgn i pasienthotell som tillegg. Mange sykehus har hatt vesentlige
omstillinger alt, og det vil være usikkerhet knyttet til
omstillingspotensialet. Dersom finansiering støtter omstilling til
dagbehandling og man videreutvikler og tar i bruk nye behandlingsmåter
kan flere pasienter få dagopphold, ev. i kombinasjon med pasienthotell
eller extended recovery.

Endring i oppholdsmåter;
til observasjonsenhet og til
pasienthotell

Fordeling av døgnopphold og liggedager til observasjonsenhet (clinical
decision unit) og/eller pasienthotell. For liggedager som overføres til
observasjonsenhet forutsettes det at man reduserer liggedager for disse
med 25 %. Det forutsetter god tilgang på kompetanse og utstyr til
diagnostikk.

Intern effektivisering av
arbeidsprosesser

Endring i liggetid som konsekvens av kortere ventetider internt.
Reduksjon i preoperativ ventetid, ventetid for diagnostikk og behandling
og for utskrivning. Effekt av ny teknologi på endring i arbeidsprosesser.

Tabell 5‐1 Beskrivelse av endringsfaktorer i framskrivning. Kilde: Sykehusbygg
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For sykehuset Telemark viser framskrivningen av aktivitet basert på demografisk utvikling og
endringsfaktorene følgende utvikling fram til 2035 for lokasjon Skien og Porsgrunn (2015 som
basisår).
Døgnopphold
Liggedøgn
Dagopphold
Poliklinikk

2015

2035

% endring

21 243
83 225
13 965

21 671
90 314
20 026

2,0 %
8,5 %
43,4 %

141 585

195 813

38,3 %

Tabell 5‐2 Aktivitet i 2015 og framskrevet og omstilt
aktivitet i 2035, lokasjon: Skien og Porsgrunn

For detaljert framskrivning for alle diagnosegrupper for døgn‐, dag‐ og poliklinikkbehandling
henvises til Sykehusbyggs rapport; Aktivitetsframskriving for Sykehuset Telemark HF (STHF) og
befolkningen bosatt i opptaksområde for STHF [14].

Innen operasjon har Sykehusbygg utarbeidet framskrivingen som vises i Tabell 5‐3
Operasjonsaktivitet
Middels ut.gr. 230
framskrivnings år
dager 8 timer
2035
Antall Kir Antall Kir Antall Kir Antall Kir Kapasitet Kapasitet
DRG, døgn DRG, dag DRG, døgn DRG, dag døgn 2035 dag 2035
2015
2015
2035
2035
(opr rom) (opr rom)
5497
5203
6230
6936
8
6
Operasjonsaktivitet
basis år 2015

Lokasjon

Skien og Porsgrunn
Notodden

610

727

758

938

Ø.hjelp op.rom
Op. om sykelig overvekt
Sum

1

1

1
5930

6987

7874

Total antall op.rom

11
18

1

1

10
17

1
1

7

10
15

Tabell 5‐3 Aktivitet og kapasitetsbehov for operasjonsområde
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1

1

1
6

Høy ut.gr. 240 dager
10 timer

Kapasitet Kapasitet Kapasitet Kapasitet
døgn 2035 dag 2035 døgn 2035 dag 2035
(opr rom) (opr rom) (opr rom) (opr rom)
7
6
7
4
1

1
6107

Høy ut.gr. 240 dager
10t døgn og 8t dag
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5

Tilsvarende for bildediagnostikk er vist i Tabell 5‐4
Bildediagnostikk

Skien Porsgrunn, ekskludert
BDS og justert for aktivitet i
Kragerø

Notodden, justert for
aktivitet på Rjukan

Kragerø, justert for
døgnopphold

Rjukan, justert for
døgnopphold

Nivå
År 2030 År 2035 År 2040 År 2030 År 2035 År 2040 År 2030 År 2035 År 2040 År 2030 År 2035 År 2040
Ekstern pol. pasient
30804
32926
35049
10148
10968
11788
3898
4207
4516
3708
3991
4274
CT
2748
2937
3126
1279
1383
1486
218
236
253
627
675
723
INT
36
38
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MR
1426
1524
1622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RG
23706
25339
26972
7463
8067
8670
3322
3585
3848
2564
2759
2955
UL
2889
3088
3287
1405
1518
1632
358
387
415
517
556
596
Inneliggende pasient
31111
30610
30109
8281
8242
8203
0
0
0
0
0
0
CT
6514
6409
6304
2379
2367
2356
0
0
0
0
0
0
INT
620
610
600
48
48
48
0
0
0
0
0
0
MR
1937
1906
1875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RG
18193
17900
17607
4733
4711
4688
0
0
0
0
0
0
UL
3847
3785
3723
1121
1116
1110
0
0
0
0
0
0
Intern pol. pasient
31044
33182
35321
6208
6710
7212
0
0
0
0
0
0
CT
5582
5966
6351
1476
1595
1714
0
0
0
0
0
0
INT
80
86
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MR
4011
4287
4563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RG
17750
18973
20196
3835
4145
4455
0
0
0
0
0
0
UL
3621
3870
4120
897
970
1042
0
0
0
0
0
0
Totalt
92959
96719 100478
24636
25919
27202
3898
4207
4516
3708
3991
4274
CT totalt
14843
15312
15781
5133
5345
5556
218
236
253
627
675
723
INT, totalt
736
734
732
48
48
48
0
0
0
0
0
0
MR, totalt
7374
7717
8061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RG, totalt
59649
62212
64775
16031
16922
17813
3322
3585
3848
2564
2759
2955
UL, totalt
10357
10744
11130
3423
3604
3785
358
387
415
517
556
596

Tabell 5‐4 Framskrevet aktivitet for bildediagnostikk, fordelt etter modalitet og lokasjon, ekskludert
aktivitet for BDS (Bryst Diagnostiske senter)
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5.2

Faglige driftskonsepter

Med utgangspunkt i dagens drift og organisasjon har fire arbeidsgrupper identifisert flaskehalser
og tidstyver i forhold til pasientforløp og personalets arbeidsprosesser, med målsetting om å bedre
pasientens flyt gjennom sykehuset. Begrunnelsen for dette er å sikre at alle elementene i
utrednings‐ og behandlingsprosessen henger så godt sammen som mulig, at unødvendig venting
unngås, og at ressursene utnyttes effektivt. Basert på føringer fra Utviklingsplanen og framskrevet
aktivitet, har arbeidsgruppene utarbeidet, vurdert og kommet med anbefaling av fremtidige faglige
driftskonsepter innenfor følgende områder:





Sengeposter, poliklinikk‐ og dagområder
Operasjonsområde
Observasjonspost/avklaringsenhet i akuttmottaket, intermediær/ intensivsenger
Stråling/kreft

[15]
[16]
[17]
[18]

De faglige driftskonseptene er vurdert, evaluert og anbefalt etter følgende kriterier:






Kvalitet i pasientbehandlingen, pasientsikkerhet og likeverdig tilbud
Tilgjengelighet
Den faglige utviklingen og robusthet i fagmiljøene
Arbeidsmiljø
God ressursutnyttelse

Teknologi og støttefunksjoner for de ulike faglige driftskonseptene er nærmere beskrevet i egen
rapport [19]
De bygningsmessige alternativene presentert i idéfasen søker å realisere de anbefalte faglige
driftskonseptene. De ulike bygningsmessige alternativene vil i varierende grad klare å realisere
hele eller deler av disse.

5.2.1 Sengeposter, poliklinikk‐ og dagområde
 Etablere sengeposter med opp til 35 senger med enerom m/ toalett og dusj, og fleksibilitet
til å åpne opp til 2–3 sengsrom med mulighet for observasjon/overvåking


Desentralisert pleiemodell med åpne arbeidsstasjoner nær pasientrom gir:
Mulighet for bedre overvåking/observasjoner av pasienter
Økt direkte pasientrelatert arbeid for pleiere ved å redusere gangavstander
Redusert barriere mellom pasienter og personalet med mindre risiko for uønskede
hendelser
Økt fleksibilitet i utnyttelse av sengekapasitet gir mulighet for virksomheten til å tilpasse
organisasjonen til endringer i behov; mer utredning og behandling på pasientrom, mulighet
for endringer av sengeområde fra hotellsenger, 5 døgns senger til ordinære senger og til
overvåkingsplasser.

 Samle sengepost og poliklinikk‐dagbehandling i en etasje/ett plan
I dette faglige driftskonseptet samles fagområder med vekt på helhetlig pasientforløp og
faglig synergieffekt, med fokus på nærhet, samarbeid (kompetanse/ ressurser/ utsyr/ rom)
og god logistikk. Nærhetsprinsippet vil legge til rette for tverrfaglig samarbeid rundt
pasientforløpet og kan føre til en mer helhetlig tilnærming med økt kvalitet i
pasientbehandlingen. Felles aktivitet‐ og bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling
for pleiepersonell vil bidra til bedre ressursutnyttelse på tvers og samordning av driften. I
andre sammenhenger er dette beskrevet som en ”klinisk senter” modell.
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5.2.2 Operasjonsområde


Samle de kirurgiske tjenestene ved å flytte dagkirurgi fra Porsgrunn til Skien
To somatiske sykehus: Skien og Notodden som somatiske akuttsykehus (døgn og dag), mens
somatisk aktivitet i Porsgrunn avvikles og overflyttes til Skien
Ved å samle de kirurgiske tjenestene mer, vil vi kunne kombinere flere funksjoner samme
dag, f.eks. operere før lunsj, poliklinikk etter, samt få bedre muligheter for samhandling
mellom kollegaer (innhente second opinion) og sørge for styrket robusthet ved
ekstraordinære hendelser i ordinær arbeidstid (f.eks. traumealarm m/ behov for å etablere
flere team, eller ved uforutsette komplikasjoner som oppstår under kirurgiske inngrep)



Samlokalisere operasjonsareal for døgn‐ og dagoperasjoner
Det bør etableres et felles areal for operasjonsstuene på ett plan for å få best mulig
effektivitet. Hvis dette blir bygningsmessig krevende kan to etasjer over hverandre være et
akseptabelt alternativ, gitt en optimal heisløsning mellom etasjene.
Det forutsettes at det organiseres et tydelig skille mellom dag‐ og døgn aktivitet for å
rendyrke hver sin pasientlogistikk. Den elektive virksomheten bør skjermes fra ø‐hjelp.
Samlokalisering av operasjonsarealer for døgn og dag fremmer fleksibilitet i bruk av det
totale antall operasjonsstuer og muliggjør en fortsatt gradvis overgang fra døgn‐ til
dagoperasjoner.

5.2.3 Observasjonspost/avklaringsenhet i akuttmottaket, intermediær/ intensivsenger


Øke antall senger (kapasitet) i avklaringsenheten i akuttmottaket
Denne enheten skal ha mulighet for et noe høyere behandlings nivå enn dagens Akutt 24
(observasjonspost med 7 senger). I en avklaringsenhet vurderes det om pasienten har
behov for videre behandling i sykehus, eventuelt kommunal øyeblikkelig hjelp post eller kan
reise hjem. Pasientens tilstand observeres, aktuelle undersøkelser utføres og eventuell
behandling igangsettes. En beslutning om videre forløp skal gjøres innen 24 timer. Enheten
tar imot pasienter med både medisinske og kirurgiske problemstillinger.



Medisinsk intermediære senger lokaliseres i umiddelbar nærhet til øvrige intermediær‐ og
intensivsenger og postoperative overvåkningssenger. Disse sengene bør ligge i umiddelbar
nærhet til operasjon.
Nyfødt intensiv opprettholdes som egen enhet.

5.2.4 Stråling/kreft


Nytt strålesenter etableres i Skien for sykehusområdet Vestfold og Telemark.



Strålesenteret lokaliseres sammen med øvrig kreftbehandling (infusjonspoliklinikk,
konsultasjons poliklinikk og sengeenhet) i Skien.



Viktige støttefunksjoner som ernæringsveiledning, hvileareal, aktivitetsrom, etc. (omtalt
som behandlingssupplement) bør være knyttet så tett til behandlingsarealene som mulig for
best mulig pasientflyt og samdrift. Samarbeid med pasientorganisasjoner som
Kreftforeningen og Aktiv mot kreft bør formaliseres.
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5.3

Omstilling og effektivisering

Det er et økende gap mellom forventninger til helsetilbud og det som helseforetakene i dag kan
tilby innenfor de gitte rammer. Det er en generell forventning til helseforetakene om
pasientfokusert behandling og samtidig kostnadseffektiv sykehusdrift.
For å kunne realisere dette må virksomheten kontinuerlig tilpasses og effektiviseres.
Det vil kreve en strukturert og vedvarende innsats for organisasjonsutvikling i årene
fremover. Denne innsatsen vil være vel så viktig hvis foretaket beholder nåværende
bygningsmasse og driftssteder. Vi ser at med dagens sykehusstruktur, vil vi trolig ikke lykkes med å
oppnå de driftstilpasninger som vil være nødvendige for skape en bærekraftig drift over tid, selv
med radikale omstillinger. Skal vi kunne klare å ta ut et større potensiale som illustrert ved de
anbefalte driftskonseptene vil det kreve vesentlige bygningsmessige tilpasninger. Det er rimelig å
legge til grunn at nye, moderne og samlokaliserte arealer vil bidra til effektivisering og mer
kostnadseffektiv drift, gitt at det blir rimelig samsvar mellom behov (i dag beskrevet ved
framskrivinger) og tilgjengelige materielle ressurser. Dette vil være avgjørende for å sikre
bærekraft gitt dagens finansieringsmodell.
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6

IDÉSØK – BYGNINGSMESSIGE LØSNINGER

Dette kapitlet er en oppsummering av arbeidene som er dokumentert i [20].

6.1 Kapasitetsbehov
6.1.1 Utnyttelsesgrader
I henhold til mandatet [2] skal en ved beregning av dimensjonerende rom benytte høy
utnyttelsesgrad. Dette innebærer utnyttelsesgrader som vist i Tabell 6‐1

Sengeområde
Normalseng 7 døgn
Normalseng 5 døgn
Pasienthotell
Observasjon
Dagbehandling
Dialyse
Onkologi
Øvrig
Poliklinikk
Alle fag
Billeddiagnostikk
Konv. Rtg
Angiografi
UL
CT
MR
Brystdiagnostisk senter
Operasjon
Inneliggende
Alm kirurgi
Ortopedi
Gyn
ØNH
Dagkirurgi
Alm kirurgi
Ortopedi
Gyn
ØNH

Utnyttelsesgrad

Dager pr år

Timer pr
dag

Minutter pr
undersøkelse/behandling

90 %
90 %
70 %
80 %

360
240
360
360

100 %
100 %
100 %

300
240
240

10
10
10

300 (2)
300 (2)
240 (2,5)

100 %

240

10

45

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

240
240
240
240
240
240

10
10
10
10
10
10

12
180
25
25
35
25

100 %
100 %
100 %
100 %

240
240
240
240

10
10
10
10

150
170
130
150

100 %
100 %
100 %
100 %

240
240
240
240

8
8
8
8

90
90
90
90

Tabell 6‐1 Utnyttelsesgrader
Det kan diskuteres om noe fleksibilitet rundt disse kravene vil være nødvendig, sett i forhold til
foretakets størrelse og bemanning av kritisk kompetanse. Problemstillinger rundt antall
spesialister tilgjengelig per fagområde sett opp imot normalarbeidstidsnormer m.m. kan medføre
logistikkutfordringer for et sykehus på størrelse med STHF. I mandatet gis det rom for å hensynta
behovet for fleksibilitet i arealplanleggingen.
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6.1.2 Dimensjonerende rom
Basert på utnyttelsesgrader som vist i Tabell 6‐1 og framskrevet aktivitetsnivå vist i Tabell 5‐2,
Tabell 5‐3 og Tabell 5‐4 har en beregnet behov for kapasitetsbærende rom i henhold til Tabell 6‐2.
Ved beregning av arealbehov i poliklinikken må
en gjøre tillegg for spesialrom som blir benyttet
til pasientbehandling. I henhold til
Utviklingsplanen [7] utgjør dette 60 % av
poliklinikkrammene. Dette innebærer at
behovet for polikliniske rom er på 175 rom.

Kapasitetsbærende rom
Antall dimensjonerende poliklinikkrom
Antall 5 døgns senger
Antall 7 døgns senger
Sum antall normalsenger inkl. nyfødt
intensiv, barn, føde, barsel og observasjon
Tung overvåking/Intermediærplasser
Intensivplasser
Operasjon døgn
Operasjon dag
Billeddiagnostikk
CT
MR
RG
UL
Antall dagbehandlingsplasser

Rom
109
39
227
266
7
7
9
6
3
2
6
3
27

Tabell 6‐2 Kapasitetsbærende rom

6.1.3 Arealnormer
Mandatet inneholder ingen føringer på arealnormer. Man har derfor valgt å følge de normer som
har blitt benyttet på større sykehusprosjekt i HSØ.
Sengeområde
Normalseng
Barneseng
Intensivseng
Tung
overvåking/Intermediær
Observasjon
Dagbehandling
Dialyse
Onkologi
Øvrig
Poliklinikk
Alle fag inkl spesialrom
Billeddiagnostikk
Konv. Rtg
Angiografi
UL
CT
MR
Brystdiagnostisk senter
Operasjon
Inneliggende
Dagkirurgi
Postoperativ
Ikke med ‐servicefunksjoner
Kontorarbeidsplass
Garderobe

Enhet

Netto funksjonsareal (kvm)

seng
seng
seng
seng

27
36
38
30

seng

22

plass
plass
plass

15
15
15

rom

30

lab
lab
lab
lab
lab
lab

70
115
40
100
100
70

stue
stue
plass

110
110
15

Arb.plass
skap

7,5
0,8

Tabell 6‐3 Valgte arealnormer
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Imidlertid er det enkelte funksjoner i prosjektet som det ikke er hensiktsmessige arealnormer for.
Disse er omtalt under:
Fertilitetsbehandling
Denne behandling er en blanding av normale konsultasjoner og avansert laboratoriefunksjoner. I
framskrivingen estimeres det en vekst på 20 % i dagbehandlingen og 30% vekst i polikliniske
konsultasjoner. STHF har her en delregional funksjon. Dagens netto funksjonsareal er på 351 kvm.
Forventet behov for netto funksjonsareal er på 440 kvm.
Mammografiscreening
Denne screeningen har en meget høy produksjon og avviker i både i tidsforbruk og romforbruk
vesentlig fra andre diagnostiske funksjoner. De inngår heller ikke i DRG systemet og er derfor ikke
med i framskrivningen. Dagens netto funksjonsareal for denne funksjonen er 156 kvm.
Befolkningsveksten i Telemark er av SSB beregnet til 7 %. Et naturlig estimat for netto
funksjonsareal er da 167 kvm.
Strålebehandling
Strålebehandling er en ny funksjon for sykehuset. Samtidig finnes det ingen norske arealstandarder
for denne funksjonen. Det er benyttet en australsk arealstandard. [21] . Denne gir et netto
funksjonsareal for fire bunkere for Lineær accelerator (strålemaskin) på 1700 kvm, med tilhørende
støtteareal. Av dette utgjør de fire bunkerne 600 kvm (inkl. betong) Dette er 600 kvm større
funksjonsareal enn det som ble beskrevet i Utviklingsplanen. Dette skyldes at en da planla med 2
strålemaskiner og en reservebunker, med støtteareal for dette. I henhold til rapport Oppfølging av
stråleterapikapasiteten i Helse Sør‐Øst har STHF et estimert behov for 3,8 strålemaskiner i 2042
[3].
Kreft – behandlingssupplement
Dette gjelder støttefunksjoner i kreftbehandlingen som treningsfasiliteter (Pusterom), ernærings‐
fysiolog, rehabilitering, m.m. Det er behov for en økning fra dagens nettoareal på 100 kvm.
Rehabilitering
Arealer for tidligfaserehabilitering etter hjerneslag, hodeskade og multitraume. Dette inkluderer
både pasientrom (krever større areal enn normalseng) og treningsfasiliteter.
Akuttmottak
Dagens akuttmottak er for trangt. Ved stor pågang av pasienter må dagens observasjonssenger
(Akutt 24) benyttes til triagering. Dette er uheldig da det er nettopp i slike situasjoner at det er
behov for alle tilgjengelige observasjonssenger. Det er også uhensiktsmessig og medfører plunder
og heft at akuttlegene har kontorer utenfor akuttmottaket. Både befolkningsøkning (7 %) og
økende alder vil gi økt behov for tjenester fra akuttmottaket. Dagens funksjonsareal på 850 kvm
anbefales økt til 935 kvm.
Laboratorium/blodbank
Dagens areal for laboratoriemedisin og blodbank fungerer tilfredsstillende. Disse funksjonene
beholdes med dagens funksjonsareal på hhv 933 og 184 kvm. Det er en usikkerhet knyttet til
utskifting av automatisert laboratorielinje for analysering av blodprøver, og om dette vil endre det
estimerte arealbehovet.
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Ikke medisinske service tjenester
Innen ikke medisinske service tjenester velger en å beholde dagens funksjonsareal på totalt 2.114
kvm. Dette inkluderer sterilsentral og journalarkiv.
Pasientservice
Dette område inkluderer hovedresepsjon, kafe/kiosk som hovedområde. Funksjonsarealene
beholdes som i dag.
Personalservice
Største endringen her vil være nye garderober for personell som flyttes fra Porsgrunn til Skien.
Dette korrigeres for det nye antall som skal ha garderober. Dagens garderober som benyttes av
somatisk personell i bygg som er utenfor prosjektet er ekskludert i antallet.
Administrasjon
Her benyttes de normer som er satt for arbeidsplasser. Store deler av sentraladministrasjon og
administrasjon av støttetjenester er i dag plassert i bygg som ikke er med i prosjektet. Disse er
derfor utelatt i behovet. Det oppgitte behov gjelder derfor delfunksjonen 5.6 Klinisk administrasjon.
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6.1.4 Arealbehov
I Tabell 6‐4 er det gjort en oppsummering av arealbehovet i 2035. Som en ser av denne tabellen så
er det ett underskudd på funksjonsareal i Skien på ca. 11.000 kvm eller ca 20.000 kvm BTA.
Overgang fra 4‐mannsstuer til ensengsrom må realiseres med et nybygg. Denne modernisering og
bedring av standarden for innlagte pasienter, etablering av strålesenter og flytting av funksjoner fra
Porsgrunn er de viktige bidragene til behov for nytt areal.
Dagens
arealbruk
Skien (Netto
funksjons‐
areal)
Sum

Netto
Arealnorm (kvm) funksjons‐
areal (kvm)
32 404

Antall
(stk)

21 242

1 A Opphold somatikk
1A.1
Barnesengeområde
1A.3
Dagområde
1A.4
Føde/barsel[1]
1A.5
Habilitering/Rehabilitering
1A.6
Intensiv
1A.7
Lett overvåking
1A.8
Neonatal intensiv
1A.9
Normalsengeområde[2]
2A Undersøkelse og behandling, somatikk
2A.1
Akuttmottak
2A.3
Ergo‐ og Fysioterapi
2A.4
Kliniske spesiallaboratorier
2A.5
Kliniske støttefunksjoner
2A.5b Fertilitetsklinikk
2A.6
Legevakt
2A.7
Oppvåkning
2A.9
Operasjon
2A.10 Poliklinikk
2A10b Stråling
2A.11 Radiologi
2A.11b Mammascreening
3 Medisinsk service
3.2
Apotek
3.3
Blodbank

529
650
990
22
593
137
296
5 564

13
27
5+24

36
15
60/27

468
405
948

35

28/30

1 387

248

27

6 696

902
423
16
17
162
18
1 181
1 994

12
163

110
30

1 293

3+2+6+3

100+100+70+40

40
184

3.4
Laboratoriemedisin
4 Ikke‐medisinsk service
5 Administrasjon
6 Personalservice
6.4
Garderobe
6.6
Overnatting
6.7
Rekreasjon
6.8
Sanitærrom
7 Pasientservice
8 Undervisning og forskning
8.2

Arealbehov 2035

48
184

933

933

2 114
2 121

2 114
3 638

533
105
38
25
226

Forskning

902
423
16
17
440
‐
18
1 320
7 824
1 700
1 040
167

485

8

1 200

0,8

67

960
105
38
25
226
67

[1] Inkluderer fødestuer
[2] Inkluderer observasjon
[3] Inkluderer forberedelse og oppvåkning for dagoperasjoner

Tabell 6‐4 Arealbehov 2035
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6.2 Alternative bygningsmessige løsninger
De funksjonsmessige kravene kan løses på mange ulike måter. En nøkkel på dette er hvilke
funksjoner som en velger å legge til nye bygg og hvilke en legger i eksisterende bygg.
De bygningsmessige alternativene vil i varierende grad oppfylle de fire faglige driftskonseptene.
Dette vil bli belyst under drøftingen av alternativene, se kapittel 0.
Figur 6‐1 viser de ulike prinsipielle alternativene. Disse kan kombineres på ulike måter og vi har
valgt å vise kun fem alternativer i tillegg til 0‐alternativet.

Figur 6‐1 Prinsipielle bygningsmessige alternativ

6.2.1

0‐alternativet

I planleggingen av framtidig utvikling skal vi alltid utrede et bygningsmessig 0‐alternativ, dvs.
virksomhet og bygningsbenyttelse som i dag (status quo), hvor vi kun planlegger de
bygningsmessige tiltak som er nødvendige for at nødvendige lovkrav tilfredsstilles og at behovet
for behandlingskapasitet i 2030 dekkes. Det bygningsmessige 0‐alternativet er definert som «en
beskrivelse og tallfesting av dagens situasjon og forventet utvikling uten tiltak på området», dvs.
uten at bygningsmessige tiltak gjennomføres utover det å tilfredsstille lovkrav (f.eks. ventilasjon,
brannmessige krav), samt dekke det behovet befolkningen måtte ha for endringer i
kapasitetsbehovet (økt poliklinisk behandling, endret sengebehov etc.). Nullalternativet er
sammenligningsgrunnlaget (referanse) for å beskrive og tallfeste virkninger av tiltak som
analyseres og benevnes også som et utsettelsesalternativ.






Nytt strålesenter må bygges
Porsgrunn benyttes som somatisk dagsykehus og at lokasjonen gjøres i stand til å møte det
økte behovet med moderne og vedlikeholdt bygningsmasse.
Innen operasjon og radiologi klarer Porsgrunn og Skien å handtere veksten som er
forventet
B55‐Nordfløy oppgraderes teknisk men ikke funksjonelt (dvs. fortsatt 4‐sengs rom og
toalett/bad på korridor)
Mangler innenfor eksisterende areal plass til 23 polikliniske rom, inkl. økning med en CT.
Nytt bygg for å dekke mangel på rom. Nybygg benyttes også som evakueringsarealer for
sengepost under teknisk oppgradering av Nordfløy
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6.2.2 Alternativ 1
Dette alternativet som vist i Figur 6‐2 karakteriseres ved:
1. Etablering av et komplett kreftbygg med både stråling og medikamentell behandling.
Senteret inneholder også senger. (Nybygg)
2. Operasjonskapasiteten økes ved å ta i bruk deler av 5. etasje i B58‐Vestfløya. Dagens
funksjon (føde og barsel) flyttes over til nytt sengebygg. Det gjøres der med rom for
utvidelse av nyfødt intensiv. (Ombygging)
3. Det etableres et nytt sengebygg som i tillegg til normalsenger også inneholder fødestuer.
Dette bygget kobles sammen med B55‐Nordfløy og B58‐Vestfløy. Det åpnes mulighet for en
glassgård mellom disse byggene. (Nybygg)
4. B55‐Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling (Ombygging)
5. Legevaktens arealer i B58‐Vestfløy benyttes som avklaringsenhet.
6. Radiologi ekspanderes inn i gastropoliklinikken som må flyttes.

1
4
2
3

Figur 6‐2 Alternativ 1

Alternativet innebærer et nybygd areal på 15.400 kvm BTA, areal med hovedombygging på
9.500 kvm BTA og et areal med mindre ombygginger på 3.500 kvm BTA. Revet eller solgt
areal i dette alternativet er på knappe 17.600 kvm BTA. Estimert byggekostnad er på 1,3
mrd. Alternativet reduserer vedlikeholdsetterslepet med ca. 335 mill.
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6.2.3 Alternativ 2
Dette alternativet som vist i Figur 6‐3 karakteriseres ved:
1. Etablering av et komplett kreftbygg med både stråling og medikamentell behandling.
Senteret inneholder også senger. (Nybygg)
2. Normalsenger legges opp på strålesenteret som et sengetårn (totalt 5 sengeetasjer) .
(Nybygg)
3. Den manglende operasjonskapasiteten løses ved et eget bygg koblet til dagens
operasjonsareal i B58‐Vestfløya. (Nybygg)
4. B55‐Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling. (Ombygging)
5. Patologi flyttes til B51‐Vaskeri sammen med BDS og Mammascreening. (Ombygging)
6. Legevakts arealer i B58‐Vestfløy benyttes som avklaringsenhet.
7. Radiologi ekspanderes inn i gastropoliklinikken som må flyttes.

5

4
2
1

3

Figur 6‐3 Alternativ 2 sett fra vest
Alternativet innebærer et nybygd areal på 16.400 kvm BTA, areal med hovedombygging på 9.500
kvm BTA og et areal med mindre ombygginger på 3.300 kvm BTA. Revet eller solgt areal i dette
alternativet er på vel 18.600 kvm BTA
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6.2.4 Alternativ 3
Dette alternativet som vist i Figur 6‐4 karakteriseres ved:
1. Det etableres en strålebunker med støttearealene i ledige lokaler i bygg 51. Den resterende
kreftbehandlingen gjøres i dagens areal i B53‐Moflata. (Nybygg og ombygging)
2. Den manglende operasjonskapasiteten løses ved et eget bygg koblet til dagens
operasjonsareal i B58‐Vestfløya. I illustrasjonen er dette plassert vest om vestfløya men kan
ha samme plassering som i alternativ 1. (Nybygg)
3. Det etableres et nytt sengebygg (5 sengeetasjer). Dette bygget kobles sammen med B55‐
Nordfløy og B58‐Vestfløy. Det åpnes mulighet for en glassgård mellom disse byggene.
(Nybygg)
4. B55‐Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling. (Ombygging)
5. Legevakts arealer i B58‐Vestfløy benyttes som avklaringsenhet.
6. Radiologi ekspanderes inn i gastropoliklinikken som må flyttes.
Kan ik k e v ise det k oblede bildet. Filen k an v ære fly ttet, ha fått ny tt nav n eller v ære slettet. Kontroller at k oblingen pek er til rik tig fil og plassering.

4

1
3

2

Figur 6‐4 Alternativ 3 sett fra vest
Alternativet innebærer et nybygd areal på 13.000 kvm BTA, areal med hovedombygging på 9.600
kvm BTA og et areal med mindre ombygginger på 3.300 kvm BTA. Revet eller solgt areal i dette
alternativet er på knappe 18.000 kvm BTA
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6.2.5 Alternativ 4
Dette alternativet karakteriseres ved:
1. Nytt kreftbygg med 3 sengeetasjer bygges (Nybygg)
2. 2 sengeposter beholdes i Bygg 55‐Nordfløy (dvs. fortsatt 4‐sengs rom og toalett/bad på
korridor) (Teknisk oppgradering)
3. Patologi flyttes til B51‐Vaskeri (Ombygging)
4. Porsgrunn som somatisk dagsykehus Lokasjonen oppgraderes og «utvides» for å møte økt
behov (Teknisk oppgradering og ombygging)
5. Bygg 55‐Nordfløy benyttes for å dekke mangel på polikliniske rom
(Teknisk oppgradering og ombygging)

Kan ik k e v ise det k oblede bildet. Filen k an v ære fly ttet, ha fått ny tt nav n eller v ære slettet. Kontroller at k oblingen pek er til rik tig fil og plassering.

3

2+5

1

Figur 6‐5 Alternativ 4 sett fra vest

Alternativet innebærer et nybygd areal på 11.000 kvm BTA, areal med hovedombygging på
9.600 kvm BTA og et areal med mindre ombygginger på 3.500 kvm BTA. Revet eller solgt
areal i dette alternativet er på knappe 1.500 kvm BTA
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6.3

Arealbruk i de ulike alternativene

I kapittel 6.1.4 er det estimert ett arealunderskudd i størrelsesorden 22.000 BTA. I alternativene er
dette løst på ulik måter. Det er delvis løst ved nybygg og delvis løst ved å ta i bruk ett råbygg som
står tomt i dag. I Tabell 6‐5 er dette vist.
Alternativ

Ny
bygnings‐
masse

Alternativ 0

2.500

Alternativ 1

15.400

Alternativ 2

17.000

Alternativ 3
Alternativ 4

Bruk av
eksisterende
råbygg
(fjerner
vedlikeholds‐
etterslep)

Hoved‐
ombygging i
bygg som
benyttes i
dag
(fjerner
vedlikeholds
etterslep)

2.200

Mindre om‐
bygginger

Areal revet
eller solgt
(fjerner
vedlikeholds
etterslep)

17.500

Areal‐
balanse

0

+2.500

9.600

3.500

17.600

‐2.200

700

8.900

2.100

18.600

‐1.600

13.000

2.200

7.400

1.600

18.000

‐5.000

11.000

700

5.000

3.500

1.500

+9.500

Tabell 6‐5 Arealbruk i de ulike alternativene (i antall m2)

6.4 Trinnvis utbygging
De ulike alternativene muliggjør ulik trinnvis utbygging. Dette er illustrert i Tabell 6‐6
Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Byggetrinn 1

Strålesenter

Kreftbygg

Sengebygg med
strålesenter i 1.
etg

Strålesenter

Kreftbygg med
3 sengeetasjer

Byggetrinn 2

Rehab av
Nordfløy B55
og evakuerings‐
lokale
Rehab/
ombygging
Porsgrunn

Sengebygg

Operasjons‐
bygg koblet til
Vestfløy

Sengebygg

Rehab/
ombygging av
B55 Nordfløy

Ombygging av
en etasje i
Vestfløy til
operasjon

Ombygging
sengebygg (B55
Nordfløy) til
poliklinikk og
dag‐behandling

Operasjons‐
bygg koblet til
Vestfløy

Rehab/
ombygging
Porsgrunn

Byggetrinn 3

Byggetrinn 4

Ombygging
sengebygg (B55
Nordfløy) til
poliklinikk og
dagbehandling

Ombygging
sengebygg (B55
Nordfløy) til
poliklinikk og
dagbehandling

Tabell 6‐6 Trinnvis utbygging
Hvert byggetrinn kan fungere som en selvstendig og avsluttet investering. Dersom ikke alle
byggetrinn i et alternativ gjennomføres, vil dette medføre at kapasitetsbehovet (antall senger og
poliklinikkrom) i 2035 ikke oppfylles, samt påvirke potensialet for realisering av driftsgevinster (Se
kapittel 7.2).
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6.5 Drøfting av alternativene
I henhold til veileder [22] skal de bygningsmessige alternativene (prosjektene) vurderes ut i fra om
det er «liv laga». Det innebærer at de er;




Relevante – Oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket
Gjennomførbare – Kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom
Levedyktige – Helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom
prosjektets levetid

De anbefalte driftskonseptene innenfor mandatets fire områder er vurdert og anbefalt i henhold til
de overordene målene som gjelder for Sykehuset Telemark HF. Driftskonseptene oppfyller
sykehusets fremtidige strategi og føringer i Utviklingsplanen.
De bygningsmessige alternativene presentert under idésøk vil oppfylle de fire faglige
driftskonseptene i større eller mindre grad. Realiseringsgrad av de faglige driftskonseptene vil så
angi hvor stor andel av driftsgevinstene som vil kunne realiseres i de ulike bygningsmessige
alternativene, og derigjennom bidra til sykehusets økonomiske bæreevne.
Sett i forhold til sykehusets overordnede strategier og mål vurderes to områder som tids‐ og
virksomhetskritiske å få etablert.
-

Det første er etablering av strålesenter som skal dekke 80 % av behovet for ståling til
befolkningen i Telemark og Vestfold. Basert på rapport «Oppfølging av
stråleterapikapasiteten i Helse Sør‐Øst» per 30/4‐2017, er det anbefalt at stråleenhet bør
være etablert og i drift i 2020 for å kunne opprettholde den regionale strålekapasiteten i
HSØ.

-

Det andre er etablering av nye, moderne sengeposter. Dagens sengeposter med
flersengsrom med tilgang på toalett og bad på korridor, er utfordrende i forhold til
ivaretagelse av bl.a. smitterisiko, konfidensialitet og informasjon. Disse oppfyller ikke
pasientenes krav og forventninger, og innfrir derfor ikke pasientens helsetjeneste.

Den videre drøftingen av de bygningsmessige alternativene vil gjøres ut i fra følgende vurderinger;


Fordeler og ulemper ved de ulike bygningsmessige alternativene, og i hvilken grad de evner
å realisere de anbefalte driftskonseptene. (Kapittel 6.5.1)



Vurdering av bygningsalternativenes byggetrinn og tidshorisont for realisering av hele
prosjektet og de tidskritiske områdene (stråling og sengeposter). (Kapittel 6.5.2)



En økonomisk bærekraftsanalyse av de bygningsmessige alternativene som inkluderer
gevinster fra driftskonseptene og kostnader for investering og lånefinansiering.
Dette omhandles i sin helhet i Kapittel 7.

Drøftingen av de bygningsmessige alternativer i dette kapittelet forutsetter videre at alle
byggetrinn gjennomføres. Dersom, av ulike årsaker, et eller flere byggetrinn ikke gjennomføres, vil
det medføre at kapasitetsbehovet (antall senger og poliklinikkrom) i 2035 ikke oppfylles. Skisserte
driftsgevinster vil heller ikke kunne realiseres i sin helhet.
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6.5.1 Fordeler og
o ulemper ved alternaativ og reallisering av driftskonsep
d
ept
Fargefforklaring:
Op
ppfyller ikkee anbefalt drriftskonsept
Op
ppfyller anbefalt driftskonsept delviis
Neest beste løssning i anbeffalt driftskonnsept (godt nok)
n
Op
ppfyller anbefalt driftskonsept

Alternaativ 0:
Nytt strålesenter byggges
Porsgru
unn som somattisk dagsykehu
us
Lokasjonen oppgraderres og «utvides» for
økt behov
å møte ø
Nytt byggg for å dekke mangel på
polikliniske rom (23 rom)
r
B55‐Nordfløy oppgrad
deres teknisk men
m
ikke fun
nksjonelt (dvs. fortsatt 4‐seng
gs
rom og ttoalett/bad påå korridor)
Evakuerringsarealer fo
or sengepost un
nder
teknisk oppgradering av Nordfløy

Alternaativ 1:

Nytt kreeftbygg
Nytt sen
ngebygg koblet mot pol.klin.
areal i N
Nordfløy
Operasjjon i to etasjer

01.02.2
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Ford eler:
 Fåår samlet all kreftbehandli
k
ing i
næ
ærliggende by
ygg
 Koonsept for avk
klaringsenhe
et i
akkuttmottak kaan oppnås, men
krrever lokal fin
nansiering (ik
kke i
prrosjektet)
Ulem
mper:
 Sm
må sengepostter og 4‐sengss rom
 Op
perasjon på 3 lokasjoner, ikke
i
mu
ulig å samord
dne pre‐operativ
virrksomhet
 Pooliklinikk og sengepost
s
på ulike
lokkasjoner
 Akktivitet på flere lokasjonerr med
miindre effektiv
v vare‐ og
tjeenestelogistik
kk
Fordeeler:
 Fåår samlet all kreftbehandli
k
ing i ett
byygg
 Pooliklinikk og sengepost
s
i ulike
byygg men med kort avstand
d
mper:
Ulem
 Fåår sengeposteer fordelt i tre
e bygg
 Litten fleksibilittet i bruk av senger
s
i
krreftbygg derso
om ytterligerre
k
r skal
kaategorier av kreftpasienter
inkkluderes
 Op
perasjon i to etasjer.
e
Mindre
fleeksibilitet i ov
vergangen fra
a døgn‐
til dagoperasjo
oner da disse vil være
hver sin etasjee
ih
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Kreft/stråling

Avklaringsenhet
intensiv/interm.

Operasjon

Bygnin
ngsmessige alternativer
a

Drøft
fting
Ford
deler og ulem
mper ved de
bygn
ningsmessige
e alternative
ene

Senger/pol.klin.

R
Realisering av driftskonssept

Alternaativ 2:

Nytt krreftbygg med sengetårn koble
et
mot pol.klin. areal i Nordfløy.
N
Nytt op
perasjonsbygg knyttet til Vestfløy

Alternaativ 3:

Nytt strrålesenter knytttet til tidligere
e
vaskeri og Moflata. Ny
ytt sengebygg
koblet m
mot pol.klin. arreal i Nordfløy.
Nytt operasjonsbygg knyttet
k
til Vesttfløy

Alternaativ 4:

(Kombin
nasjon med Alternativ 0):

Nytt kreeftbygg med 3 sengeetasjer
bygges
2 sengep
poster beholdees i Bygg 55‐
Nordfløy (dvs. fortsattt 4‐sengs rom og
toalett/bad på korrido
or)
Porsgru
unn som somattisk dagsykehu
us
Lokasjonen oppgraderres og «utvides» for
å møte ø
økt behov
Bygg 55
5‐Nordfløy ben
nyttes for å dek
kke
mangel på polikliniskee rom (23 rom
m)
ng)
(Ombyggging og teknissk oppgraderin

01.02.2
2018

Fordeeler:
 Alll kreftbehand
dling i ett byg
gg
 Fåår store sengeeposter
 Pooliklinikk og sengepost
s
i ulike
byygg men med kort avstand
d
 Op
perasjon i sam
mme etasje
 «K
Kompakt beb
byggelse» med
d
re dusert gangaavstand og efffektiv
vaare‐ og tjenestelogistikk
Ulem
mper:
 Leengre realiseeringstid av
sttråletilbud (2
2023 vs. 2020
0)
 Leengre avstand til patologi som
flyyttes til tidlig
gere vaskeri
Fordeeler:
 Fåår samlet all kreftbehandli
k
ing i
næ
ærliggende by
ygg, rask reallisering
 Fåår store sengeeposter
 Pooliklinikk og sengepost
s
i ulike
byygg men med kort avstand
d
 Op
perasjon i sam
mme etasje
 «K
Kompakt beb
byggelse» med
d
re dusert gangaavstand og efffektiv
vaare‐ og tjenestelogistikk
Ulem
mper:
 Seengebygg i by
yggetrinn 2
Fordeeler:
 Alll kreftbehand
dling i ett byg
gg
 Fåår 3 nye sengeeposter
 Pooliklinikk og sengepost
s
i ulike
byygg men med kort avstand
d
 «K
Kompakt beby
yggelse» med
d
re dusert gangaavstand og efffektiv
vaare‐ og tjenestelogistikk
 Avvklaringsenheet etablert i mottak
m
Ulem
mper:
 Foortsatt 2 gamlle sengeposte
er
 Op
perasjon på 3 lokasjoner, ikke
i
mu
ulig å samord
dne pre‐operativ
virrksomhet
 Pooliklinikk og sengepost
s
på ulike
lokkasjoner
 Akktivitet på flere lokasjonerr med
miindre effektiv
v vare‐ og
tjeenestelogistik
kk
 Om
mbygging av intensiv/ intermed.
ikkke inkludert i prosjektet (krever
lokkal finansieriing)
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Kreft/stråling

Avklaringsenhet
intensiv/interm.

Operasjon

Bygnin
ngsmessige alternativer
a

Drøft
fting
Ford
deler og ulem
mper ved de
bygn
ningsmessige
e alternative
ene

Senger/pol.klin.

R
Realisering av driftskonssept

6.5.2 Vurdering av byggetrinn og tidshorisont
Tabellen under viser estimert mulig innflyttingsdato for de ulike alternativene.
Estimert mulig innflyttingsdato
Bygningsmessig
alternativ

Strålesenter

Sengeposter

Poliklinikk

Operasjon

0

April 2021

Des 2023

Jan 2025

‐

1

April 2021

Aug 2022

Des 2025

April 2023

2

Des 2023

Des 2023

Nov 2024

Mars 2023

3

Okt 2021

Aug 2022

Sep 2022

4

20221

Jun

Jun 2022/Sep

20232

Sep

20235/Nov

Aug 2024
20243

‐

I alternativene varierer mulig oppstart av strålesenter med flere år.
Som nevnt i kapittel 4.2 er et viktig perspektiv når det gjelder oppstart av strålesenter ved
Sykehuset Telemark en eventuell samtidighetskonflikt med etablering av strålesenter i Drammen.
En forsinkelse ved etablering av strålesenter i Skien vil kunne utfordre tilgang til
utdanningsressurser fra OUS, minske muligheten til å rekrutter e nødvendig kompetanse til
Telemark, samt at det kan få konsekvenser for gjestepasientkostnader dersom pasientstrømmen
etableres fra Vestfold til Drammen i stedet for til Skien.
I alternativ 2 vil en ikke kunne tilfredsstille tidlig oppstart av stråleaktiviteten.
I forhold til bygging av moderne og fremtidsrettede sengeposter varierer alternativene med ca. 1 år.
I alternativ 2 og 4 får man løst hele eller deler av sengepostene i byggetrinn 1, de øvrige i
byggetrinn 2.
I alternativ 4 ligger en særdeles ambisiøs tidsplan fram til B3‐beslutning (godkjent konsept) for å
rekke finansiering over statsbudsjettet i 2020.

1

Strålesenter inkludert 3 sengeetasjer
Gjelder rehabilitering/ombygging av Bygg 55-Nordfløy (senger, dagbehandling og poliklinikker)
3
Rehabilitering/ombygging av poliklinikkdel i Porsgrunn
2
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7

ØKONOMISKE VURDERINGER

7.1 Investeringsvolum for de ulike alternativene
7.1.1 Metodikk og kalkyleusikkerhet
Kalkylen baseres på forventede anbudssummer (dvs. en “huskostnad” der forventede
tilleggsarbeider ikke er inkludert). Total sum gir en “grunnkalkyle”. Til grunnkalkylen legges derfor
en reserve til forventede tillegg. Total sum etter korreksjon for dette gir “forventet
prosjektkostnad”. Reserven som omtales her er til forventede arbeider og må ikke forveksles med
“sikkerhetsmarginen”. I idéfasen benytter man en metodikk om antatte arealpriser.
Kalkyleusikkerheten er på +/‐ 20‐30 %.

7.1.2 Investeringsvolum ulike alternativer
Basert på antatt arealmengder og arealpriser som vist i [20] har en beregnet de ulike alternativene
som vist i Tabell 7‐1
Kostnad byggeprosjektene
Byggetrinn 1
Byggetrinn 2
Byggetrinn 3
Byggetrinn 4
Sum

Alt. 0
142
289
324
‐
756

Alt. 1
243
578
147
313
1 281

Alt. 2
898
204
285
1 387

Alt. 3
142
544
204
275
1 165

Alt. 4
641
241
324
1 207

Tabell 7‐1 Investeringsestimater (bygg) for de ulike byggetrinnene
I Tabell 7‐2 er det totale investeringsbehovet vist.
Totalkostnad inkl MTU, IKT og inventar
Byggetrinn 1
Byggetrinn 2
Byggetrinn 3
Byggetrinn 4
Sum

Alt. 0

Alt. 1
260
300
320
‐
900

380
630
250
370
1 630

Alt. 2
Alt. 3
Alt. 4
1 000
260
820
310
650
280
440
300
330
‐
340
‐
1 750
1 550
1 440

Tabell 7‐2 Investeringsestimater inkl. MTU4, IKT5 og inventar for de ulike byggetrinnene

4

MTU investeringene inkludert i prosjektet er anskaffelse av nytt utstyr som er påkrevet som følge av
byggeprosjektene. Herunder inngår f.eks. MTU utstyr til nytt strålesenter og utstyr til nybygde
operasjonsstuer – ikke oppgradering av øvrige operasjonsstuer. For øvrig inngår mindre MTU utstyr til
nybygde senge‐ og poliklinikkarealer. Øvrig fornyelse og utskiftning av MTU utstyr er medregnet i det
ordinære investeringsbehovet for STHF for perioden.
5
IKT investeringer inkludert i prosjektet omfatter byggnært IKT, samt 40 mill kr for programvare og
periferiutstyr i prosjektperioden.
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I Figurr 7‐1 vises in
nvesteringsb
behovet for de ulike alteernativene grafisk.
g

Figu
ur 7‐1 Investteringsvolum
m fordelt på byggetrinn

7.2 Driftsøkonomi
De ulik
ke bygningsmessige alte
ernative opp
pfyller de an
nbefalte drifftskonseptenne i varieren
nde grad.
Tabellen under illu
ustrerer esttimert gevin
nstuttak ved de ulike alternativene ((ved gjenno
omføring av
messig alter nativ).
alle byyggetrinn peer bygningsm
100 % realiseringg av de anbeffalte driftsk onseptene forventes
f
å gi
g en total drriftsgevinst på ca. 65
mill krr.
100 %
gevinst

Grad av gevvinstrealisering for de ulike driftskoonseptene

Bygnings‐
messsige
alternativer

Senge‐
poster

Poli‐
klinikk

O
Operasjon Avklarings‐
A
Intensiv/
enhet
Intermed

Drift

Årlig
besparing
b

3
32,3
mill

11,2
1
mill

11,2 mill

5,0 mill

1,0 mill

5,6 mill

Sum

0

0%

0%

0%

0%

0%

0,4 mill

0,4 mill

1

90 %

100 %

80 %

100 %

100 %

3,8 mill

58,8 mill

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3,6 mill

64,3 mill

3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5,1 mill

65,8 mill

4

85 %

50 %

0%

100 %

100 %

‐5,6 mill

33,2 mill

Tabell 7‐3
7
Hoved
delementenee i de beregn
nede driftsgeevinstene err som følgerr:






En samlok
kalisering av
v tjenestetilb
budet innenfor kreft og stråling gir mulighet fo
or å benytte
noen felless administra
ative tjenestter, inklusive felles eksp
pedisjon.
Etableringg av store sengeposter ggir mulighetter til å redusere med enn sengepost. Videre
legges det opp til økt fleksibilitet
f
med sambruk av personell som girr reduserte
nader og red
dusert brukk av støttetjeenester.
lønnskostn
Samling av
v operasjonssaktiviteten
n gir bedre utnyttelse
u
av
v personell oog utstyr
Etableringg av avklarin
ngsenhet i akkuttmottak bidrar til fæ
ærre innlegggelser og sikrrer at
pasientenee kan behan
ndles på rikttig nivå.
Riktig dim
mensjonering
g og bemann
ning av inten
nsiv‐ og inte
ermediærsennger bidrar til
kostnadsreduksjon.

01.02.2
2018

Versjon 1..0

sid
de 42 av 51

7.3 Finansering og økonomisk bæreevne
De økonomiske konsekvensene beskrevet i økonomirapporten [23] består av:


Vurdering av utbyggingsalternativene (regional finansiert prosjekt)
‐ Bærekraftanalyse på prosjektnivå – beregnet for perioden 2018‐2055, 30 år fra
ferdigstillelse
‐ Nåverdianalyse på prosjektnivå – beregnet for perioden 2018‐2055, 30 år fra
ferdigstillelse



Vurdering av helseforetakets økonomisituasjon i perioden 2018‐2035 (18 år) basert på
virksomhetens forventede utvikling og konsekvenser av utbyggingsalternativene –
bærekraftanalyse på helseforetaksnivå

I vurderingen av de bygningsmessige alternativene på prosjektnivå og helseforetaksnivå er det er
viktig å notere seg at 0‐alternativet er kostnader STHF vil pådra seg uansett dersom sykehuset
forblir som i dag. Økonomisk sett er 3 av 4 alternativ bedre enn dette.

7.3.1 Økonomisk bæreevne prosjektnivå
Prosjektets bæreevne
Bærekraftanalysene på prosjektnivå viser hvorvidt summen av driftsgevinstene knyttet til
utbyggingsalternativene (netto fri kontantstrøm) overstiger avdrag og renter på finansieringen. I
analysene av prosjektets økonomiske bæreevne er som beskrevet i veileder tatt utgangspunkt i 100
% lånefinansiering, for å synligjøre den samlede kostnaden ved ekstern finansiering.
Bærekraftanalyser på prosjektnivå har ikke identifisert tilstrekkelige gevinster til å oppnå
økonomisk bæreevne. Akkumulert negativ bæreevne for utbyggingsalternativene varierer fra 580
til 2600 millioner kr. Utbyggingsalternativ 3 er det minst dårlige alternativet, med akkumulert
negativ bæreevne på 580 millioner kroner i 2055.
Likviditetsbidrag fra prosjekt (‐ negativt, + positivt)
Akkumulert økonomisk bæreevne per prosjekt
Alternativ 0
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4

år 0

år 17
2018
‐
‐
‐
‐
‐

2035
(948)
(850)
(807)
(594)
(1 005)

år 37
2055
(2 652)
(1 366)
(1 383)
(579)
(2 313)

Tabell 7‐4: Prosjektets økonomiske bæreevne per alternativ
Det utvalgte utbyggingsalternativet vil i praksis søkes 100 % finansiert av eksterne midler, enten
ved 100 % bruk av basisfordringen på RHF eller ved 70 % lån og 30 % bruk av basisfordringen. Ved
lånefinansiering, gis det anledning å benytte basisfordringen til avdragsbetaling i hele
låneperioden.
Et prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets økonomiske levetid når
1. Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null
2. Fri kontantstrøm fra driften overstiger avdrag og renter på finansieringen, uavhengig av
finansieringsform.
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Figur 2 oppsummerer resulta
atene fra bæ
æreevneanaly
yser på prossjektnivå forr de fem alte
ernativene.
For at prosjektet skal
s
ha bære
eevne må deen akkumuleerte bæreev
vnen være p ositiv ved utgangen av
d. Gitt forutssetning om cca. 3,2 % lån
nerente (snitt av rentebbane) og 30 års
å
økonomisk levetid
d, har utbygg
gingsalternaativ 3 minstt negativ bæreevne på pprosjektnivå
å.
økonomisk levetid
ativ bæreevn
ne med om lag
l 1 400 miillioner kronner, mens allternativ 4 og
o
Alternativene 1 ogg 2 har nega
d om hhv 2 300
3 og 2 600
0 millioner kkroner.
0‐alterrnativet har negativ bæreevne med

Figur 7‐2: Oppsum
mmering av pprosjektets økonomiske
ø
bæreevne pper alternativ
Mangleende bæreeevne betyr att forventedee driftsgevin
nster ikke vil dekke inveesteringskosstnaden oveer
tid. Deersom prosjeektet likevell gjennomfø res vil det medføre
m
en forringelse
f
aav investert kapital og
fremtidig investerringsevne. Gjennomførin
G
ng av prosjeektet vil også medføre aat Sykehusett Telemark
mover må omprioritere
o
e likviditet fr
fra drift til håndtering av
v rente‐ og aavdragsbela
astningen fraa
HF frem
lånefin
nansieringen
n.
Besluttningstakeree kan velge å gjennomføøre et prosjeekt selv om prosjektet
p
issolert sett ik
kke har
økonomisk bæreeevne eller po
ositiv netto n
nåverdi. Hellseforetakett har økonom
misk bæreev
vne selv om
o
re midler fra
a annen
investeeringsprosjeektet ikke har det, dersoom helseforretaket kan omprioriter
virksomhet til pro
osjektet. Se neste
n
delkap
pittel for anaalyser av bæ
æreevne på hhelseforetak
ksnivå.
Lånebeelastningen er høyest de
d første åre ne, og det fo
orventes at det
d kan ta nooe tid fra ny
ytt bygg er i
bruk tiil estimerte driftsgevinsster kan reaaliseres i drifften. Dette medfører
m
at årlig netto
likviditetsstrøm i spesielt opp
pstartsfasen
n blir negativ
v. Disse effek
ktene resultterer i et
ov, som i ana
alysene er foorutsatt finaansiert via driftskreditt, og vil medfføre en
finansiieringsbeho
ytterliggere rentebelastning. Denne
D
renteb
belastningen
n er referertt til som rennte på
mellom
mfinansierin
ng.
Eventu
uelle behov for mellomffinansieringg etter ferdig
gstilt prosjek
kt må være innenfor reg
gionens
handlingsrom. De økonomisk
ke beregninggene av bærekraft er ettt av vurderinngselementene for
omføring av prosjektet, sammen meed helsefaglige, bygning
gstekniske oog kvalitativ
ve
gjenno
vurderringer. Utby
yggingsprosjekter med n
negativ bæreevne kan liikevel iganggsettes derso
om
sykehu
usets totale økonomi ka
an dekke inn
n manglendee likviditet.
De øko
onomiske an
nalysene er sensitive forr endringer i overordne
ede forutsettninger. For alternativ 3
vil en rrenteøkningg på to prose
entpoeng (frra snitt på ca. 3,2 % til 5,2
5 %) medfføre en redu
uksjon i
bæreevvne for prossjektet på ca
a. 2 200 milllioner kroneer i prosjektets økonom
miske levetid
d. For de
andre alternativen
ne vil reduksjonen i bærreevne væree enda størrre, opp mot 3 000 millio
oner kroner..
n for de ulike
u
alternaativene grun
nnet varieren
nde investerringskostna
ad.
Effekteen varerier noe
Vi har beregnet efffekten på prrosjektaltern
nativenes bæreevne av å utsette byyggetrinn 3 og 4 i 2 år
utsettelse av
v tilhørende
e driftsgevin
nster). En utssettelse av siste
s
del av uutbyggingen
n med 2 år
(med u
forbed
drer den akk
kumulerte bæreevnen m
med 500 millioner krone
er for alternnativ 1 og 3, og noe
mindree for de and
dre alternativene. Utsetttelse av inveesteringene har større bbetydning en
nn utsettelse
av gevvinstene, siden den siste
e delen av uttbyggingen gir
g mindre driftsgevinst
d
ter enn bygg
getrinn 1 ogg
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2. Den største gev
vinsten er kn
nyttet til inn
nsparinger på
p sengeposttene, og nyttt sengebygg
g er
yggingsalterrnativene.
byggettrinn 1 ellerr 2 i alle utby
Vi har også sett påå effekten av
v halvering aav driftsgevinstene i de ulike utbygggingsalternativene.
e gir store neegative utslaag på bæree
evnen i alle aalternativer med unntak
k
Halverring av driftssgevinstene
av 0‐allternativet, hvor
h
det ikk
ke er forventtet gevinster av betydning. Forverrringen i bærrekraft er i
størrellsesorden 900 til 1 800 millioner krroner, med størst negattivt utslag i dde alternativ
vene som giir
de størrste driftsmessige gevin
nstene. Dettee viser at utttak av gevin
nstpotensialler er kritisk
k viktig med
d
tanke p
på helseforeetakets økon
nomiske utvvikling framover.
Prosje
ektets nåve
erdi
Nåverrdianalysen
ne på prosje
ektnivå besstår av differransen mello
om investerringskostnad
dene og de
neddisskonterte årrlige driftsge
evinstene soom følge av utbyggingsa
u
alternativen e. Driftsgeviinstene er i
nåverd
diberegninggene KPI‐justert med 2 % per år. Gittt forutsetniing om 4 % ddiskonterin
ngsrente, harr
ingen aav alternativ
vene positiv
v netto nåveerdi, beregneet for period
den 2018‐20055. Alterna
ativ 3 har
minst n
negativ nettto nåverdi. Alternativ
A
0 og alternatiiv 4 har messt negativ nååverdi.
Nåverd
dianalysenee legger til grrunn økono misk levetid
d på 30 år, og
o nåverditiddspunktet er satt til
planlaggt tidspunktt for ferdigstillelse av prrosjektet.
Figureen nedenfor oppsummerer netto nååverdi for dee ulike altern
nativene.

Figur 7‐3: Netto nåverrdi per alterrnativ
Nåverdi
m kroner
Beløp i mill
Ny investtering
Salg av Po
orsgrunn
Driftsgevvinster
Neddisko
onterte driftsgevin
nster
Nåverdi 30
3 år til 2055

0‐alt.
5)
(865

Al t.1
(1
1 561)

Alt.2
(1 669)

Alt.3
(1 429)

Alt.4
(1 367)

0
‐3
39
‐3
31

‐80
1 868
1 183

‐80
1 994
1 259

‐80
2 083
1 328

0
1 032
684

‐89
96

‐378

‐410

‐101

‐683

Tabell 7‐5:: Netto nåveerdi per alterrnativ
Forskjellen mellom
m nåverdi og bærekraftt er rentene på investeringen.
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7.3.2 Økonomissk bæreevn
ne helseforeetaksnivå
Bærek
kraftanalysene på helsefforetaksnivåå viser likvid
ditetsutvikliingen og hvoordan Sykeh
huset
Telemark kan hån
ndtere sine fremtidige
f
øøkonomiske forpliktelse
er knyttet till drift og inv
vesteringer.
kviditetsbid
drag fra egen
n drift, ordin
nære investeeringsbehov
v og øvrige
Det tass hensyn til forventet lik
planerr ved helsefo
oretaket i pe
erioden.
Det op
ppnås akkum
mulert økono
omisk bæreeevne på helseforetaksn
nivå i 2035 vved alle
utbygggingsalternaativene, med
d unntak av alternativ 4,
4 under følgende forutseetninger:


Drriftseffektivisering i størrrelsesorden
n ca. 150 miillioner kron
ner de nærm
meste 2‐3 åre
ene, som
øfte sykehusets driftsressultat til 100
0 millioner kr.
k i 2020
kreeves for å lø



Drriftsgevinsteer på opp til 65 millione r kroner årllig, som følge av utbyggiingsalternattivene



nger og økniing av driftssresultatet tilsvarende 00,4 % av bru
utto
Yttterligere driiftsforbedrin
kostnader hveert år, fra og med 2025 i alle alternaativer



Ko
ortsiktig lån på 300 – 65
50 millioner kroner i perioden 2022
2‐2030, som
m kan sees i
sam
mmenheng med basisfo
ordringen soom øker i peerioden

7 Økonom
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7.4 Alternativer som anbefales videreført i konseptfasen
Idéfasen har identifisert fire realistiske alternativer og et 0‐alternativ for fremtidsrettet somatisk
virksomhet i Skien. Arbeidet har vært avgrenset til å gjelde fire områder; sengeposter, herunder
avklaringsenhet i akuttmottak og intensiv‐/intermediærsenger, poliklinikk‐ og dagbehandling,
operasjonsvirksomhet og etablering av strålebehandling.
De ulike bygningsmessige alternativene presentert i denne rapporten vil i varierende grad kunne
legge til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene og dermed de identifiserte
driftsgevinstene.
De fire fremlagte bygningsmessige alternativene og 0‐alternativet videreføres til konseptfase for
ytterligere utredning. I første del av neste fase, konseptfasen, velges ett bygningsmessig
hovedalternativ som skal utdypes videre. Parallelt med dette må det etableres et
virksomhetsutviklingsprosjekt og et IKT prosjekt under felles prosjektorganisasjon.
De fire bygningsmessige alternativene som her er fremlagt gir fullt handlingsrom til å velge
alternativer som oppfyller tidlig oppstart av våre tids‐ og virksomhetskritiske områder som
strålesenter og moderne sengeposter. Alle alternativene er videre lagt opp med trinnvis utbygging
der hvert byggetrinn kan fungere som en selvstendig og avsluttet investering. Vedtak om oppstart
av byggetrinnene kan dermed vurderes ut i fra sykehusets økonomisk bæreevne og
finansieringsform.
Alle byggetrinn i valgt alternativ må gjennomføres for å kunne oppfylle kapasitetsbehovet i et 2035‐
perspektiv, samt å realisere de beregnede driftsgevinstene.

7.5

Kriterier for valg av alternativ i konseptfasen

Som grunnlag for anbefaling av ett bygningsmessig alternativ i konseptfasen, skal de ulike
alternativene vurderes opp mot et sett av kriterier. I sykehusets utviklingsplan er det satt opp 6
evalueringskriterier (punkt 1 til 6). Disse 6 kriteriene er ytterligere spesifisert i listen under.
1. God kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige tilbud
o Måloppnåelse (det alternativet som i størst grad imøtekommer ønsket
utviklingsretning beskrevet i driftskonseptene)
o Pasientsikkerhet‐ og arbeidsmiljø
2. God tilgjengelighet
3. Faglig og organisasjonsmessig styrke, fremme rekruttering.
o Rekruttering og fag‐ og kompetanseutvikling
4. God kapasitetsutnyttelse
5. Bærekraft, ressursutnyttelse og driftsøkonomi
o Investeringskostnader,
o Økonomisk bæreevne
o Finansielt handlingsrom
o Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster (det alternativet som gir størst
gevinstrealisering i et livsløp)
o Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp
6. Bygningsmessig tilstand, egnethet og kostnader for vedlikehold
o Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet
o Grad av fjerning av vedlikeholdsetterslep
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8 EVALUERING
I forbindelse med prosjekt Utbygging somatikk Skien skal det settes av midler, som del av
kostandskalkyle, til en før – og etter evaluering av byggeprosjektet.
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1. Innledning
I henhold til veileder skal prosjektenes lønnsomhet utredes i tillegg til sykehusets økonomiske
bæreevne.
I beregninger av sykehusets økonomiske bæreevne benyttes forutsetningene lagt til grunn i
Utviklingsplan 2030 og i økonomisk langtidsplan. Nødvendige investeringer som ligger utenfor
prosjektets mandat er spesifisert i ordinære investeringer. Dette gjelder for investeringer innenfor
bygg, MTU, IKT og utstyr.
Tidsperspektivet for kapasitetsframskrivingen skal etter mandatet være frem til 2035. Da
Utviklingsplanen ved godkjenning hadde et tidsperspektiv frem til 2030, har Sykehusbygg utarbeidet
en oppdatering av framskrivningene frem til 2035. Denne framskrivningen, sammen med HSØs
vedtatte normer for kapasitetsutnyttelse, benyttes i beregningen av det fremtidige arealbehovet.
Dette dokumentet er et tillegg til Idéfaserapporten for Utbygging somatikk Skien, og dekker analyser
av økonomisk bæreevne på prosjekt- og helseforetaksnivå. Delrapporten oppsummerer vurderinger
av investeringskostnader, driftsøkonomiske effekter, bæreevne- og nåverdianalyser.
Beregning av de driftsøkonomiske effektene av utbyggingsalternativene er basert på
arbeidsgruppenes vurdering av hvordan ulike bygningsmessige løsninger kan forventes å påvirke
driften.
Investerings-, bæreevne- og nåverdianalyser er gjennomført av økonomiavdelingen med bistand fra
PWC.

1.1. Alternativer som er utredet i økonomiske analyser
I Idéfasen er fire alternativer utredet i tillegg til 0-alternativet. Etablering av strålesenter er inkludert i
alle alternativene, også 0-alternativet. Alle alternativer er utarbeidet med mål om å dekke
kapasitetsbehovet basert på framskrevet aktivitet for 2035.
I 0-alternativet videreføres eksisterende løsning med dagsykehus i Porsgrunn, med nødvendig
rehabilitering av lokalene i Porsgrunn og teknisk oppgradering av eksisterende sengefløy i Skien, samt
nytt bygg for å dekke mangel på rom som følge av økt poliklinisk aktivitet.
I alternativene 1-3 vises ulike bygningsmessige løsninger for å samle all aktivitet i Skien.
I alternativ 4 oppgraderes lokalene i Porsgrunn for å øke kapasitet for polikliniske konsultasjoner, og i
tillegg bygges nye sengeetasjer i Skien.
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2. Oppsummering
De økonomiske konsekvensene beskrevet i økonomirapporten består av:
-

-

Vurdering av utbyggingsalternativene (regional finansiert prosjekt)
o Bærekraftanalyse på prosjektnivå – beregnet for perioden 2018-2055, 30 år fra
ferdigstillelse
o Nåverdianalyse på prosjektnivå – beregnet for perioden 2018-2055, 30 år fra
ferdigstillelse
Vurdering av helseforetakets økonomisituasjon i perioden 2018-2035 (18 år) basert på
virksomhetens forventede utvikling og konsekvenser av utbyggingsalternativene –
bærekraftanalyse på helseforetaksnivå

Forskjellen mellom nåverdi og bærekraft er rentene på investeringen som tas med i
bærekraftanalysen.

2.1. Økonomisk bæreevne prosjektnivå
2.1.1. Prosjektets bæreevne
Bærekraftanalysene på prosjektnivå viser hvorvidt summen av driftsgevinstene knyttet til
utbyggingsalternativene (netto fri kontantstrøm) overstiger avdrag og renter på finansieringen. I
analysene av prosjektets økonomiske bæreevne er som beskrevet i veileder tatt utgangspunkt i 100
% lånefinansiering, for å synligjøre den samlede kostnaden ved ekstern finansiering.
Bærekraftanalyser på prosjektnivå har ikke identifisert tilstrekkelige gevinster til å oppnå økonomisk
bæreevne. Akkumulert negativ bæreevne for utbyggingsalternativene varierer fra 580 til 2600
millioner kr. Utbyggingsalternativ 3 er det minst dårlige alternativet, med akkumulert negativ
bæreevne på 580 millioner kroner i 2055.
Likviditetsbidrag fra prosjekt (- negativt, + positivt)
Akkumulert økonomisk bæreevne per prosjekt
Alternativ 0
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4

år 0
2018
-

år 17
2035
-948
-850
-807
-594
-1 005

år 37
2055
-2 652
-1 366
-1 383
-579
-2 313

Tabell 2-1: Prosjektets økonomiske bæreevne per alternativ

Det utvalgte utbyggingsalternativet vil i praksis søkes 100 % finansiert av eksterne midler, enten ved
100 % bruk av basisfordringen på RHF eller ved 70 % lån og 30 % bruk av basisfordringen. Ved
lånefinansiering, gis det anledning å benytte basisfordringen til avdragsbetaling i hele låneperioden.
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Et prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets økonomiske levetid når
1. Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null
2. Fri kontantstrøm fra driften overstiger avdrag og renter på finansieringen, uavhengig av
finansieringsform.
Figur 2 oppsummerer resultatene fra bæreevneanalyser på prosjektnivå for de fem alternativene. For
at prosjektet skal ha bæreevne må den akkumulerte bæreevnen være positiv ved utgangen av
økonomisk levetid. Gitt forutsetning om ca. 3,2 % lånerente (snitt av rentebane) og 30 års økonomisk
levetid, har utbyggingsalternativ 3 minst negativ bæreevne på prosjektnivå. Alternativene 1 og 2 har
negativ bæreevne med om lag 1 400 millioner kroner, mens alternativ 4 og 0-alternativet har negativ
bæreevne med om hhv 2 300 og 2 600 millioner kroner.

Figur 2-1: Oppsummering av prosjektets økonomiske bæreevne per alternativ

Manglende bæreevne betyr at forventede driftsgevinster ikke vil dekke investeringskostnaden over
tid. Dersom prosjektet likevel gjennomføres vil det medføre en forringelse av investert kapital og
fremtidig investeringsevne. Gjennomføring av prosjektet vil også medføre at Sykehuset Telemark HF
fremover må omprioritere likviditet fra drift til håndtering av rente- og avdragsbelastningen fra
lånefinansieringen.
Beslutningstakere kan velge å gjennomføre et prosjekt selv om prosjektet isolert sett ikke har
økonomisk bæreevne eller positiv netto nåverdi. Helseforetaket har økonomisk bæreevne selv om
investeringsprosjektet ikke har det, dersom helseforetaket kan omprioritere midler fra annen
virksomhet til prosjektet. Se neste delkapittel for analyser av bæreevne på helseforetaksnivå.
Lånebelastningen er høyest de første årene, og det forventes at det kan ta noe tid fra nytt bygg er i
bruk til estimerte driftsgevinster kan realiseres i driften. Dette medfører at årlig netto
likviditetsstrøm i spesielt oppstartsfasen blir negativ. Disse effektene resulterer i et
finansieringsbehov, som i analysene er forutsatt finansiert via driftskreditt, og vil medføre en
ytterligere rentebelastning. Denne rentebelastningen er referert til som rente på mellomfinansiering.
Eventuelle behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt må være innenfor regionens
handlingsrom. De økonomiske beregningene av bærekraft er ett av vurderingselementene for
gjennomføring av prosjektet, sammen med helsefaglige, bygningstekniske og kvalitative vurderinger.
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Utbyggingsprosjekter med negativ bæreevne kan likevel igangsettes dersom sykehusets totale
økonomi kan dekke inn manglende likviditet.
De økonomiske analysene er sensitive for endringer i overordnede forutsetninger. For alternativ 3 vil
en renteøkning på to prosentpoeng (fra snitt på ca. 3,2 % til 5,2 %) medføre en reduksjon i bæreevne
for prosjektet på ca. 2 200 millioner kroner i prosjektets økonomiske levetid. For de andre
alternativene vil reduksjonen i bæreevne være enda større, opp mot 3 000 millioner kroner. Effekten
varerier noe for de ulike alternativene grunnet varierende investeringskostnad.
Vi har beregnet effekten på prosjektalternativenes bæreevne av å utsette byggetrinn 3 og 4 i 2 år
(med utsettelse av tilhørende driftsgevinster). En utsettelse av siste del av utbyggingen med 2 år
forbedrer den akkumulerte bæreevnen med 500 millioner kroner for alternativ 1 og 3, og noe mindre
for de andre alternativene. Utsettelse av investeringene har større betydning enn utsettelse av
gevinstene, siden den siste delen av utbyggingen gir mindre driftsgevinster enn byggetrinn 1 og 2.
Den største gevinsten er knyttet til innsparinger på sengepostene, og nytt sengebygg er byggetrinn 1
eller 2 i alle utbyggingsalternativene.
Vi har også sett på effekten av halvering av driftsgevinstene i de ulike utbyggingsalternativene.
Halvering av driftsgevinstene gir store negative utslag på bæreevnen i alle alternativer med unntak
av 0-alternativet, hvor det ikke er forventet gevinster av betydning. Forverringen i bærekraft er i
størrelsesorden 900 til 1 800 millioner kroner, med størst negativt utslag i de alternativene som gir
de største driftsmessige gevinstene. Dette viser at uttak av gevinstpotensialer er kritisk viktig med
tanke på helseforetakets økonomiske utvikling framover.

2.1.2. Prosjektets nåverdi
Nåverdianalysene på prosjektnivå består av differansen mellom investeringskostnadene og de
neddiskonterte årlige driftsgevinstene som følge av utbyggingsalternativene. Driftsgevinstene er i
nåverdiberegningene KPI-justert med 2 % per år. Gitt forutsetning om 4 % diskonteringsrente, har
ingen av alternativene positiv netto nåverdi, beregnet for perioden 2018-2055. Alternativ 3 har minst
negativ netto nåverdi. Alternativ 0 og alternativ 4 har mest negativ nåverdi.
Nåverdianalysene legger til grunn økonomisk levetid på 30 år, og nåverditidspunktet er satt til
planlagt tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet.
Figuren nedenfor oppsummerer netto nåverdi for de ulike alternativene.
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Figur 2-2: Netto nåverdi per alternativ
Nåverdi
Beløp i mill kroner
Ny investering
Salg av Porsgrunn
Driftsgevinster
Neddiskonterte driftsgevinster
Nåverdi 30 år til 2055

0-alt.
(865)

Alt.1
(1 561)

Alt.2
(1 669)

Alt.3
(1 429)

Alt.4
(1 367)

0
-39
-31

-80
1 868
1 183

-80
1 994
1 259

-80
2 083
1 328

0
1 032
684

-896

-378

-410

-101

-683

Tabell 2-2: Netto nåverdi per alternativ

2.2. Økonomisk bæreevne helseforetaksnivå
Bærekraftanalysene på helseforetaksnivå viser likviditetsutviklingen og hvordan Sykehuset Telemark
kan håndtere sine fremtidige økonomiske forpliktelser knyttet til drift og investeringer. Det tas
hensyn til forventet likviditetsbidrag fra egen drift, ordinære investeringsbehov og øvrige planer ved
helseforetaket i perioden.
Det oppnås akkumulert økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå i 2035 ved alle
utbyggingsalternativene, med unntak av alternativ 4, under følgende forutsetninger:





Driftseffektivisering i størrelsesorden ca. 150 millioner kroner de nærmeste 2-3 årene, som
kreves for å løfte sykehusets driftsresultat til 100 millioner kroner i 2020
Driftsgevinster på opp til 65 millioner kroner årlig, som følge av utbyggingsalternativene
Ytterligere driftsforbedringer og årlig økning av driftsresultatet med minst 15 millioner
kroner, tilsvarende 0,4 % av brutto kostnader - hvert år fra og med 2025 i alle alternativer
Kortsiktig lån på 300 – 650 millioner kroner i perioden 2022-2030, som ville søkes regionalt
og ville sees i sammenheng med basisfordringen mot RHF.
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Helseforetakets bæreevne i et likviditetsperspektiv er positiv i alle alternativene. Denne uttrykkes
som differansen mellom likviditetsbehovet og basisfordringen mot RHF. Netto basisfordringen øker
fra ca. 900 millioner kroner i 2018 til 1-2 milliarder kroner i 2035, avhengig av valgt
utbygningsalternativ.

Figur 2-3: Økonomisk bæreevne akkumulert på helseforetaksnivå per alternativ

Forbedringen i bæreevne utover i perioden skyldes netto driftsforbedring med 0,4 % av brutto
kostnader hvert år fra og med 2025.
Helseforetakets bæreevne i et likviditetsperspektiv kan uttrykkes som differansen mellom
likviditetsbehovet og basisfordringen mot Helse Sør-Øst RHF. Denne er positiv i alle alternativene.
Netto basisfordring øker fra ca. 900 millioner kroner i 2018 til 1000-2000 millioner kroner i 2035,
avhengig av valgt utbygningsalternativ.

Figur 2-4: Netto av driftskreditt og basisfordring per alternativ

Ved gjennomføring av store investeringer kan periodisering for de ulike prosjektene kunne ha
innvirkning på helseforetakets totale bæreevne. Investeringsprosjektene vil belaste
Side 9 av 37

resultatregnskapet med en økning i avskrivnings- og rentekostnader, og likviditeten vil bl.a. belastes
med en økning i avdragsbetalinger.
Analysene viser at det uansett valg av alternativ vil være en periode hvor rentebelastning og avdrag
overstiger gevinstene av prosjektet.
Analysene viser at utbyggingen er gjennomførbar, det betyr at den lar seg finansiere gjennom lån og
egenfinansiering. Prosjektet er dessuten levedyktig i et av alternativene, analysene viser bærekraft
på helseforetaksnivå for alternativ 3.
Nærmere analyse av sykehusets økonomiutvikling vil gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av
økonomisk langtidsplan 2019-2022.

2.3. Sentrale forutsetninger i økonomiske analyser av idéfasen
2.3.1. Prosjektkostnad
Tabell 1 viser sum prosjektkostnad samt omfang av ordinære investeringer som er lagt til grunn for
analysene. Investeringskostnader er beregnet i faste priser per 2017. Byggelånsrenter er ikke
inkludert i framstillingen.
Totale investeringer
Beløp i mill kroner
Ny investering (inkl salg Porsgrunn)
Byggetrinn 1
Byggetrinn 2
Byggetrinn 3
Byggetrinn 4
Salg av porsgrunn
MTU
IKT
Inventar
Ordinære investeringer
Sum

0-alt.
865
155
283
318
0
0
100
0
9
2 110
2 975

Alt.1
1 481
264
566
144
307
-80
180
0
100
2 030
3 511

Alt.2
1 589
908
200
280
0
-80
180
0
101
1 990
3 579

Alt.3
1 349
162
533
200
270
-80
180
0
84
1 990
3 339

Alt.4
1 367
652
236
318
0
0
100
0
61
2 145
3 512

Tabell 2-3: Estimert prosjektkostnad (P50 inkl. mva.) per alternativ. Beløp i 2017-kroner.

Ordinære investeringer er av betydelig omfang i alle alternativene. Det er ikke nøyaktig samme beløp
i alle alternativer siden nyinvesteringene i ulik grad løser vedlikeholdsetterslep og
oppgraderingsbehov i de ulike alternativene.
Kostnadene for ikke-byggnær IKT er håndtert som økning i driftskostnader, og er ikke inkludert i
investeringskostnadene.

2.3.2. Driftsgevinster
Med utgangspunkt i dagens drift og organisasjon har fire arbeidsgrupper identifisert flaskehalser og
tidstyver i forhold til pasientforløp og personalets arbeidsprosesser, med målsetting om å bedre
pasientens flyt gjennom sykehuset. Begrunnelsen for dette er å sikre at alle elementene i utredningsSide 10 av 37

og behandlingsprosessen henger så godt sammen som mulig, at unødvendig venting unngås, og at
ressursene utnyttes effektivt. Basert på føringer fra Utviklingsplanen og framskrevet aktivitet, har
arbeidsgruppene utarbeidet, vurdert og kommet med anbefaling av fremtidige faglige
driftskonsepter innenfor følgende områder:





Sengeposter, poliklinikk- og dagområder
Operasjonsområde
Observasjonspost/avklaringsenhet i akuttmottaket, intermediær/ intensivsenger
Stråling/kreft

De ulike bygningsmessige alternativene presentert i idéfaserapporten vil i varierende grad kunne
legge til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene. Tabellen under illustrerer estimert
gevinstuttak ved de ulike alternativene (ved gjennomføring av alle byggetrinn i hvert bygningsmessig
alternativ).
100 % realisering av de anbefalte driftskonseptene forventes å gi en total driftsgevinst på ca. 65 mill
kroner:

100 % gevinst
Bygningsmessige
alternativer

Sengeposter
32,3 mill

Grad av gevinstrealisering for de ulike driftskonseptene
Avklarings- Intensiv/
Årlig
Poliklinikk Operasjon enhet
Intermed Drift besparing
11,2 mill
11,2
5,0 mill
1,0 mill
5,6
mill
mill
Sum

0

0%

0%

0%

0%

0%

0,4
mill

0,4 mill

1

90 %

100 %

80 %

100 %

100 %

3,8
mill

58,8 mill

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3,6
mill

64,3 mill

3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5,1
mill

65,8 mill

4

85 %

50 %

0%

100 %

100 %

-5,6
mill

33,2 mill

Tabell 2-4: Driftsgevinster i ulike alternativer.

Hovedelementene i de beregnede driftsgevinstene er som følger:
• En samlokalisering av tjenestetilbudet innenfor kreft og stråling gir mulighet for å benytte noen
felles administrative tjenester, inklusive felles ekspedisjon.
• Etablering av store sengeposter gir muligheter til å redusere med en sengepost. Videre legges det
opp til økt fleksibilitet med sambruk av personell som gir reduserte lønnskostnader og redusert
bruk av støttetjenester.
• Samling av operasjonsaktiviteten gir bedre utnyttelse av personell og utstyr
• Etablering av avklaringsenhet i akuttmottak bidrar til færre innleggelser og sikrer at pasientene
kan behandles på riktig nivå.
• Riktig dimensjonering og bemanning av intensiv- og intermediærsenger bidrar til
kostnadsreduksjon.
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Driftsmessigekonsekvenser i mill kroner fra 2018 til 2035
Input
Sengeposter
Poliklinikk
Operasjoner
Avklaringsenhet
Intensiv / Intermed
Klinisk drift
Eiendomsdrift
Ikke byggnær IKT *) / mottakskostnader/OU-prosess
Flyttekostnad (engangskost.)
Andre driftsbidrag
Sum driftskonsekvenser

0-alt.
0
0
0
0
0
0
4
-40
-3
-39
-39

Alt.1
381
134
108
60
12
696
43
-40
-7
-4
692

Alt.2
387
123
140
55
11
716
39
-40
-7
-8
709

Alt.3
420
123
145
60
12
760
55
-40
-7
8
768

Alt.4
358
58
0
60
12
488
-74
-40
-5
-118
369

Tabell 2-5: Driftsgevinster akkumulert per alternativ.

Driftsgevinster for alternativene 1 til 4 består i hovedsak av netto endring i lønns- og driftskostnader
som følge av nybygg og samlokalisering, sammenlignet med 0-alternativet. Totale driftsgevinster
inkluderer i tillegg netto kostnadsendring forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), samt kostnader i
forbindelse med ikke byggnær IKT.
Det er ikke lagt inn ulempekostnader som følge av drift i lokaler tett på lokaler som rehabiliteres eller
bygges om. Det er lagt inn flyttekostnader, samt halverte inntekter 1 måned for avdelinger som skal
flytte sin virksomhet. Det kan være at ulempene ved drift tett på et større byggeprosjekt ikke i
tilstrekkelig grad er tatt høyde for i kalkylene.
OU-prosess og mottaksprosjekt er ikke beregnet siden prosjektet er tenkt gjennomført som et
integrert prosjekt, der OU-prosessen er en del av prosjektkostnaden. OU-prosessen anses imidlertid
som kritisk viktig for å oppnå de tilsiktede gevinstene av investeringene.
Alternativ 1 til 3 er tilnærmet like mht. driftsøkonomiske vurderinger. Det er imidlertid noen
forskjeller i eksempelvis størrelsen på sengeposter samt lokalisering/samhandling mellom etasjer
som forventes å kunne gi ulike konsekvenser for driftsøkonomien.

Figur 2-5: Oppsummering av årlige totale driftsgevinster per alternativ.
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2.3.3. Finansieringsplan
Beløp i mill kroner
Prosjektkostnad
P50-vurdering byggekostkalkyle

Finansiering
Lån HOD
lån HSØ
sum lånefinansiering
Sparing av overskudd
Basisfordring mot HSØ
Sum egenfinansiering
Sum finansiering

0-alt.

Alt.1

865

Alt.2

1 561

MNOK
606
0
606

andel
70 %

260
260
865

Alt.3

1 669

Alt.4

1 429

andel
70 %

MNOK
1 168

andel
70 %

70 %

MNOK
1 093
0
1 093

70 %

1 168

30 %
30 %
100 %

468
468
1 561

30 %
30 %
100 %

501
501
1 669

1 367

andel
70 %

70 %

MNOK
1 000
0
1 000

andel
70 %

70 %

MNOK
957
0
957

30 %
30 %
100 %

429
429
1 429

30 %
30 %
100 %

410
410
1 367

30 %
30 %
100 %

70 %

Tabell 2-6: Sammenstilling av investeringskostnad og fordeling av finansiering på låne- og egenfinansiering.

Det presiseres at endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse
med den faktiske investeringsbeslutningen.

Side 13 av 37

3. Prosjektkostnad, fremtidige investeringer og
finansieringsplan
3.1. Investeringer i perioden 2018 – 2035
INVESTERINGER 2018-2035
Nybygg sengebygg eller lignende
Nybygg operasjon
Nybygg strålebunker
Hovedombygging Skien
Mindre ombygginger
Ombygging for Operasjon
Ombygging Porsgrunn
Salg av Porsgrunn
Vedlikeholdsetterslep Nordfløy
MTU - strålesenter
MTU - operasjonsstuer
Annet - strålesenter/kreftbygg
Annet - kreft, strålesenter, senger
Annet - op.stuer
Annet - sengebygg
Annet - rehab. Nordfløyen
Annet - pol./dagbeh.
SUM utbyggningsalternativer (regionalt finansiert prosjekt)
Ordinære investeringer bygg

ALT 0

ALT 1

ALT 2

ALT 3

ALT 4

99 202
70 800
71 400
325 134
190 004
100 000
9 000
865 541

768 606
52 500
243 408
69 140
147 000
-80 000
100 000
80 000
23 000
8 000
42 000
27 000
1 480 654

774 326
203 760
52 500
314 808
42 000
-80 000
100 000
80 000
65 000
9 000
27 000
1 588 395

543 726
203 760
70 800
314 808
32 000
-80 000
100 000
80 000
9 000
9 000
39 000
27 000
1 349 094

566 002
52 500
160 233
22 000
324 212
81 892
100 000
12 000
49 000
1 367 839

564 000

564 000

564 000

564 000

564 000

Vedlikeholdsetterslep Sk/Porsg/Not/Selj/Nrgt

115 750

115 750

75 750

75 750

150 750

Ordinære investeringer MTU

580 000

580 000

580 000

580 000

580 000

Store utskiftinger CT, MR, store lab, op.robot

565 000

565 000

565 000

565 000

565 000

Ordinære investeringer MTU - op.stuer *
Ordinære investeringer MTU - linac 3 *
Ordinære investeringer Annet
SUM ordinære investeringer
SUM STHF
* MTU investeringer som ikke er hensyntatt i utbygningsalternativene

Finansieringsplan 2018-2035
Lån - regionalt finansiert prosjekt
Basisfordring - egenandel reg.finan.prosjekt
Investeringstilskudd - rest til inv. etter EK innskudd, m.m.
SUM likviditet fra lån, basisfordring, investeringstilskudd
Salg Porsgrunn
Driftsgevinster fra utbygningsalternativene
Ytterligere bidrag fra driften - positive driftsresultater
SUM bidrag fra driften
SUM finansiering

80 000

-

-

-

80 000

25 000
180 000
2 109 750

25 000
180 000
2 029 750

25 000
180 000
1 989 750

25 000
180 000
1 989 750

25 000
180 000
2 144 750

2 975 291

3 510 404

3 578 145

3 338 844

3 512 589

ALT 0
605 878
259 662
574 139
1 439 680

ALT 1
1 036 458
444 196
574 139
2 054 793
80 000
691 761
683 851
1 455 611
3 510 404

ALT 2
1 111 876
476 518
574 139
2 162 534
80 000
708 696
626 915
1 415 611
3 578 145

ALT 3
944 366
404 728
574 139
1 923 233
80 000
768 006
567 605
1 415 611
3 338 844

ALT 4
957 487
410 352
574 139
1 941 978

-38 509
1 574 120
1 535 611
2 975 291

369 439
1 201 172
1 570 611
3 512 589

Sykehusets fremtidig utvikling krever positive driftsresultater på et nivå som kan sikre bærekraftig
utvikling og tilstrekkelig investeringsevne. I bærekraftvurderingene er det lagt til grunn
driftseffektiviseringene som kreves for å sikre nødvendig likviditetsbidrag til fremtidige
investeringsbehov.
Frem til 2035 (18 år) er det kartlagt et investeringsbehov på 3 – 3,6 milliarder kroner, som består av
utbyggingsalternativene definert som regionalt finansiert prosjekt med investeringskostnad på 0,9 –
1,6 milliarder kroner, og ordinære investeringer på ca. 2 milliarder kr. I bærekraftvurderingene er
lagt til grunn at over 40 % av finansieringsbehovet (1,5 milliarder kr.) dekkes av likviditetsbidraget fra
driften, som følge av positive driftsresultater.
Driftsresultatene lagt til grunn i analysene følger resultatbanen vedtatt i styre for perioden 20182021 og et gjennomsnittlig årsresultat på minst 100 millioner kr. fra 2022 og videre.
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3.2. Premisser lagt inn i prosjektet
3.2.1. Bygg
Følgende arealpriser er lagt til grunn for prosjektets kalkyler [1]:

Element

Kr/BTA

Kilde

Nybygg sengebygg eller lignende

55.112

Bygganalyse, ELN

Nybygg operasjon

90.000

Egne antagelser

Nybygg strålebunker

75.000

Etterkalkyle Ålesund sykehus

Hovedombygging Skien

32.707

Bygganalyse, Bygg 55

Mindre ombygginger (overflateoppussing)

20.000

Egne antagelser

Ombygging for Operasjon
(Middels tung ombygging)

40.000

Egne antagelser

Ombygging Porsgrunn

30.743

Bygganalyse + forprosjekt nytt
ventilasjonsanlegg

Tabell 3-1: Arealpriser i prosjektets kalkyler.

Disse tallene inkluderer ikke løst inventar og spesialutstyr for virksomhet. Det er heller ikke inkludert
evt. avsetning til kunstnerisk utsmykning.
Tallene er beregnet som P50, dvs. det er like stor sannsynlighet for at kalkylene overstiger eller
understiger de angitte kostnadene med 30 %.
I alternativene 1, 2 og 3 er salgsinntekt for salg av sykehuset i Porsgrunn på 80 mill kr inkludert.
3.2.2. MTU
MTU investeringene inkludert i prosjektet er anskaffelse av nytt utstyr som er påkrevet som følge av
byggeprosjektene. Herunder inngår f.eks. MTU utstyr til nytt strålesenter og utstyr til nybygde
operasjonsstuer – ikke oppgradering av øvrige operasjonsstuer. For øvrig inngår mindre MTU utstyr
til nybygde senge- og poliklinikkarealer. Øvrig fornyelse og utskiftning av MTU utstyr er medregnet i
det ordinære investeringsbehovet for STHF for perioden.
Tallene for MTU i prosjektet inkluderer følgende:




Etablering av strålesenter: 100 mill kr
o 2 stk linac med tilhørende planleggingsutstyr
o 1 stk CT
Fast medisinsk teknisk utstyr til 8 operasjonsstuer: 80 mill kr
o Operasjonsbord, lamper, anestesisøyle, m.m.
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o

Mindre medisinsk teknisk utstyr beregnet til ca. 3.000 kr per kvm
til nye bygg og hovedombygde arealer.

I disse arealene er målsettingen å kunne gjenbruke ca. 50 % av MTU og annet utstyr.

3.2.3. IKT
IKT investeringer inkludert i investeringsbeløpet omfatter byggnært IKT. I tillegg er det avsatt 40 mill
kr til lokale IKT løsninger, inklusive programvare og periferiutstyr. Disse framkommer som økning i
driftskostnader.

3.2.4. Øvrige kostnader
Interne OU-kostnader i forbindelse med prosjektet er inkludert i investeringsbeløpet. I forslag til
mandat for konseptfasen er byggeprosjektet og OU prosjektet integrert i samme
prosjektorganisasjon. Dette innebærer at kostnader for mottaksprosjekt er inkludert i den totale
prosjektrammen.
I tillegg er det lagt til flyttekostnader og inntektstap som følge av redusert behandlingsaktivitet i
flytteperioden (halvert behandlingsaktivitet i flyttemåned med halvering av inntekt for den aktuelle
enhet).
I nye bygg og hovedombygde arealer er det medregnet en investering til møbler og inventar på 1.000
kr per kvm. I disse arealene er målsettingen å kunne gjenbruke ca. 50 %.

3.3. Premisser utenfor prosjektet
Ordinære investeringer
Beløp i mill kroner

0-alt.

Alt.1

Alt.2

Alt.3

Alt.4

Bygg
Oppgradering somatisk sengepost Notodden
Oppgradering psykiatrisk sikkerhetspost
Oppgradring og utvidelse av alderspsykiatrisk sengepost
Ordinært byggvedlikehold
MTU
Ordinære utskiftninger
Linac nr 3 + operasjonsstuer i alt 0 og 4
Inventar
Annet

40
50
60
530

40
50
60
530

40
50
60
490

40
50
60
490

40
50
60
565

1 145
105
54
126

1 145
25
54
126

1 145
25
54
126

1 145
25
54
126

1 145
105
54
126

Totale ordinære investeringer

2 110

2 030

1 990

1 990

2 145

Tabell 3-2: Ordinære investeringer
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3.3.1. Bygg
I det ordinære investeringsbehovet for bygg er følgende investeringer medregnet [1] (i ikke prioritert
rekkefølge):
o
o
o

Oppgradering somatiske sengepost Notodden 40 mill kr.
Oppgradering psykiatrisk sikkerhetssengepost 50 mill kr.
Oppgradering og utvidelse av alderspsykiatri 60 mill kr.

Videre er det lagt til grunn at vedlikeholdsetterslepet på bygg skal halveres i perioden frem til 2035
fra dagens 1 mrd kr til 500 mill kr. Prosjektet bidrar til å løse dette i varierende grad, avhengig av de
ulike bygningsmessige alternativene. Det er derfor ulike beløp til ordinært byggvedlikehold i de ulike
alternativene.
3.3.2. MTU
Utenom prosjektet er følgende investeringsbehov for MTU definert:
•
•
•

Ordinære utskiftninger av dagens MTU park
Linac nr 3 i 2027
Utskiftning av operasjonsstuer i alternativ 0 og 4 (hvor dette ikke er inkludert i prosjektet)

3.3.3. IKT
Øvrige IKT investeringer ved STHF (regionale og lokale) vil følge føringene fra HSØ. Disse
fremkommer som en økning av driftskostnaden i hht. SLA avtalen med Sykehuspartner.

3.4. Prosjektkostnad
3.4.1. Prosjektkostnad
Tabell 3 viser estimert sum prosjektkostnad for alternativene som er vurdert. Byggelånsrenter er ikke
inkludert i framstillingen.
Investeringskostnader er beregnet i faste priser per 2017. Dette medfører at det ikke er innarbeidet
fremtidig inflasjon. Prisstigning i planleggings- og byggeperioden vil komme i tillegg.
Totale investeringer
Beløp i mill kroner
Ny investering (inkl salg Porsgrunn)
Byggetrinn 1
Byggetrinn 2
Byggetrinn 3
Byggetrinn 4
Salg av porsgrunn
MTU
IKT
Inventar
Ordinære investeringer
Sum

0-alt.
865
155
283
318
0
0
100
0
9
2 110
2 975

Alt.1
1 481
264
566
144
307
-80
180
0
100
2 030
3 511

Tabell 3-3: Estimert prosjektkostnad (P50 inkl. mva.) per alternativ.
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Alt.2
1 589
908
200
280
0
-80
180
0
101
1 990
3 579

Alt.3
1 349
162
533
200
270
-80
180
0
84
1 990
3 339

Alt.4
1 367
652
236
318
0
0
100
0
61
2 145
3 512

3.4.2. Byggeperiode og pådragsprofil
Det er lagt til grunn oppstart av konseptfase i 2018. Det er forutsatt en byggeperiode på 4 til 6 år
(2019-2025) avhengig av valg av alternativ. Alle byggetrinn forventes ferdig i 2023 i alternativ 1, i
2024 i alternativ 2-4 og i 2025 i 0-alternativet. Figur 6 oppsummerer byggeperioder og
investeringspådrag per alternativ.

Figur 3-1: Byggeperioder og investeringspådrag (P50 ekskl. ikke-byggnær IKT og byggelånsrenter) per alternativ

Byggeperiode og investeringspådrag per år vil bli mer spesifikt vurdert i senere faser for det valgte
alternativet, med utgangspunkt i en konkretisert plan for gjennomføring.

3.5. Finansiering
3.5.1. Forutsetninger finansiering
Fremmedkapital og byggelånsrenter
Det er lagt til grunn at all fremmedkapital behandles som ordinært låneopptak. Rammebetingelsene
for lån fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) medfører at lånefinansieringen håndteres som et
serielån med 25 års nedbetalingstid fra prosjektet tas i bruk.
Det er lagt til grunn en rentebane i tråd med forutsetninger gitt av Helse Sør-Øst RHF. Rentenivået er
stigende fra ca. 2,1 % i 2018 til ca. 3,6 % i 2028, og deretter om lag 3,2 %. Effekt av 2 % -poeng økt
lånerente er vist i sensitivitetsanalysen.
Det gjøres ingen nedbetaling av avdrag eller renter i byggeperioden. Lånefinansiering kommer først
til betaling når prosjektet er tatt i bruk. Det er beregnet byggelånsrenter i byggeperioden i
størrelsesorden 30 til 45 millioner kroner for de ulike utbyggingsalternativene, som legges til
lånefinansieringens hovedstol. Størrelsen på byggelånsrenter avhenger av kostnadspådraget i
byggeperioden og hvilken rekkefølge man benytter låne- og egenfinansiering.
I analyser av helseforetakets bæreevne, som inkluderer egenfinansiering, er det forutsatt at 70 % av
investeringsbeløpet finansieres med låneopptak fra HOD. En låneandel på 70 % gir stor belastning på
Side 18 av 37

bæreevnen, samtidig som helseforetakets basisfordring mot Helse Sør-Øst RHF øker sterkt gjennom
prosjektperioden. En lavere låneandel, og høyere andel egenfinansiering, vil slå positivt ut på
helseforetakets bæreevne.
Ved gjennomføring av store investeringer kan periodisering for de ulike prosjektene kunne ha
innvirkning på helseforetakets totale bæreevne. Investeringsprosjektene vil belaste
resultatregnskapet med en økning i avskrivnings- og rentekostnader, og likviditeten vil bl.a. belastes
med en økning i avdragsbetalinger.
Analysene viser at det uansett valg av alternativ vil være en periode hvor rentebelastning og avdrag
overstiger gevinstene av prosjektet. Ytterligere effektiviseringstiltak er nødvendige i årene etter at
byggeprosjektet er ferdig, og gevinstene av utbyggingen er hentet ut.
Egenfinansiering
I analyser av helseforetakets bæreevne er det lagt til grunn at Sykehuset Telemark HF kan bidra med
egenfinansiering. Denne vil bestå av basisfordring mot Helse Sør-Øst RHF.
Egenfinansiering medfører at rente- og avdragsbelastningen for helseforetaket reduseres.
Basisfordringen oppstår som følge av den etablerte finansieringsmodellen for foretaksgruppen. Helse
Sør-Øst RHF har en regional lånemodell hvor det holdes tilbake likviditet fra helseforetakene til
regionalt fellesprioriterte investeringer i bygge- og IKT-prosjekter. Låneforholdet er mellom det
enkelte helseforetak og det regionale helseforetaket. Når et helseforetak skal investere i et regionalt
prioritert byggeprosjekt, blir likviditeten tilbakebetalt og fordringen redusert. Et helseforetak kan
også ha gjeld til Helse Sør-Øst RHF. Låneforholdet nedbetales gjennom årlig tilbakeholdt likviditet.
Denne modellen muliggjør en raskere gjennomføring av regionalt fellesprioriterte investeringer.

3.5.2. Finansieringsplan
Tabell 5 viser en sammenstilling av prosjektkostnaden og fordeling av finansiering på hhv. låne- og
egenfinansiering. Endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse
med den enkelte investeringsbeslutning.
Totale investeringer i MNOK
Beløp i mill kroner
Prosjektkostnad
P50-vurdering byggekostkalkyle

Finansiering
Lån HOD
lån HSØ
sum lånefinansiering
Sparing av overskudd
Basisfordring mot HSØ
Sum egenfinansiering
Sum finansiering

0-alt.

Alt.1

865

Alt.2

1 561

MNOK
606
0
606

andel
70 %

260
260
865

Alt.3

1 669

Alt.4

1 429

andel
70 %

MNOK
1 168

andel
70 %

70 %

MNOK
1 093
0
1 093

70 %

1 168

30 %
30 %
100 %

468
468
1 561

30 %
30 %
100 %

501
501
1 669

1 367

andel
70 %

70 %

MNOK
1 000
0
1 000

andel
70 %

70 %

MNOK
957
0
957

30 %
30 %
100 %

429
429
1 429

30 %
30 %
100 %

410
410
1 367

30 %
30 %
100 %

Tabell 3-4: Sammenstilling av prosjektkostnad (P50 inkl. mva.) og fordeling av finansiering på låne- og
egenfinansiering. Beløp i 2017-kroner.

Side 19 av 37

70 %

4. Driftsøkonomi og -gevinster
4.1. Identifisering av driftsgevinster
4.1.1. Prosess for identifisering av gevinster
Driftsgevinster følger av (netto) positive effekter knyttet til samlokalisering og mer tilrettelagte
arealer i nybygg eller rehabiliterte bygg. I tillegg kan samlokalisering/nybygg muliggjøre andre
endringer som kan ha en positiv nettoeffekt, f.eks. bruk av ny teknologi.
Med utgangspunkt i dagens drift og organisasjon har fire arbeidsgrupper identifisert flaskehalser og
tidstyver i forhold til pasientforløp og personalets arbeidsprosesser, med målsetting om å bedre
pasientens flyt gjennom sykehuset. Begrunnelsen for dette er å sikre at alle elementene i utredningsog behandlingsprosessen henger så godt sammen som mulig, at unødvendig venting unngås, og at
ressursene utnyttes effektivt. Basert på føringer fra Utviklingsplanen og framskrevet aktivitet, har
arbeidsgruppene utarbeidet, vurdert og kommet med anbefaling av fremtidige faglige
driftskonsepter innenfor følgende områder:





Sengeposter, poliklinikk- og dagområder
Operasjonsområde
Observasjonspost/avklaringsenhet i akuttmottaket, intermediær/ intensivsenger
Stråling/kreft

Hovedelementene i de beregnede driftsgevinstene er som følger:







En samlokalisering av tjenestetilbudet innenfor kreft og stråling gir mulighet for å benytte
noen felles administrative tjenester, inklusive felles ekspedisjon.
Etablering av store sengeposter gir muligheter til å redusere med en sengepost. Videre
legges det opp til økt fleksibilitet med sambruk av personell som gir reduserte
lønnskostnader og redusert bruk av støttetjenester.
Samling av operasjonsaktiviteten gir bedre utnyttelse av personell og utstyr
Etablering av avklaringsenhet i akuttmottak bidrar til færre innleggelser og sikrer at
pasientene kan behandles på riktig nivå.
Riktig dimensjonering og bemanning av intensiv- og intermediærsenger bidrar til
kostnadsreduksjon.

4.1.2. Estimerte driftsgevinster i ulike alternativer
De ulike bygningsmessige alternativene presentert i idéfaserapporten vil i varierende grad kunne
legge til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene.
Vurderingene av mulig gevinstrealisering i de ulike alternativene er i hovedsak gjort med bakgrunn i
hvordan de ulike funksjoner er plassert i forhold til hverandre i de ulike bygningsmessige
alternativene, hvilke funksjoner som får nye eller rehabiliterte arealer, og hvilke funksjoner som
forblir i eksisterende bygningsmasse.
Side 20 av 37

Tabellen under illustrerer estimert gevinstuttak ved de ulike alternativene (ved gjennomføring av alle
byggetrinn per bygningsmessig alternativ).
100 % realisering av de anbefalte driftskonseptene forventes å gi en total driftsgevinst på ca. 65 mill
kroner:
100 %
gevinst
Bygningsmessige
alternative
r
0

Sengeposter
32,3 mill

Grad av gevinstrealisering for de ulike driftskonseptene
PoliOperasjon Avklarings- Intensiv/
Drift
Årlig
klinikk
enhet
Interme
besparing
d
11,2 mill 11,2 mill
5,0 mill
1,0 mill
5,6 mill
Sum

0%

0%

0%

0%

0%

0,4 mill

0,4 mill

1

90 %

100 %

80 %

100 %

100 %

3,8 mill

58,8 mill

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3,6 mill

64,3 mill

3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5,1 mill

65,8 mill

4

85 %

50 %

0%

100 %

100 %

-5,6 mill

33,2 mill

Tabell 4-1: Driftsgevinster i ulike alternativer.

4.1.3. De ulike driftskonseptene
Sengeposter
Den største besparingen oppnås ved å etablere større sengeposter med opp til 35 senger med
enerom m/toalett og dusj. Store sengeposter gjør det mulig å redusere med 1 sengepost fra dagens
10 til 9 sengeposter. Simulering av bemanningsplaner (inkl. lik pleiefaktor som i dag, ressurser avsatt
til administrativ støtte, fagutviklingssykepleier, ledelse og vikarbruk) sammenlignet med dagens
bemanning viser en mulig reduksjon i totalt antall årsverk.
Større sengeposter gir videre muligheter for økt sambruk av personell og større fleksibilitet ved ferier
og fravær. Det er lagt inn forventing om en reduksjon i variabel lønn (EFO) med nærmere 10 %
sammenlignet med i dag.
Nedtak av 1 sengepost reduserer behovet for service og støttetjenester, inklusive kokk på sengepost
(postvert), samt nedtak av tjenester rundt tekstil, avfall og lagerhold.
Poliklinikk
Ved lokalisering av sengepost og tilhørende poliklinikk i samme etasje gir driftskonseptet en mulighet
til å etablere felles aktivitets- og bemanningsplaner for pleiepersonellet. Dette vil bidra til bedre
samordning av driften og mulighet for ressursutnyttelse på tvers. Bl.a. vil sykepleier på poliklinikk
inngå i helgeturnus på tilhørende sengepost. At personell er tilknyttet både sengepost og poliklinikk
vil videre være med på å sikre at pasienten behandles på riktig nivå i forhold til døgn- eller
dagbehandling.
Samlokalisering av poliklinikker med felles ekspedisjon kombinert med tekniske løsninger som
selvinnsjekk, gir rom for oppgaveglidning der administrativt personell/helsesekretærer i større grad
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kan avlaste legene med administrativt arbeid, samt overta noen oppgaver som i dag utføres av
sykepleiere på poliklinikk. Flere sykepleierdrevne poliklinikker vil også kunne frigjøre legetid som kan
benyttes til aktiv pasientbehandling. Samlokalisering gir rom for bedre aktivitets- og
ressursplanlegging.
Samlokaliseringen vil også redusere reisetid mellom lokasjonene for legene.
I sum bidrar faktorene til redusert behov for legeårsverk samt økt produktivitet på poliklinikk. Det
ventes at økt produktivitet og moderne arealer bidrar til kortere køer og bedre omdømme, noe som
igjen kan gi en reduksjon i gjestepasientkostnader.
Operasjon
Samling av operasjonsaktivitet gir mulighet til å samordne den pre- og postoperative aktiviteten som
i dag er organisert i flere enheter. Dette vil understøtte økt andel sammedagsinnleggelser, med
tilhørende reduksjon i antall liggedøgn.
Samlokalisering av operasjonsstuene gir også rom for bedre samordning av operasjonspersonell og
utstyr. Det ventes at det blir mulig å redusere med ett operasjonsteam sammenlignet med i dag.
Videre kan drift av autoklaver og forsyning av sterilvarer sentraliseres. Samling av operasjonsaktivitet
medfører også mindre duplisering av operasjonsutstyr og -instrumenter som kreves når man drifter
på flere lokasjoner.
Avklaringsenhet
Økt kapasitet i akuttmottak gir rom for at lettere behandling av pasient kan starte allerede i
akuttmottak og at pasient i større grad kan bli avklart før den sendes videre, enten til sengepost,
kommunal helsetjeneste eller hjem.
Dette vil videre bidra til å sikre at pasienten behandles på riktig omsorgsnivå, dvs. om pasienten skal
behandles i spesialisthelsetjenesten eller om pasienten kan behandles på kommunalt nivå.
Det ventes en nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med i dag som følge av økt kapasitet i
akuttmottak.
Intensiv/Intermediær
Ved å skille medisinske intermediærpasienter fra kirurgiske intensiv- og intermediærpasienter
(postoperativ) i egne avgrensede arealer, men fortsatt nært plassert, blir det lettere å bemanne med
riktig kompetanse og pleiefaktor for de ulike pasientgruppene. Dette innebærer bl.a. at de
medisinske intermediærpasientene i større grad kan behandles av sykepleiere med ekstra
kompetanse i stedet for av intensivsykepleiere. Gevinst herunder er beregnet på lønnsdifferansen for
disse to stillingskategoriene.
Eiendomsdrift
I de mest fordelaktige alternativene ligger det medregnet en reduksjon i energikostnader, samt
redusert kostnad for forvaltning, drift (inkludert renhold) og vedlikehold (FDV) grunnet nyrenoverte
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arealer. Kostnadsbesparelsene varierer i de ulike alternativene basert på hvor mange kvadratmeter
som «erstattes» og hvilken funksjon de nye arealene skal ha (f.eks. operasjon, poliklinikk eller
sengepost).
I 0-alternativet og alternativ 4 øker kostnadene for eiendomsdrift som følge av en totaløkning i antall
kvadrat grunnet bygging av strålesenter og ytterligere et poliklinikkbygg, og der ingen arealer selges
eller rives.

4.1.4. Overordnede forutsetninger for driftsøkonomi
Det er i beregningene forutsatt at alle bygningsalternativer løser kapasitetsbehov i 2035.
Kapasitetsbehov er imidlertid ikke løst før alle byggetrinn i et alternativ er gjennomført. Det varierer
mellom alternativene når den totale utbyggingen er ferdig 82023 – 2035), og det varierer også
mellom alternativer i hvilket år strålesenteret kan tas i bruk. Driftsgevinster er lagt inn fra første hele
driftsår i nytt eller rehabilitert bygg.
Vurderingene forutsetter at resultatkravet i økonomisk langtidsplan oppfylles. Dette innebærer en
driftseffektivisering i størrelsesorden 140 mill kr i toårsperioden 2019-2020, og videre forutsettes
effekt av driftsgevinster som forutsatt i de ulike utbyggingsalternativene. Dette er imidlertid ikke nok
til å oppnå økonomisk bæreevne, slik at det på lengre sikt er nødvendig med ytterligere
effektiviseringstiltak. Vi har forutsatt driftsforbedringer tilsvarende 0,4 % av brutto kostnader hvert
år fra og med 2025 i alle alternativer.

4.2. Gevinstrealisering
Figur 7 oppsummerer årlige driftsgevinster per alternativ fram mot 2035. Det er forutsatt at
prosjektet er i drift fra og med 2025 (år 1). Prosjektets økonomiske levetid er forutsatt å være 30 år
(ut år 2054).
Det er spesielt to viktige forskjeller som forventes å gi ulikheter i driftsøkonomi mellom alternativene
1 til 4; størrelse på sengeposter og lokalisering/avstander/transportveier. Større sengeposter i
nærhet til hverandre i alternativ 1-4, gir muligheter for mer samarbeid og sambruk av areal og
ressurser gjennom døgnet.
Alternativ 4 har operasjon og poliklinikk over flere etasjer og lokasjoner (her beholdes Porsgrunn som
dagsykehus), noe som gir mindre optimal logistikk og mindre muligheter til samordning av ressurser.
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Figur 4-1: Oppsummering av årlige totale driftsgevinster per alternativ

Tabellen nedenfor viser en detaljert oversikt over driftseffektene som er lagt til grunn for de ulike
investerings-alternativene. Det vil i neste faser måtte arbeides videre med konkrete
gevinstrealiseringsplaner, basert på blant annet foreliggende gevinstoversikt.
Driftsmessigekonsekvenser i mill kroner fra 2018 til 2035
Input
Sengeposter
Poliklinikk
Operasjoner
Avklaringsenhet
Intensiv / Intermed
Klinisk drift
Eiendomsdrift
Ikke byggnær IKT *)
Flyttekostnad (engangskost.)
Andre driftsbidrag
Sum driftskonsekvenser

0-alt.
0
0
0
0
0
0
4
-40
-3
-39
-39

Alt.1
381
134
108
60
12
696
43
-40
-7
-4
692

Alt.2
387
123
140
55
11
716
39
-40
-7
-8
709

Alt.3
420
123
145
60
12
760
55
-40
-7
8
768

Alt.4
358
58
0
60
12
488
-74
-40
-5
-118
369

Tabell 4-2: Akkumulerte driftsøkonomiske effekter som følge av investeringsalternativene.
*) HF dekker investeringen i form av årlig tjenestepris fra Sykehuspartner. Behandles derfor som driftskostnad i analysene.

5. Bæreevne på prosjektnivå
5.1. Økonomisk bæreevne
I dette kapittelet vises resultater fra analyser av økonomisk bæreevne og nåverdi på prosjektnivå.
Analyser av økonomisk bæreevne på prosjektnivå vil indikere om prosjektet vil klare å opprettholde
verdien av investert kapital gjennom genererte driftsgevinster. Prosjektet vil ha økonomisk bæreevne
dersom summen av de fremtidige driftsgevinstene er tilstrekkelig til å dekke det totale
investeringsbeløpet og rente på investeringsbeløpet. Denne tilnærmingen gir et grunnlag for å
vurdere prosjektets driftsøkonomiske konsekvenser opp mot totalinvesteringen, uavhengig av
prosjektets finansieringsform. I praksis baseres beregningene på en antakelse om at prosjektet i sin
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helhet er finansiert med rentebærende lån, hvor summen av avdrag og renter på det antatte lånet gir
en tilnærming til totalinvesteringen med rente.
På de neste sidene presenteres analyser av økonomisk bæreevne og nåverdi på prosjektnivå for de
enkelte alternativene. Analysene tar utgangspunkt i følgende grunnforutsetninger:








Økonomisk levetid: 30 år
Nedbetalingstid lån: 25 år
Rentesats: 2,1 – 3,6 % (snitt 3,2 %)
Inkludere byggelånsrenter: Ja
Rente på mellomfinansiering: Ja
Diskonteringsrente for nåverdi: 4 %
Inkludere restverdier: Nei

Effekt av endrede forutsetninger er beskrevet i delkapittel 5.3 Sensitivitetsanalyser.
Økonomisk levetid er estimert med utgangspunkt i kalkulerte investeringskostnader og tilhørende
avskrivningstid for de ulike delkomponentene i investeringsprosjektet (f.eks. bygningskropp, MTU, elanlegg, IKT mm.). Den økonomiske levetiden tilsvarer vektet avskrivningstid, og er et estimat for
tiden det vil ta før det må antas å være behov for større reinvesteringer.
Analysene er gjennomført i faste 2017-kroner.
I analysene av prosjektets økonomiske bæreevne er som beskrevet i veileder tatt utgangspunkt i 100
% lånefinansiering.
Et prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets økonomiske levetid når
1. Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null
2. Fri kontantstrøm fra driften overstiger avdrag og renter på finansieringen, uavhengig av
finansieringsform.
Figuren nedenfor oppsummerer resultatene fra bæreevneanalyser på prosjektnivå for de fem
alternativene. For at prosjektet skal ha bæreevne må den akkumulerte bæreevnen være positiv ved
utgangen av økonomisk levetid. Gitt forutsetning om ca. 3,2 % lånerente (snitt av rentebane) og 30
års økonomisk levetid, har ingen av alternativene økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Alternativ 3
har minst negativ bæreevne. Alternativene 1 og 2 har negativ bæreevne med om lag 1 400 millioner
kroner, mens alternativ 4 og 0-alternativet har negativ bæreevne med om hhv 2 300 og 2 600
millioner kroner.
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Figur 5-1: Oppsummering av prosjektets økonomiske bæreevne per alternativ.

Manglende bæreevne betyr at forventede driftsgevinster ikke vil dekke investeringskostnaden over
tid. Dersom prosjektet likevel gjennomføres vil det medføre en forringelse av investert kapital og
fremtidig investeringsevne. Gjennomføring av prosjektet vil også medføre at Sykehuset Telemark HF
fremover må omprioritere likviditet fra drift til håndtering av rente- og avdragsbelastningen fra
lånefinansieringen.

5.1.1. Bæreevne i de ulike alternativene
Analyser av prosjektets bæreevne legger til grunn antakelse om at prosjektet i sin helhet er finansiert
med rentebærende lån, hvor summen av avdrag og renter på det antatte lånet gir en tilnærming til
totalinvesteringen med rente. Tabell med nøkkeltall for hvert alternativ (nederst til venstre) viser
også finansieringsplan som er lagt til grunn for vurdering av helseforetakets bæreevne (dvs. med 30%
egenfinansiering).
I det følgende oppsummeres analysen av økonomisk bæreevne for hvert utbyggingsalternativ.
Analysen sammenligner estimerte driftsgevinster mot estimert låneopptak. De tre kurvene i grafen
viser:
• Bæreevne per år: forskjell mellom kontantstrøm fra lån og driftsgevinster for det enkelte år
• Akk. bæreevne ekskl. rente på mellomfinansiering: akkumulert bæreevne ekskl. rente på
mellomfinansiering
• Akk. bæreevne inkl. rente på mellomfinansiering: alternativets akkumulerte bæreevne i levetiden
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5.1.2. 0-alternativet
0-alternativet innebærer videreføring av dagens løsning, med nødvendige investeringer for at
alternativet skal kunne fungere med samme levetid og kapasitet, og være sammenlignbart med de
andre utbyggingsalternativene. Det er lagt til grunn et investeringsbehov på 865 mill kroner.
Driftsgevinster for 0-alternativet er beregnet til null (kombinasjon av økte driftskostnader knyttet til
økt eiendomsmasse, og reduserte energikostnader på grunn av ombygginger til TEK 17.)

alternativ 0
Nye Investering
Nye Investering
Sum

865 MNOK
865 MNOK

Finansieringsplan
Sum egenfinansiering
Lån fra HOD/RHF
Sum finansiering
Byggelånsrenter

260 MNOK
606 MNOK
865 MNOK
39 MNOK

Forbedringer drift
Driftsgevinster ved stabilisert nivå

0 MNOK

Figur 5-2: Økonomiske analyser av 0-alternativet på prosjektnivå

Grafen av prosjektets økonomiske bæreevne (øverst) viser at prosjektet ikke har økonomisk
bæreevne med de forutsetningene som er lagt til grunn. 0-alternativet har negativ netto nåverdi med
4 % diskonteringsrente.
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5.1.3. Alternativ 1
Alternativ 1 innebærer flytting av all aktivitet fra Porsgrunn til Skien. Det er lagt til grunn et
investeringsbehov på 1 561 mill kroner. Driftsgevinster for alternativ 1 er beregnet til 59 mill kroner.

alternativ 1
Nye Investering
Nye Investering
Sum

1 561 MNOK
1 561 MNOK

Finansieringsplan
Sum egenfinansiering
Lån fra HOD/RHF
Sum finansiering
Byggelånsrenter

468 MNOK
1 093 MNOK
1 561 MNOK
55 MNOK

Forbedringer drift
Driftsgevinster ved stabilisert nivå

59 MNOK

Figur 5-3: Økonomiske analyser av alternativ 1 på prosjektnivå

Grafen av prosjektets økonomiske bæreevne (øverst) viser at prosjektet ikke har økonomisk
bæreevne med de forutsetningene som er lagt til grunn. Alternativet har negativ netto nåverdi med 4
% diskonteringsrente.
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5.1.4. Alternativ 2
Alternativ 2 innebærer flytting av all aktivitet fra Porsgrunn til Skien. Det er lagt til grunn et
investeringsbehov på 1 669 mill kroner. Driftsgevinster er beregnet til 64 mill kroner.

alternativ 2
Nye Investering
Nye Investering
Sum

1 669 MNOK
1 669 MNOK

Finansieringsplan
Sum egenfinansiering
Lån fra HOD/RHF
Sum finansiering
Byggelånsrenter

501 MNOK
1 168 MNOK
1 669 MNOK
64 MNOK

Forbedringer drift
Driftsgevinster ved stabilisert nivå

64 MNOK

Figur 5-4: Økonomiske analyser av alternativ 2 på prosjektnivå

Grafen av prosjektets økonomiske bæreevne (øverst) viser at prosjektet ikke har økonomisk
bæreevne med de forutsetningene som er lagt til grunn. Alternativet har negativ netto nåverdi med 4
% diskonteringsrente.
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5.1.5. Alternativ 3
Alternativ 3 innebærer flytting av all aktivitet fra Porsgrunn til Skien. Det er lagt til grunn et
investeringsbehov på 1 429 mill kroner. Driftsgevinster for alternativ 3 er beregnet til 66 mill kroner.

alternativ 3
Nye Investering
Nye Investering
Sum

1 429 MNOK
1 429 MNOK

Finansieringsplan
Sum egenfinansiering
Lån fra HOD/RHF
Sum finansiering
Byggelånsrenter

429 MNOK
1 000 MNOK
1 429 MNOK
45 MNOK

Forbedringer drift
Driftsgevinster ved stabilisert nivå

66 MNOK

Figur 5-5: Økonomiske analyser av alternativ 3 på prosjektnivå

Grafen av prosjektets økonomiske bæreevne (øverst) viser at prosjektet ikke har økonomisk
bæreevne med de forutsetningene som er lagt til grunn. Alternativet har negativ netto nåverdi med 4
% diskonteringsrente.
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5.1.6. Alternativ 4
Alternativ 4 innebærer videreføring av Porsgrunn som dagsykehus, med utbygging som dekker
kapasitetsbehovet i 2035. Det er lagt til grunn et investeringsbehov på 1 367 mill kroner.
Driftsgevinster for alternativ 4 er beregnet til 33 mill kroner.

alternativ 4
Nye Investering
Nye Investering
Sum

1 367 MNOK
1 367 MNOK

Finansieringsplan
Sum egenfinansiering
Lån fra HOD/RHF
Sum finansiering
Byggelånsrenter

410 MNOK
957 MNOK
1 367 MNOK
51 MNOK

Forbedringer drift
Driftsgevinster ved stabilisert nivå

33 MNOK

Figur 5-6: Økonomiske analyser av alternativ 4 på prosjektnivå

Grafen av prosjektets økonomiske bæreevne (øverst) viser at prosjektet ikke har økonomisk
bæreevne med de forutsetningene som er lagt til grunn. Alternativet har negativ netto nåverdi med 4
% diskonteringsrente.
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5.2. Nåverdianalyser
5.2.1. Forutsetninger nåverdianalyser
Det er gjennomført analyser av nåverdi for de ulike alternativene.
Netto nåverdi består av summen av investeringsutgifter og neddiskonterte driftsgevinster over
prosjektets økonomiske levetid, og illustrerer driftsøkonomisk lønnsomhet for prosjektet. Det vil
være usikkerhet og risiko knyttet til estimater for fremtidige kontantstrømmer, og nåverdimetoden
justerer for denne risikoen ved at fremtidige driftsgevinster nedjusteres med en diskonteringsrente.
Internrenten er den kalkulasjonsrenten som gir investeringsprosjektet en netto nåverdi lik 0.
Netto nåverdi og internrente gir en indikasjon på hva som økonomisk sett er det mest gunstige
alternativet. Vi har ikke beregnet internrente for prosjektene i idéfasen.
Følgende grunnforutsetninger er lagt til grunn for nåverdianalysene:







Diskonteringsrente: 4 %
Nåverditidspunkt: 31.12.2024
Økonomisk levetid: 30 år
Investeringskostnad: P50 inkl. mva.
Inkludere restverdier: Nei
KPI-justerte driftsgevinster, 2% per år i perioden

5.2.2. Resultater nåverdianalyser
Figur 12 oppsummerer netto nåverdi per alternativ. Ingen av alternativene har positiv netto nåverdi
med 4 % diskonteringsrente.
Alternativ 3 har minst negativ netto nåverdi.

Figur 5-7: Netto nåverdi per alternativ
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5.3. Sensitivitetsanalyser
Det er i idefasen gjennomført sensitivitetsanalyser av økonomisk bæreevne gitt følgende endringer:




Lånerente: rentebane + 2 prosentpoeng
Driftsgevinster: - 50 %
Utsettelse av byggetrinn 3 og 4 med 2 år

Konsekvenser av andre endringer vil bli vurdert i senere faser.
De økonomiske analysene er sensitive for endringer i overordnede forutsetninger. For alternativ 3 vil
en renteøkning på to prosentpoeng (fra snitt på ca. 3,2 % til 5,2 %) medføre en reduksjon i bæreevne
for prosjektet på ca. 2 200 millioner kroner i prosjektets økonomiske levetid. For de andre
alternativene vil reduksjonen i bæreevne være enda større, opp mot 3 000 millioner kroner. Effekten
varerier noe for de ulike alternativene grunnet varierende investeringskostnad.
Vi har beregnet effekten på prosjektalternativenes bæreevne av å utsette byggetrinn 3 og 4 i 2 år
(med utsettelse av tilhørende driftsgevinster). En utsettelse av siste del av utbyggingen med 2 år
forbedrer den akkumulerte bæreevnen med 500 millioner kroner for alternativ 1 og 3, og noe mindre
for de andre alternativene. Utsettelse av byggetrinn 3 og 4 har større betydning enn utsettelse av
gevinstene, siden den siste delen av utbyggingen gir mindre driftsgevinster enn byggetrinn 1 og 2.
Den største gevinsten er knyttet til innsparinger på sengepostene, og nytt sengebygg er byggetrinn 1
eller 2 i alle utbyggingsalternativene.
Vi har også sett på effekten av halvering av driftsgevinstene i de ulike utbyggingsalternativene.
Halvering av driftsgevinstene gir store negative utslag på bæreevnen i alle alternativer med unntak
av 0-alternativet, hvor det ikke er forventet gevinster av betydning. Forverringen i bærekraft er i
størrelsesorden 900 til 1 800 millioner kroner, med størst negativt utslag i de alternativene som gir
de største driftsmessige gevinstene. Dette viser at uttak av gevinstpotensialer er kritisk viktig med
tanke på helseforetakets økonomiske utvikling framover.
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6. Bæreevne helseforetaksnivå
Hittil i delrapporten har vurderinger av økonomisk bæreevne og nåverdier hatt et fokus på
likviditetsstrømmer og økonomiske endringer. Dette innebærer at analysene ikke tar hensyn til bl.a.
resultatregnskapets konsekvenser (f.eks. avskrivninger).
Økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå er en sentral forutsetning i vurderingen av et
investeringsprosjekt. Det er derfor viktig å etablere et totalbilde av den økonomiske utviklingen for
helseforetaket i prosessen med å vurdere konsekvensene av de ulike alternativene. Dette innebærer
en framskriving av kontantstrøm og regnskapsmessig resultat for prosjektet og helseforetaket som
helhet, og ikke kun analyser av økonomiske endringer.
Bærekraftanalysene på helseforetaksnivå viser likviditetsutviklingen og hvordan Sykehuset Telemark
vil håndtere sine fremtidige økonomiske forpliktelser knyttet til drift og investeringer. Det tas hensyn
til forventet likviditetsbidrag fra egen drift, ordinære investeringsbehov og øvrige planer ved
helseforetaket i perioden.
Det oppnås akkumulert økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå i 2035 ved alle
utbyggingsalternativene, med unntak av alternativ 4, under følgende forutsetninger:
-

Driftseffektivisering i størrelsesorden ca. 150 millioner kr. de nærmeste 2-3 årene, som
kreves for å løfte sykehusets driftsresultat til 100 millioner kr. i 2020
Driftsgevinster på opp til 65 millioner kr. årlig, som følge av utbyggingsalternativene
Ytterligere driftsforbedringer og økning av driftsresultatet tilsvarende 0,4 % av brutto
kostnader hvert år, fra og med 2025 i alle alternativer
Kortsiktig lån på 300 – 650 millioner kr. i perioden 2022-2030, som kan sees i sammenheng
med basisfordringen som øker i perioden

Det presiseres at vurderinger av bæreevne på helseforetaksnivå og totaløkonomiske effekter er
sensitive for finansieringsforutsetninger som er lagt til grunn, og øvrige investeringsprosjekter og
driftsforbedringer som planlegges i helseforetaket.

Figur 6-1: Økonomisk bæreevne akkumulert på helseforetaksnivå per alternativ
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Ved gjennomføring av store investeringer kan periodisering for de ulike prosjektene kunne ha
innvirkning på helseforetakets totale bæreevne. Investeringsprosjektene vil belaste
resultatregnskapet med en økning i avskrivnings- og rentekostnader, og likviditeten vil bl.a. belastes
med en økning i avdragsbetalinger.
Analysene viser at det uansett valg av alternativ vil være en periode hvor rentebelastning og avdrag
overstiger gevinstene av prosjektet.
Forbedringen i bæreevne utover i perioden skyldes netto driftsforbedring med 0,4 % av brutto
kostnader hvert år fra og med 2025.

6.1. Resultatutvikling 2017–2035
Figuren nedenfor viser forventet resultatutvikling for Sykehuset Telemark fram til 2035 ved ulike
alternativer.

Figur 6-2: Utvikling i regnskapsresultater ved ulike alternativer

Investeringsprosjektene som er inkludert vil belaste resultatregnskapet med en betydelig økning i
avskrivnings- og rentekostnader. Det er lagt til grunn betydelige gevinster som gir et regnskapsmessig
resultat som samlet over planleggingsperioden er positivt. Forbedringen i resultat utover i perioden
skyldes forutsetningen om netto driftsforbedring med 0,4 % av brutto kostnader hvert år fra og med
2025.
Driftsresultatet før avskrivninger øker fra 2,5 % i 2017 til om lag 8 % i 2035.
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6.2. Utvikling basisfordring 2017–2035
Helseforetakets bæreevne i et likviditetsperspektiv er positiv i alle alternativene. Denne uttrykkes
som differansen mellom likviditetsbehovet og basisfordringen mot Helse Sør-Øst RHF.
Netto basisfordring øker fra ca. 900 millioner kr. i 2018 til 1000-2000 millioner kr. i 2035, avhengig av
valgt utbygningsalternativ. Denne bæreevnen påvirkes av investeringsnivå,
finansieringssammensetning og prosjektenes konsekvenser for driftsøkonomien.

Figur 6-3: Netto av driftskreditt og basisfordring per alternativ
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1

PLAN OG MANDAT FOR KONSEPTFASEN

Formålet med plan for videre arbeid og mandat for konseptfasen er å ha et felles styringsgrunnlag
for de som arbeider med og i prosjektet.
Dokumentet skal angi rammer og krav som er fastlagt og beskriver mål og strategi som prosjektet
skal følge for at målene skal nås. Planer, budsjetter og aktiviteter skal være forankret i styrings‐
dokumentet
Det utarbeides et eget styringsdokument for hver ny fase i prosjektet. Dette mandatet gjelder for
konseptfasen og vektlegger overordnede forhold.

2

BAKGRUNN

Styret i Sykehuset Telemark Helseforetak (STHF) vedtok i møte 14. september 2016 (sak 64)
Utviklingsplan 2030 [1]. Utviklingsplanen identifiserte behov for å utvikle den somatiske
bygningsmassen i Skien. Hovedbegrunnelsen ligger i faglige krav til sengeområdene, samt ønske om
å flytte all somatisk virksomhet fra Porsgrunn til Skien. Sistnevnte vil bety bedre ressursutnyttelse,
fleksibilitet, logistikk og faglig samarbeid, samt er det alternativet som tilfredsstiller sykehusets
økonomiske bærekraft.
Videre vedtok Helse Sør‐Øst RHF i styremøte den 21.april 2016 (sak 30) [3] at en ny stråleenhet for
sykehusområdet Vestfold og Telemark skulle legges til STHF. Oppbygging av en slik
stråleterapiavdeling vil være en sentral del av STHFs framtidige krefttilbud.
I mandatet for idéfase fikk STHF i oppgave å utvikle et best mulig beslutningsgrunnlag for å ta
stilling til videreføring av de delprosjekter som inngår i prosjektprogrammet for somatikk Skien,
slik det er beskrevet i utviklingsplan 2030 for Sykehuset Telemark HF, og i styresak 099‐2016,
behandlet av styret i Helse Sør‐Øst RHF den 15.12.2016. Dette omfattet:
•
•
•
•

Sengeområde
Poliklinisk‐ og dagområde
Operasjonsområde
Stråleterapi

Idéfaserapporten gir grunnlag for å ta stilling til oppstart av konseptfase for hele, eller deler av,
prosjektprogrammet. Dette dokumentet er førende for det videre arbeidet i konseptfasen.
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3

MÅL FOR KONSEPTFASEN

Overordnet målsetting med konseptfasen er å utrede og framskaffe et faglig grunnlag som gir
tilstrekkelig sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor rammer som
er definert i dette dokument.
Hensikten med prosjektet i denne fasen er å utarbeide en konseptrapport, dvs. et beslutnings‐
grunnlag som gir Sykehuset Telemark HF og Helse Sør‐Øst RHF grunnlag for å beslutte om man skal
gå videre med forprosjekt for ett av alternativene, og hvilket alternativ dette er.
Målene som skal ivaretas i konseptfasen er vist i nedenstående figur:
Samfunnsmål
(se hensikt)

Kritiske suksessfaktorer

Prosjekteiers
perspektiv

Effektmål

Pasienters og
medarbeideres
perspektiv
Resultatmål

Resultatmål

Resultatmål

Ressurser

Ressurser

Ressurser

Prosjekt
perspektiv

Samfunnsmålet er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et helsemessig godt og samfunns‐
økonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet.
Samfunnsmålet i denne fasen av prosjektet er å legge grunnlag for riktig vegvalg for å oppnå den
langsiktige samfunnsmessige målsettingen. Prosjektet skal basere løsninger på de føringer som
fremkommer som følge av Helse Sør‐Øst RHF sin utvikling av helsetjenester sett i et langsiktig
perspektiv. De totale løsningene skal sikre at dimensjonering, driftskonsept samt oppgave og
funksjonsfordeling blir ivaretatt i dette fremtidige helseperspektivet.
Effektmålene er knyttet til at Sykehuset Telemark skal kunne betjene befolkningen med et
tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud og i tillegg hvilke gevinster i samfunnsøkonomisk
perspektiv de ulike alternativene vil gi.
Prosjektets konkrete resultatmål i konseptfasen er at det velges ett utbyggingsalternativ og at det
framkommer en konseptrapport som gir tilstrekkelig grunnlag for å beslutte om forprosjektet skal
igangsettes, slik at styrene for Sykehuset Telemark HF og Helse Sør‐Øst RHF kan ta stilling til
igangsetting av neste fase.
Prosjektet skal sikre at man bygger på de faglige driftskonseptene beskrevet i idéfaserapporten.
Disse konseptene er vurdert og anbefalt ut i fra;
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Kvalitet i pasientbehandlingen, pasientsikkerhet og likeverdig tilbud
Tilgjengelighet
Den faglige utviklingen og robusthet i fagmiljøene
Arbeidsmiljø
God ressursutnyttelse
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Prosjektets konkrete resultatmål i konseptfasen er at det velges ett bygningsmessig alternativ og
at dette er tilstrekkelig utredet til at forprosjekt kan igangsettes.
Det valgte bygningsmessige alternativet skal ivareta at økonomiske driftsgevinster beskrevet i
idéfaserapporten kan realiseres.
Kort oppsummert skal det bygningsmessige alternativet gi:
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Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (lettere å tilpasse
arealene til nye funksjoner og ny metodikk) i fremtiden etter at de er tatt i bruk
Moderne sengeposter mht. størrelse, driftsøkonomi, service, lager og sanitære
forhold
Rasjonell drift og optimal logistikk med god ressursutnyttelse
Mulighet for forskning, undervisning og opplæring
Mulighet for gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles
Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring
Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak
Godt inneklima
Godt arbeidsmiljø
God tilgjengelighet for alle brukere 
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4

RAMMEBETINGELSER OG KRAV FOR
PROSJEKTETS ARBEID

Resultatene fra idéfasen tas med videre i konseptfasen. Interne rapporter som danner
grunnlagsdokumentene for påfølgende faser er:





STHF Strategi 2016‐2019
STHF Utviklingsplan 2030, inkludert oppdatert aktivitetsframskrivning til 2035
Idéfaserapport Utbygging somatikk Skien, med tilhørende referansedokumenter

Konseptfasen skal følge «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter»:

4.1

Alternativer som skal vurderes

Prosjektet skal levere en vurdering av de bygningsmessige alternativene, samt et 0‐alternativ.
De bygningsmessige alternativene skal tilstrebe å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene
utarbeidet i idéfasen. Minimum skal følgende alternativer vurderes:
Alternativ 0

‐ Nytt strålesenter bygges
‐ Porsgrunn som somatisk dagsykehus
Lokasjonen oppgraderes og «utvides» for å møte økt behov
‐ Nytt bygg i Skien for å dekke mangel på polikliniske rom (23 rom)
‐ B55‐Nordfløy oppgraderes teknisk men ikke funksjonelt
(dvs. fortsatt 4‐sengs rom og toalett/bad på korridor)
‐ Evakueringsarealer for sengepost under teknisk oppgradering av Nordfløy

Alternativ 1:

‐ Nytt kreftbygg,
‐ Nytt kombinert senge‐ og pol. klin bygg
‐ 2 sengeposter beholdes i Nordfløy
‐ Nytt operasjonsbygg knyttet til Vestfløy

Alternativ 2:

‐ Nytt strålesenter knyttet til tidligere vaskeri og Moflata
‐ Nytt sengebygg (5 sengeetasjer) koblet mot poliklinikk areal i Nordfløy
‐ Operasjon i to etasjer

Alternativ 3:

‐ Nytt kreftbygg med sengetårn (4 sengeetasjer) koblet mot poliklinikk areal i
Nordfløy
‐ Nytt operasjonsbygg knyttet til Vestfløy
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Alternativ 4: ‐ Nytt kreftbygg med 2 sengeetasjer koblet mot poliklinikk areal i Nordfløy
‐ Sengebygg koblet med behandlingsbygg
‐ Operasjon i to etasjer
Alternativ 5:

‐ Nytt strålesenter knyttet til tidligere vaskeri og Moflata
‐ Nytt sengebygg koblet mot poliklinikk areal i Nordfløy
‐ Nytt operasjonsbygg knyttet til Vestfløy

Alternativ 6:

(Kombinasjon av Alternativ 0 og Alternativ 4)
‐ Nytt kreftbygg med 3 sengeetasjer bygges
‐ 2 sengeposter beholdes i Bygg 55‐ Nordfløy
(dvs. fortsatt 4‐sengs rom og toalett/bad på korridor)
‐ Porsgrunn som somatisk dagsykehus Lokasjonen oppgraderes og «utvides» for å
møte økt behov
‐ Bygg 55‐Nordfløy benyttes for å dekke mangel på polikliniske rom (23 rom)
(Ombygging og teknisk oppgradering)

4.2

Evalueringskriterier for valg av alternativ

Følgende kriterier skal benyttes i evaluering av de bygningsmessige alternativene







4.3

Kvalitet i pasientbehandlingen, pasientsikkerhet og likeverdig tilbud
Tilgjengelighet
Den faglige utviklingen og robusthet i fagmiljøene
Arbeidsmiljø
God ressursutnyttelse
Økonomisk bærekraft

Andre føringer

Prosjektet skal ta utgangspunkt i STHFs prosjekteringsveileder og avvik fra disse skal
avtales spesielt.
Prosjektet kan trekke inn andre sykehusfunksjoner i de bygningsmessige alternativene
dersom ikke det går på bekostning av tid og kostnad.
Prosjektet skal ikke endre framskriving av aktivitet dersom ikke det kommer nasjonale
endringer i framskrivningsmodellen eller nye føringer fra Helse Sør‐Øst RHF.

4.4

Målverdi

Målverdien (Target Value) som skal benyttes i designprosessen settes til 90 % av tillatt
kostnadsnivå. Estimert kostnadsramme skissert i idefasen for hele prosjektet (alle byggetrinn) er
ca. 1,7 mrd. kr (2017 verdi).

4.5

Budsjett for konseptfasen

Konseptfase Steg 1 skal samlet sett gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 5 millioner
kroner. I denne rammen inngår ikke kostnader for medarbeideres bruk av tid til medvirkning og
prosjektledelse som forutsettes gjennomført internt. Kostnadsramme for Steg 2 er avhengig av
beslutning i B3A.

31.01.2017
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PROSJEKTBESKRIVELSE MED AKTIVITETER

Gjennomføringen av konseptfasen er illustrert i figuren fra «Veileder for tidligfasen i
sykehusbyggprosjekter»:

31.01.2017
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Hovedaktiviteter i konseptfasen:
Hovedaktiviteter i
konseptfasen
Steg 1
Oppdatering

Forklaring

Bearbeide og kvalitetssikre datagrunnlaget utarbeidet under idéfasen

Utarbeide
Hovedprogram

Utarbeide Hovedprogram, bestående av innledning og følgende 5
deler;
1 Funksjon
2 Teknikk
3 Utstyr
4 IKT konsept
5 Rom og areal

Utrede 0‐alternativ

0‐alternativ utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige
alternativer
Utvikle de bygningsmessige alternativene identifisert i idéfasen
Alternativene visualiseres
Utredningene skal vise om alternativene kan innpasses i
investeringsrammene og hvilken effekt gjennomføringen har på
helseforetakets økonomiske bæreevne
Anbefale ett bygningsmessig alternativ (beslutning B3A)

Alternativvurdering

Anbefale ett
bygningsmessig
alternativ
Steg 2
Utdyping av
hovedalternativ

Skisser og modeller av anbefalt bygningsmessig alternativ med
tilhørende kalkyler mv. (Inkluderer investeringskostnader,
driftseffekter, bærekraftsanalyse og investeringsplan)
Kvalitetssikring enten som en følgeevaluering gjennom konseptfasen,
eller som en punkt‐ evaluering etter valg av konsept (beslutning B3).

Ekstern
kvalitetssikring
konseptvalg (KSK)
Gjennomføringsmodell Vurdering av gjennomføringsmodell beskrives i konseptrapporten
med forslag til mandat for forprosjektfasen og i oppdatert
styringsdokument.
Videreføring til
Utarbeide plan for neste fase
forprosjekt
Rapport
Utarbeide konseptrapport
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6

HOVEDLEVERANSER OG MILEPÆLSPLAN

6.1

Leveranser

Hovedprosjektet skal levere følgende:

Leveres til B3

Leveres til B3A



6.2




Konseptrapport med følgende vedlegg:
o Hovedprogram
 Funksjon
 Teknikk
 Utstyr
 IKT konsept
 Rom og areal
o Alternativvurdering
o Skisser og modeller av anbefalt alternativ med tilhørende kalkyler
mv.
o Forslag til mandat for forprosjekt
Rapport for virksomhet‐ og organisasjonsbeskrivelse
o Gjennomføringsplan for organisasjonsutvikling
Spesifisert gevinstoversikt

Milepælsplan
Hovedmilepæler

Frist

Ferdigstille Hovedprogram

Mars 2018

Anbefale bygningsmessig alternativ til Steg 2

August 2018

STHF styrebehandling beslutning B3A

September 2018

HSØ styrebehandling beslutning B3A

Oktober 2018

Videre milepælsplan for Steg 2 vil være avhengig av beslutning i B3A da det er lagt
til rette for trinnvis utbygging etter Steg 1 i konseptfasen.
Denne planen utarbeides av hovedprosjektet som grunnlag for styrebehandling i
B3A.
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PROSSJEKTO
ORGAN
NISERIN
NG
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nistrerendee direktør er
e prosjektteier. Prosjeektdirektørr har ansvaar for ledelsse og
organisering av prosjektet.
p
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Styret Sykkehuset
Telemarrk HF

Sttyret
Sykehusbygg HF

Adm. dir.
Sykehu
uset
Telem
mark

Adm
m. dir.
Sykeh
husbygg
Prrosjektstyrret
Utvik
kling Soma
atikk
Skien

Pro
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ktør
Sykehuset
S
T
Telemark
HF
F

Sykehusbygg HF
Prosjek
kt-organisasjon
Virksom
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ygg
By

T
Teknologi

A
Andre eksterrne
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SUKSESSKR
RITERIEER OG KRITISSKE
SUKSESSFAKTOREER

8.1

Suksesskkriterier

Prosjektet måles på
p følgende kriterier ve d leveranse av konseptrapport:

Ram
mmebetingellser

• Rapporten
n svarer på og
o er tilpassset gjeldendde
rammebeetingelser for Sykehusett Telemark H
HF med
hensyn till økonomisk
k bæreevne, funksjonsddeling og
fremtidig kapasitet

Kosstnadsramm
men

• Kostnadsrrammen for konseptfase
en holdt;
‐ budsjettter ikke overrskredet

Tidsplan

• Tidsplane n holdt; kon
nseptrapporrten er leverrt i henhold
til avtalt p
plan.

Ko
onseptrappo
ort

• Konseptraapporten haar en kvalitett og et innhoold som gir
basis for aat den innen
n rimelig tid danner gruunnlag for
styrebehaandling og beslutning
b
i Helse
H
Sør‐Ø st RHF.
Den skal ooppnå tilslutning til dett som foreslåås.

8.2

s
ktorer
Kritiske suksessfa

Kritisk
ke suksessfaaktorer som har innvirkkning på målloppnåelsen
n i prosjekteets konseptfa
ase:












Ledelsesfforankring og solid forrankring av
v prosjekte
et i organisaasjonen
Alle deltaagere i prossjektet har felles målfo
orståelse
Klare ansvarsområd
der og tyde lige mandaater (klar organiseringg)
Åpen og transparen
t
t planproseess
Rett komp
petanse på
å rett plass til rett tid
Tilstrekkeelige økono
omiske ram
mmer og go
od kostnadssstyring
Avsette tiilstrekkelig
g tid og resssurser for å arbeide med
m prosjekktet
Avsatte reessurser sttyres av proosjektet
Avklaringg av interesssentbildet,, oppfølging av kritisk
ke aktører oog miljøer
Brukerinv
volvering
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9

USIKKERHET

Styringen av usikkerhet i prosjektgjennomføringen skjer primært i forhold til de kritiske
suksessfaktorene nevnt i kapittel 8.2.

10 PROSJEKTSTYRING OG OPPFØLGING
10.1 Prinsipper for prosjektstyring
Prosjektet skal gjennomføres i henhold til prinsippene i «Lean Planning». Dette innebærer
blant annet at








Byggherren setter de økonomiske begrensningene for prosjektet
Bruken av bygningene bestemmes før design
Verdi for brukerne (her byggherre) er styrende for valg av løsningene – metodikken
verdianalyse kan benyttes
Målverdi metodikken (Target Value Design) benyttes i alle faser
Byggherren er involvert i alle stadier av prosjektet og i daglig ledelse av prosjektet
Det etableres tverrfaglige team som, i tillegg til prosjekterende, inkluderer både
medisinsk så vel som teknisk personell fra helseforetaket
Det etableres et prosjektkontor på sykehustomten der prosjektledelse og de
prosjekterende har en tilstedeværelse på minimum 80 % av fakturert tid

10.2 Oppfølging
For å kvalitetssikre prosjektet er det for konseptfasen lagt opp rutiner for rapportering og
evaluering.







Månedlige styringsgruppemøter
Månedlig skriftlig rapportering av kvalitet, framdrift, usikkerhet og kostnad til
styringsgruppen
Styrebehandling av prosjektet etter hver fase
Ekstern bistand fra kompetansemiljøer på sykehusprosjekter i Norge
Utarbeidelse av usikkerhetsanalyse

11 GEVINSTREALISERING
Prosjektet skal utarbeide en spesifisert gevinstoversikt. Detaljeringsnivå er spesifisert i
«Driftsøkonomiske effekter i tidligfasen» av Helse Sør‐Øst RHF.
Ved endringer i prosjektet skal verdianalyse benyttes for å sikre at estimert gevinstpotensial
opprettholdes.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: TSB tilbudet inklusiv avrusning i Telemark

Sak nr.
009-2018

Saksbehandler
Lars Ødegård, klinikksjef

Sakstype
Temasak

Møtedato
7.2.2018

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:
Har saken betydning for pasientsikkerheten?
Nei, ikke direkte

Ingress:
Målsettingen med saken er å presentere for styret TSB tilbudet inklusiv avrusning i Telemark.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Skien, den 25. januar 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Styrets årsplan 2018
Sak nr.
010-2018

Saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Sakstype
Orientering

Møtedato
7.2.2018

Styrets oppdaterte årsplan 2018
Styresak 102-17 Styrets årsplan 2018

Ingress:
Formålet med denne saken er å legge frem oppdatert styrets årsplan 2018 ref. sak 102-17 Styrets
årsplan 2018, som ble behandlet av styret i møte 13. desember 2017.

Forslag til vedtak:
Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

Skien, den 31. januar 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018
Ajourført 31. januar 2018 (TP)
Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift
Styremøte
7. februar
kl. 09.30‐15.30



Dir. møterom,
Skien



Foretaksmøte og
felles styreseminar
i regi av Helse Sør‐
Øst RHF
14. februar
Styremøte
18. april
kl. 09.30‐15.30
Dir. møterom,
Skien















Styreseminar
18. april
Kl. 16.00 – 20.00
Styremøte
23. mai
kl. 09.30‐15.30




Organisasjon, ledelse, strategi og mål

Andre saker

Prosjekt Utbygging somatikk Skien – Godkjenning av
idefase (B2‐beslutning) og innstilling til HSØ (AF)
Virksomhetsrapport per 3. tertial 2017
Interne revisjoner ‐ resultater 2017 (HW)
ADs orientering



Årlig erklæring om ledernes
ansettelsesvilkår (MTH)
Årlig melding 2017 for STHF (TP)
TEMA: TSB tilbudet inklusiv avrusning i
Telemark (LØ)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)




Styrets beretning og årsregnskap 2017 (ØN)
Virksomhetsrapport per mars (ØN)
Oppdragsdokument 2018 fra Helse Sør‐Øst og
protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF
(TP)
Delrapporter til Utviklingsplanen etter føringer fra
HSØ (AF)
Godkjenning av styringsdokumentet for
konseptfase utbygging somatikk Skien (AF)
Status innføring av det nye kvalitetssystemet HELIKS
(HW)
Status prosjekt elektronisk legemiddelkurve (HW)
Styrets instruks (TP)
ADs instruks (TP)
ADs orientering



Foreløpig behandling av økonomisk
langtidsplan (ØN)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)




Virksomhetsrapport per 1. tertial (ØN)
Årsmelding 2017 fra pasient‐ og brukerombudet
(TP)
















Økonomisk langtidsplan (ØN)
Rapportering på overordnet HMS‐
handlingsplan STHF 2017 ‐ del 2 Mål og




Innkalling og saksliste (TP)
Protokoll fra styremøte STHF
13.12.17 (TP)
Styrets oppdaterte årsplan 2018
(TP)
Andre orienteringer (TP)

Innkalling og saksliste (TP)
Protokoll fra styremøte STHF
07.02.18 (TP)
Styrets oppdaterte årsplan 2018
(TP)
Andre orienteringer (TP)

Innkalling og saksliste (TP)
Protokoll fra styremøte STHF
18.04.18 (TP)
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018
Ajourført 31. januar 2018 (TP)
Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift

Dir. møterom,
Skien
Styremøte
20. juni
kl. 09.30‐15.30
Dir. møterom,
Skien

Styremøte
26. september
kl. 09.30‐15.30










Ulefoss møterom,
Skien, konferanse‐
senter





Styreseminar
26. september
Kl. 16.00 – 20.00
Styremøte
24. oktober
kl. 09.30‐15.30





ADs orientering



Virksomhetsrapport per mai (ØN)
Status konseptfase for utbygging somatikk Skien
(AF)
Pasientsikkerhetsprogrammet (HW)
ADs orientering



Virksomhetsrapport per 2. tertial (ØN)
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 (TP)
Valg av konsept (B3A) for utbygging somatikk Skien
(AF)
Driftsmodell ambulansedrift STHF (FH)
Status prosjekt elektronisk legemiddelkurve (HW)
ADs orientering







Dir. møterom,
Skien



Virksomhetsrapport per september (ØN)
Status budsjett 2019 (ØN)
Orientering om foretakets meldinger om hendelser
som har eller kunne ha ført til alvorlig personskade
(spesialisthelsetjenesteloven § 3‐3a) (HW)
ADs orientering

Styremøte
19. desember
kl. 09.30‐15.30





Virksomhetsrapport per november (ØN)
Budsjett 2019 (ØN)
ADs orientering

Dir. møterom,

Organisasjon, ledelse, strategi og mål



tiltak (MTH)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)
ForBedrings undersøkelse 2018 ‐
resultater STHF (MTH)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)

Andre saker









TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget
(TP)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)









TEMA: Styrets årlige evaluering av
administrerende direktørs arbeid og
resultater – lukket møte (PAO)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)






Fullmakter for STHF – årlig oppdatering
(ØN)





Styrets oppdaterte årsplan 2018
(TP)
Andre orienteringer (TP)
Innkalling og saksliste (TP)
Protokoll fra styremøte STHF
23.05.18 (TP)
Styresaker i STHF –
Status og oppfølging (TP)
Styrets oppdaterte årsplan 2018
(TP)
Andre orienteringer (TP)
Innkalling og saksliste (TP)
Protokoll fra styremøte STHF
20.06.18 (TP)
Styrets oppdaterte årsplan 2018
(TP)
Andre orienteringer (TP)

Innkalling og saksliste (TP)
Protokoll fra styremøte STHF
26.09.18 (TP)
Styrets oppdaterte årsplan 2018 og
foreløpig årsplan 2019 (TP)
Andre orienteringer (TP)
Innkalling og saksliste (TP)
Protokoll fra styremøte STHF
24.10.18 (TP)
Styresaker i STHF – Status og
oppfølging (TP)
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018
Ajourført 31. januar 2018 (TP)
Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift

Organisasjon, ledelse, strategi og mål

Andre saker



Skien
Styreseminar
19. desember
Kl. 15.30 – 18.00

Styrets årsplan 2019 (TP)
Andre orienteringer (TP)

Årlig egenevaluering av styrets arbeid og
arbeidsform (PAO)

Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:






Konseptrapport for nytt bygg for sikkerhetspsykiatri
Benchmarking (HSØ gjør et arbeid med dette i samarbeid med HOD. Tidspunkt for orientering til styret er ikke avklart)
Styresak 3-2017 Ny spesialistutdanning for leger -Sak under ADs orientering. Styret vil få en orientering når ordningen har fått virke en tid.
Styresak 24-2017 (20. april) Styrets instruks. Det ble av ansatterepresentant Severinsen etterspurt en sak om:
Styrets ansvar for organisering av foretaket sett opp mot Administrerende direktørs fullmakter (THR)
Plan for interne revisjoner 2018 (HW)
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Eventuelt
Sak nr.
011-2018

Saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Sakstype

Møtedato
7.2.2018

Ingen
Ingen

Ingress:
Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt.

Forslag til vedtak:
Det foreligger ingen saker til vedtak.

Skien, den 31. januar 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Andre orienteringer
Sak nr.
012‐2018

Saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver

Sakstype
Orienteringssak

Møtedato
7.2.2018

Trykte vedlegg:
1. Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14. desember 2017
2. Protokoll fra brukerutvalgets møte 14. desember 2017

Ingress:
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer».
I møtet orienterer styreleder om hans deltakelse på møter utenom styremøtene.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Skien, den 25. januar 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Dato:

Styremøte 14. desember 2017

Tidspunkt:

Kl 0915-1545

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder
Til kl 15:00

Fra kl 11:00

Fra brukerutvalget møtte:

Knut Magne Ellingsen

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne
Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, kst HR-direktør Svein Tore
Valsø
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Saker som ble behandlet:

115-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

116-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
16. NOVEMBER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 16. november 2017 godkjennes.

117-2017

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
NOVEMBER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per november 2017 til etterretning.

118-2017

REVISJONSPLAN 2018 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE
SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner revisjonsplan 2018.

2

119-2017

FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF
og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og
omsorgsdepartementet til forskning for 2018.
2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik
det fremgår av saksframlegget.

120-2017

REGIONAL LØSNING FOR MEDIKAMENTELL
KREFTBEHANDLING – STATUS OG PLAN FOR
GJENNOMFØRING

Klinikkleder Sigbjørn Smeland fra Oslo universitetssykehus HF presenterte saken.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt regional løsning for medikamentell
kreftbehandling innenfor en kostnadsramme på inntil 164 millioner kroner.

121-2017

OPPDRAG OG BESTILLING 2018 – KRAV TIL ØKONOMISK
RESULTAT

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF

110
175
17
1
120
100
30
-210
40
75
200
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2. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2018 til orientering.
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard:
Representantene viser til protokolltilførsel i sak 105 og 107-2017. Budsjettsituasjonen i
sykehusene oppleves gjennomgående som anstrengt, og i mange enheter er det krevende å
innfri de politiske krav som er stilt til tjenesten. Den samlede kapasiteten i tjenestene styres i stor
grad av tildelingene til sykehusene. En rekke investeringer innen IKT, MTU, bygningsmessige
forhold og kompetanse utsettes for å nå budsjettmål.

122-2017

ORIENTERINGSSAK - INFORMASJONSSIKKERHET OG
PERSONVERN. NY PERSONVERNLOVGIVNING I EU/EØS
(GDPR)

I tilknytning til behandlingen av saken hadde direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet en
innledning.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Sak om Informasjonssikkerhet og personvern – herunder ny personvernlovgivning i
EU/EØS (GDPR) tas til orientering.

123-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

124-2017

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, orienterte administrerende direktør i tillegg
om kontraktsmessige forhold i tilknytning til et regionalt prosjekt.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

4

Andre orienteringer
1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 14. november 2017
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15. november 2017
4. Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV om nedleggelse av
akuttsykehuset Ullevål
Temasak:


Regional utviklingsplan v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Møtet hevet kl 1545
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Hamar, 14. desember 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET
14.12.2017 kl 10:00 til 14:00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom

Tilstede:

Idar Grotle
Thyra Giæver
Birte Helene Moen
Bjørg T. Lønnberg
John Arne Rinde
Rita Andersen
Hanne Kittilsen
Vidar Bersvendsen
Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Halfrid Waage, fagdirektør
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef
Arbesa Berisha, Pasient‐ og brukerombud

Saker presentert av:
Birte Helene Moen, BU
Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Ann Iren Skjemstad, avdelingsleder
Annette Fure, utviklingsdirektør
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef
Forfall:

Sak 44/17

Gunn Ingeborg Kval‐Engstad
Anne Brynjulfsen, rådgiver
Egil Rye‐Hytten, regional brukerkontakt

Godkjenning av protokoll fra 02.11.2017
Protokollene fra 02.11.17 ble lagt frem for endelig godkjenning
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner protokollene.

Sak 45/17

Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon prosjekter
Brukerutvalget gjennomgikk listen.

Side 1 av 3

Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner listen.
Ny oppdatert liste følger vedlagt.
Sak 46/17

Sak 47/17

Orientering fra HSØ samling mellom ledere og nestledere i brukerutvalg i Helse Sør‐Øst RHF
og helseforetakene
Birte Helene Moen orienterte fra samlingen.
Referatet fra samlingen følger vedlagt.
Virksomhetsrapport STHF pr oktober og november 2017
Administrerende direktør presenterte sykehusets resultat per november 2017. Regnskapet
viser et negativt resultat på 15,8 millioner kroner. Estimat for året er forbedret med 10
millioner kroner fra negativt resultat på 25 millioner kroner, til negativt resultat på 15
millioner kroner.
Fagdirektør roste resultatene på de medisinske parameterne og spesielt resultatet på
prevalensmålingen i november på 2,8 %.
Vedtak:
Virksomhetsrapport per november 2017 tas til etterretning.
Brukerutvalget er svært fornøyd med utviklingen av parameterne.

Sak 48/17

Nyåpning kafe Skien 1. februar 2018 fra ekstern leverandør ISS
Avdelingsleder Ann Iren Skjemstad orienterte om at det i forbindelse med C1 prosjektet ble
bestemt fra ledelsen at Kafe driften i Skien skulle konkurranseutsettes.
1.februar åpner Sykehuset Telemark en ny kafe i hovedinngangen. I nyoppussede lokaler og
med nytt varekonsept vil denne tjenesten bli levert av vår eksterne samarbeidspart ISS Facility
Services AS. De blir sykehusets leverandør på kafedrift de nærmeste 5 årene.
ISS vil etablere et tydelig verksapsrolle for sine ledere og ansatte med fokus på
imøtekommende våre kunder og levere god service.
En ny oppgradering av lokalene av kafeen i Skien samt et bredere utvalg vil bidra til økt
motivasjon og trivsel for pasienter, pårørende og øvrige gjester.
Vedtak:
Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning.

Sak 49/17

Idéfase – Utbygging somatikk
Prosjektleder Annette Fure orienterte om status i prosjektet.
Vedtak:
Brukerutvalget takker for en god orientering.
Presentasjonen følger vedlagt.
Side 2 av 3

Sak 50/17

Mediehåndtering og kommunikasjon
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen orienterte.
Presentasjonen følger vedlagt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
BU ønsker Kittilsen tilbake på nytt møte.

Sak 51/17

Pasient og brukerombudets orienteringer
Ingen spesielle saker.

Sak 52/17

Eventuelt




Kurs Modul 2 – avholdes her på sykehuset 24.januar 2018
Pasienttilfredshetsundersøkelsen implementeres 1.mars 2018
BU gav tilbakemelding om følgende:
o Tak over parkeringsautomatene ønskes
o For få HC parkeringsplasser
o Mangel på parkeringsplasser generelt – et økende problem
o 6 stk av behandlingsstolene på nevrologisk poliklinikk fryktelig vonde å benytte
o Håndklær holdere på pasientrom henger for lavt – håndklær går i gulvet
o Regulerbare håndtak på HC toalett – må installeres på hele sykehuset
o Toalettpapirholdere på HC toalett – vanskelig å benytte
o Fra urologisk poliklinikk – ikke ønskelig med navnopprop på venteværelse –
man at pasienten kan på et nr når ha/hun melder seg i skranken

Skien, 15. desember 2017
Anne Borge Kallevig
Referent
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Styrets egenevaluering
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd
Sak nr.
013-2018

Saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Egenevaluering

Møtedato
7.2.2018

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.

Ingress:
Foretakets styre vil fra tid til annen ha behov for å evaluere egen arbeidsform for å sikre at styret
ivaretar sitt ansvar, herunder de interesser som tjener helseforetaket best. På denne bakgrunn settes
det av noe tid på slutten av styremøtet til styrets egenevaluering. Egenevalueringen gjennomføres i
lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd.

Skien, den 31.januar 2018

Per Anders Oksum
Styreleder

Side 1 av 1

Økonom
miske
e vurd
derin
nger
Utb
byggin
ng som
matikkk Skie
en

Delrappport til idéfassen
31. januuar 2018 Verrsjon 1.0

Innhold
1.

Innledning ............................................................................................................................................ 4
1.1.

2.

Opp
psummeringg ................................................................................................................................... 5
2.1.

3.

Økonomiskk bæreevne prosjektnivåå........................................................................................... 5

2.1.1.

Prosjeektets bæree
evne......................................................................................................... 5

2.1.2.

Prosjeektets nåverdi ............................................................................................................. 7

2.2.

Økonomiskk bæreevne helseforetakksnivå .................................................................................. 8

2.3.

Sentrale fo
orutsetninger i økonomisske analyser av idéfasen ....................
.
.............................. 10

2.3.1.

Prosjeektkostnad ................................................................................................................ 10

2.3.2.

Driftsgevinster .................................................................................................................. 10

2.3.3.

Finansieringsplan .............................................................................................................. 13

Pro
osjektkostnad
d, fremtidige
e investering er og finansiieringsplan .................................................... 14
3.1.

Investeringger i periode
en 2018 – 20335 ..................................................................................... 14

3.2.

Premisser lagt inn i pro
osjektet .................................................................................................. 15

3.2.1.

Bygg ....................
.
.............................................................................................................. 15

3.2.2.

MTU ....................
.
.............................................................................................................. 15

3.2.3.

IKT ...................................................................................................................................... 16

3.2.4.

Øvrigee kostnader .............................................................................................................. 16

3.3.

Premisser utenfor prossjektet ................................................................................................... 16

3.3.1.

.
.............................................................................................................. 17
Bygg ....................

3.3.2.

MTU ....................
.
.............................................................................................................. 17

3.3.3.

IKT ...................................................................................................................................... 17

3.4.

Prosjektko
ostnad ........................................................................................................................ 17

3.4.1.

Prosjeektkostnad ................................................................................................................ 17

3.4.2.

Byggeeperiode og pådragsprof il ....................................................................................... 18

3.5.

4.

Alternativeer som er utrredet i økonoomiske analyyser.................................................................. 4

Finansierin
ng .............................................................................................................................. 18

3.5.1.

Forutsetninger fin
nansiering .............................................................................................. 18

3.5.2.

Finansieringsplan .............................................................................................................. 19

Drifftsøkonomi og
o ‐gevinsterr ............................................................................................................. 20
4.1.

Identifiseriing av driftsggevinster................................................................................................ 20

4.1.1.
Side 2 avv 37

Proseess for identiffisering av geevinster ............................................................................ 20

4.1.2.

Estimerte driftsge
evinster i ulikke alternative
er ................................................................... 20

4.1.3.

De uliike driftskonseptene ................................................................................................ 21

4.1.4.

Overo
ordnede foru
utsetninger ffor driftsøkon
nomi .............................................................. 23

4.2.
5.

Bæreevne på prrosjektnivå ................................................................................................................ 24
5.1.

Økonomiskk bæreevne .............................................................................................................. 24

5.1.1.

Bæreeevne i de ulike alternativvene .................................................................................. 26

5.1.2.

0‐alteernativet .................................................................................................................... 27

5.1.3.

Altern
nativ 1 ....................................................................................................................... 28

5.1.4.

Altern
nativ 2 ....................................................................................................................... 29

5.1.5.

Altern
nativ 3 ....................................................................................................................... 30

5.1.6.

Altern
nativ 4 ....................................................................................................................... 31

5.2.

Nåverdianalyser ........................................................................................................................ 32

5.2.1.

åverdianalyseer ...................................................................................... 32
Forutsetninger nå

5.2.2.

Resulttater nåverd
dianalyser............................................................................................... 32

5.3.
6.

Gevinstreaalisering ..................................................................................................................... 23

Sensitivitettsanalyser ................................................................................................................. 33

Bæreevne helseeforetaksnivå
å ............................................................................................................ 34
6.1.

Resultatutvvikling 2017–
–2035 .................................................................................................... 35

6.2.

Utvikling basisfordring
b
2017–2035 ........................................................................................... 36

7.

Figu
uroversikt ...................................................................................................................................... 37

8.

Tab
belloversikt .................................................................................................................................... 37

ENDRING
GSLOGG
Versjon

Side 3 avv 37

Dato

Kappittel

Endring

Godkjent av
a

1. Inn
nledningg
I henhold til veilederr skal prosjekktenes lønnssomhet utred
des i tillegg til sykehusetss økonomiskke
ne.
bæreevn
I beregninger av sykeehusets økon
nomiske bæ reevne benyyttes forutsettningene laggt til grunn i
Utviklinggsplan 2030 og i økonom
misk langtidspplan. Nødven
ndige investe
eringer som lligger utenfo
or
prosjektets mandat er
e spesifisertt i ordinære investeringe
er. Dette gjelder for invessteringer inn
nenfor
bygg, MTTU, IKT og uttstyr.
Tidspersspektivet for kapasitetsframskrivinge n skal etter mandatet
m
væ
ære frem til 22035. Da
Utviklinggsplanen ved
d godkjenning hadde et ttidsperspektiiv frem til 20
030, har Sykeehusbygg uta
arbeidet
en oppdatering av frramskrivninggene frem til 2035. Denne
e framskrivningen, samm
men med HSØ
Øs
egningen av det fremtidigge arealbeho
ovet.
vedtattee normer for kapasitetsuttnyttelse, beenyttes i bere
Dette do
okumentet er et tillegg til Idéfaserappporten for Utbygging som
matikk Skien , og dekker analyser
a
av økono
omisk bæreeevne på prossjekt‐ og helsseforetaksnivvå. Delrappo
orten oppsum
mmerer vurd
deringer
av investteringskostnader, driftsø
økonomiske eeffekter, bæreevne‐ og nåverdianaly
n
yser.
Beregnin
ng av de drifttsøkonomiskke effektene av utbyggingsalternative
ene er baserrt på
arbeidsggruppenes vu
urdering av hvordan
h
ulikee bygningsm
messige løsnin
nger kan forvventes å påvvirke
driften.
Investerings‐, bæreeevne‐ og nåve
erdianalyserr er gjennomført av økonomiavdelinggen med bisttand fra
PWC.

1.1. A
Alternative
er som er utredet i økonomisske analysser
I Idéfaseen er fire alteernativer utre
edet i tilleggg til 0‐alternaativet. Etable
ering av stråleesenter er in
nkludert i
alle alterrnativene, oggså 0‐alterna
ativet. Alle allternativer er
e utarbeidet med mål om
m å dekke
kapasiteetsbehovet basert på fram
mskrevet akttivitet for 2035.
I 0‐altern
nativet viderreføres eksistterende løsnning med daggsykehus i Po
orsgrunn, meed nødvendiig
rehabilittering av lokaalene i Porsggrunn og teknnisk oppgrad
dering av ekssisterende seengefløy i Skien, samt
nytt bygg for å dekkee mangel på rom som føllge av økt po
oliklinisk aktivitet.
I alternativene 1‐3 viises ulike byggningsmessigge løsninger for å samle all aktivitet i Skien.
I alternativ 4 oppgraderes lokalene i Porsgru nn for å øke kapasitet for polikliniskee konsultasjo
oner, og i
tillegg byygges nye seengeetasjer i Skien.
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2. Op
ppsumm
mering
De økonomiske konssekvensene beskrevet
b
i øøkonomirapp
porten består av:
‐

‐

V
Vurdering avv utbyggingsalternativen e (regional finansiert
f
pro
osjekt)
o Bærrekraftanalysse på prosjekktnivå – beregnet for perioden 20188‐2055, 30 årr fra
ferdigstillelse
erdianalyse på prosjektnnivå – beregnet for perio
oden 2018‐20055, 30 år frra
o Nåve
ferdigstillelse
Vurdering av helseforetakets økono misituasjon i perioden 2018‐2035 (1 8 år) basert på
vvirksomheteens forvented
de utvikling oog konsekvenser av utbyyggingsalternnativene –
b
bærekraftan
nalyse på helseforetaksnnivå

Forskjellen mellom nåverdi
n
og bæ
ærekraft er rrentene på in
nvesteringen
n som tas meed i
bærekraaftanalysen.

2.1. Ø
Økonomiskk bæreevn
ne prosjekktnivå
2.1.1. P
Prosjektets bæreevne
b
Bærekraaftanalysene på prosjektn
nivå viser hv orvidt summ
men av driftsg
gevinstene kknyttet til
utbyggin
ngsalternativvene (netto fri kontantstrrøm) overstigger avdrag og
o renter på ffinansieringe
en. I
analysen
ne av prosjekktets økonom
miske bæreeevne er som beskrevet
b
i veileder
v
tatt utgangspunkkt i 100
% lånefin
nansiering, for å synligjøre den samleede kostnade
en ved ekste
ern finansieriing.
Bærekraaftanalyser på prosjektnivvå har ikke iddentifisert tilstrekkelige gevinster
g
til å oppnå øko
onomisk
bæreevn
ne. Akkumuleert negativ bæreevne
b
fo r utbyggingssalternativene varierer frra 580 til 260
00
millionerr kr. Utbyggingsalternativ 3 er det m inst dårlige alternativet,
a
med akkum ulert negativv
bæreevn
ne på 580 miillioner krone
er i 2055.
Likvidite
etsbidrag fra prrosjekt (‐ nega
ativt, + positivtt)
Akkumu
ulert økonomissk bæreevne per
p prosjekt
Alternativ 0
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4

år 0
18
201
‐
‐
‐
‐
‐

år 17
2035
‐948
‐850
‐807
‐594
‐1 005

år 37
2055
‐2 652
‐1 366
‐1 383
‐579
‐2 313

Tabell 2-11: Prosjektets økonomiske
ø
bæ
æreevne per allternativ

Det utvaalgte utbyggingsalternativvet vil i prak sis søkes 100
0 % finansierrt av eksternne midler, enten ved
100 % brruk av basisffordringen på
å RHF eller vved 70 % lån og 30 % bruk av basisforrdringen. Ved
d
lånefinansiering, gis det anlednin
ng å benytte basisfordrin
ngen til avdra
agsbetaling i hele lånepe
erioden.
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Et prosjeekt har økonomisk bæree
evne over invvesteringsprrosjektets økkonomiske leevetid når
1. Prosjektets nåverdi
n
er likk eller større enn null
2. Fri kontantsttrøm fra driften overstigeer avdrag ogg renter på finansieringenn, uavhengigg av
ffinansieringssform.
Figur 2 o
oppsummereer resultatene fra bæreevvneanalyser på prosjektn
nivå for de feem alternativvene. For
at prosjeektet skal ha bæreevne må
m den akku mulerte bærreevnen værre positiv vedd utgangen av
a
økonomisk levetid. Gitt
G forutsetn
ning om ca. 33,2 % lånerente (snitt av rentebane) og 30 års økkonomisk
levetid, h
har utbyggin
ngsalternativ 3 minst neggativ bæreevvne på prosje
ektnivå. Alterrnativene 1 og
o 2 har
negativ b
bæreevne med
m om lag 1 400 millioneer kroner, mens alternativ 4 og 0‐alteernativet harr negativ
bæreevn
ne med om hhv
h 2 300 og 2 600 milliooner kroner.

Figur 2-1:: Oppsummeriing av prosjektets økonomisk
ke bæreevne per
p alternativ

Manglen
nde bæreevn
ne betyr at fo
orventede drriftsgevinster ikke vil dekkke investerinngskostnade
en over
tid. Derssom prosjekttet likevel gje
ennomføres vil det medfføre en forrin
ngelse av invvestert kapita
al og
fremtidigg investeringgsevne. Gjennomføring aav prosjektett vil også medføre at Sykeehuset Telem
mark HF
fremoveer må omprio
oritere likviditet fra drift til håndterin
ng av rente‐ og
o avdragsbeelastningen fra
f
lånefinansieringen.
Beslutningstakere kaan velge å gje
ennomføre eet prosjekt se
elv om prosjektet isolert sett ikke har
økonomisk bæreevne eller positiiv netto nåveerdi. Helsefo
oretaket har økonomisk bbæreevne se
elv om
investeriingsprosjektet ikke har det,
d dersom hhelseforetakket kan omprrioritere mid ler fra annen
n
virksomh
het til prosjeektet. Se nestte delkapitteel for analyse
er av bæreevvne på helsefforetaksnivå.
Lånebelaastningen er høyest de fø
ørste årene, og det forve
entes at det kan
k ta noe tiid fra nytt byygg er i
bruk til eestimerte driiftsgevinster kan realiserres i driften. Dette medfø
ører at årlig nnetto
likviditettsstrøm i speesielt oppstartsfasen blir negativ. Disse effektene
e resulterer i et
finansierringsbehov, som
s
i analysene er forutssatt finansiert via driftskreditt, og vil medføre en
n
ytterligeere rentebelaastning. Denn
ne rentebelaastningen er referert til som rente påå mellomfina
ansiering.
Eventuelle behov forr mellomfina
ansiering etteer ferdigstilt prosjekt må
å være innennfor regionen
ns
handlinggsrom. De økkonomiske beregningenee av bærekraaft er ett av vurderingsele
v
ementene fo
or
gjennom
mføring av prrosjektet, sam
mmen med hhelsefaglige, bygningstekkniske og kvaalitative vurd
deringer.
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Utbyggin
ngsprosjekteer med negattiv bæreevnee kan likevel igangsettes dersom sykeehusets totale
økonomi kan dekke inn manglende likviditet .
De økonomiske analysene er sen
nsitive for enndringer i ove
erordnede fo
orutsetningeer. For alternativ 3 vil
en renteeøkning på to
o prosentpoe
eng (fra snittt på ca. 3,2 % til 5,2 %) medføre
m
en reeduksjon i bæ
æreevne
for prosjjektet på ca. 2 200 millioner kroner i prosjektets økonomiske levetid. For de andre
alternatiivene vil reduksjonen i bæreevne væ
ære enda størrre, opp mot 3 000 milliooner kroner. Effekten
varerier noe for de ulike
u
alternattivene grunnnet varierend
de investeringskostnad.
Vi har beeregnet effekkten på prossjektalternatiivenes bæreevne av å utsette byggettrinn 3 og 4 i 2 år
(med utssettelse av tiilhørende driftsgevinsterr). En utsette
else av siste del
d av utbygggingen med 2 år
forbedreer den akkum
mulerte bære
eevnen med 500 millione
er kroner forr alternativ 1 og 3, og noe mindre
for de an
ndre alternattivene. Utsetttelse av inveesteringene har større betydning ennn utsettelse av
gevinsteene, siden deen siste delen
n av utbygginngen gir mindre driftsgevvinster enn bbyggetrinn 1 og 2.
Den størrste gevinsteen er knyttet til innsparinnger på senge
epostene, og
g nytt sengebbygg er bygggetrinn 1
eller 2 i aalle utbyggin
ngsalternativvene.
Vi har oggså sett på effekten av ha
alvering av ddriftsgevinste
ene i de ulike
e utbyggingssalternativen
ne.
Halvering av driftsgeevinstene gir store negatiive utslag påå bæreevnen i alle alternaativer med unntak
u
or det ikke er
e forventet ggevinster av betydning. Forverringen
F
n i bærekraft er i
av 0‐alteernativet, hvo
størrelseesorden 900 til 1 800 millioner kroneer, med størsst negativt uttslag i de alteernativene so
om gir
de størstte driftsmesssige gevinste
ene. Dette vi ser at uttak av gevinstpo
otensialer er kritisk viktigg med
tanke påå helseforetaakets økonom
miske utviklinng framover.

2.1.2. P
Prosjektets nåverdi
n
Nåverdiaanalysene på prosjektnivå består avv differansen mellom inve
esteringskosstnadene og de
neddisko
onterte årlige driftsgevin
nstene som føølge av utbyyggingsalternativene. Drifftsgevinstene er i
nåverdib
beregningenee KPI‐justert med 2 % peer år. Gitt forrutsetning om
m 4 % diskonnteringsrente
e, har
ingen avv alternativen
ne positiv ne
etto nåverdi, beregnet fo
or perioden 2018‐2055.
2
A
Alternativ 3 har
h minst
negativ n
netto nåverd
di. Alternativv 0 og alternaativ 4 har me
est negativ nåverdi.
Nåverdiaanalysene legger til grunn økonomiskk levetid på 30
3 år, og nåvverditidspun ktet er satt til
t
planlagt tidspunkt fo
or ferdigstille
else av prosjeektet.
Figuren nedenfor op
ppsummerer netto nåverrdi for de ulikke alternativene.
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Figur 2-2:: Netto nåverd
di per alternativ
Nåverdi
Beløp i milll kroner
Ny investerring
Salg av Porssgrunn
Driftsgevinster
Neddiskontterte driftsgevinstter
Nåverdi 30 år til 2055

0‐alt.
(865))

Alt.1
(1 561)
5

Alt.2
A
(1 669)

Alt.3
(1 429)

Alt.4
(1 367)

0
‐39
9
‐31
1

‐80
1 868
1 183

‐80
1 994
1 259

‐80
2 083
1 328

0
1 032
684

‐896
6

‐378

‐410

‐101

‐683

Tabell 2-22: Netto nåverd
di per alternattiv

2.2. Ø
Økonomiskk bæreevn
ne helsefo
oretaksnivvå
Bærekraaftanalysene på helsefore
etaksnivå visser likviditetssutviklingen og hvordan SSykehuset Te
elemark
kan hånd
dtere sine freemtidige øko
onomiske fo rpliktelser kn
nyttet til drifft og investerringer. Det tas
hensyn ttil forventet likviditetsbid
drag fra egenn drift, ordinære investerringsbehov oog øvrige planer ved
helseforetaket i perioden.
Det oppn
nås akkumullert økonomisk bæreevn e på helsefo
oretaksnivå i 2035 ved allle
utbyggin
ngsalternativvene, med un
nntak av alteernativ 4, und
der følgende
e forutsetnin ger:





Driftseffektivvisering i stø
ørrelsesordenn ca. 150 millioner krone
er de nærmesste 2‐3 årene, som
kreves for å løfte sykehu
usets driftsreesultat til 100
0 millioner krroner i 2020
Driftsgevinstter på opp til 65 millioneer kroner årligg, som følge av utbygginggsalternative
ene
YYtterligere driftsforbedri
d
inger og årligg økning av driftsresultat
d
tet med minsst 15 millioner
kroner, tilsvaarende 0,4 % av brutto kkostnader ‐ hvert
h
år fra og med 2025 i alle alterna
ativer
Kortsiktig lån
n på 300 – 65
50 millioner kroner i perioden 2022‐2030, som viille søkes reggionalt
o
og ville sees i sammenhe
eng med bas isfordringen mot RHF.
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Helseforretakets bærreevne i et likkviditetspersspektiv er po
ositiv i alle altternativene. Denne uttryykkes
som differansen melllom likvidite
etsbehovet oog basisfordrringen mot RHF. Netto baasisfordringe
en øker
18 til 1‐2 mill iarder krone
er i 2035, avh
hengig av vallgt
fra ca. 9000 millioner kroner i 201
utbygnin
ngsalternativv.

Figur 2-3:: Økonomisk bæreevne
b
akku
umulert på hellseforetaksnivå
å per alternativ
v

Forbedriingen i bæreeevne utoverr i perioden sskyldes netto
o driftsforbedring med 0,,4 % av bruttto
kostnadeer hvert år frra og med 20
025.
Helseforretakets bærreevne i et likkviditetspersspektiv kan uttrykkes
u
som
m differanse n mellom
likviditettsbehovet ogg basisfordrin
ngen mot Heelse Sør‐Øst RHF. Denne er positiv i aalle alternativvene.
Netto basisfordring øker fra ca. 900 millioneer kroner i 20
018 til 1000‐2
2000 millionner kroner i 2035,
2
avhengigg av valgt utb
bygningsalte
ernativ.

Figur 2-4:: Netto av drift
ftskreditt og ba
asisfordring peer alternativ

Ved gjen
nnomføring av
a store inve
esteringer ka n periodiserring for de ulike prosjekteene kunne ha
innvirkning på helsefforetakets to
otale bæreevvne. Investerringsprosjekttene vil belasste
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resultatrregnskapet med
m en øknin
ng i avskrivniings‐ og renttekostnader, og likviditetten vil bl.a. belastes
b
med en ø
økning i avdragsbetalinger.
Analysen
ne viser at deet uansett va
alg av alternaativ vil være en periode hvor rentebeelastning og avdrag
overstigeer gevinstene av prosjektet.
Analysen
ne viser at uttbyggingen er
e gjennomføørbar, det be
etyr at den la
ar seg finansiiere gjennom
m lån og
egenfinaansiering. Pro
osjektet er dessuten leveedyktig i et av alternative
ene, analysenne viser bærrekraft
på helseforetaksnivåå for alternattiv 3.
Nærmerre analyse avv sykehusets økonomiutvvikling vil gjennomføres i forbindelse med utarbe
eidelse av
økonomisk langtidsp
plan 2019‐20
022.

2.3. Seentrale fo
orutsetnin
nger i økon
nomiske analyser
a
av
a idéfase n
2.3.1. P
Prosjektkosttnad
Tabell 1 viser sum prrosjektkostna
ad samt omffang av ordin
nære investe
eringer som eer lagt til gru
unn for
analysen
ne. Investerin
ngskostnade
er er beregneet i faste prisser per 2017.. Byggelånsreenter er ikke
e
inkludert i framstillin
ngen.
Totale investeringer
Beløp i milll kroner
Ny investerring (inkl salg Porsgrunn)
Byggetrinn 1
Byggetrinn 2
Byggetrinn 3
Byggetrinn 4
Salg av po
orsgrunn
MTU
IKT
Inventar
Ordinære i nvesteringer
Sum

0‐alt.
865
155
283
318
0
0
100
0
9
2 110
2 975

Alt.1
1 481
264
566
144
307
‐80
180
0
100
2 030
3 511

Alt.2
89
1 58
90
08
20
00
28
80
0
‐8
80
18
80
0
10
01
1 99
90
3 57
79

Altt.3
1 349
162
533
200
270
‐80
180
0
84
1 990
3 339

Alt.4
1 367
652
236
318
0
0
100
0
61
2 145
3 512

Tabell 2-33: Estimert proosjektkostnad (P50 inkl. mvaa.) per alternattiv. Beløp i 201
17-kroner.

Ordinærre investeringger er av bettydelig omfa ng i alle alternativene. Det
D er ikke nøøyaktig samm
me beløp
i alle alteernativer siden nyinveste
eringene i uliik grad løser vedlikeholdsetterslep ogg
oppgraderingsbehovv i de ulike alternativene..
Kostnadene for ikke‐‐byggnær IKT
T er håndtertt som økningg i driftskostnader, og err ikke inklude
ert i
investeriingskostnadeene.

2.3.2. D
Driftsgevinstter
Med utggangspunkt i dagens driftt og organisaasjon har fire
e arbeidsgrup
pper identifissert flaskeha
alser og
tidstyverr i forhold til pasientforlø
øp og personnalets arbeid
dsprosesser, med målsettting om å be
edre
pasienteens flyt gjenn
nom sykehusset. Begrunneelsen for dettte er å sikre
e at alle elem
mentene i utrrednings‐
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og behandlingsprosessen henger så godt sammen som mulig, at unødvendig venting unngås, og at
ressursene utnyttes effektivt. Basert på føringer fra Utviklingsplanen og framskrevet aktivitet, har
arbeidsgruppene utarbeidet, vurdert og kommet med anbefaling av fremtidige faglige
driftskonsepter innenfor følgende områder:





Sengeposter, poliklinikk‐ og dagområder
Operasjonsområde
Observasjonspost/avklaringsenhet i akuttmottaket, intermediær/ intensivsenger
Stråling/kreft

De ulike bygningsmessige alternativene presentert i idéfaserapporten vil i varierende grad kunne
legge til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene. Tabellen under illustrerer estimert
gevinstuttak ved de ulike alternativene (ved gjennomføring av alle byggetrinn i hvert bygningsmessig
alternativ).
100 % realisering av de anbefalte driftskonseptene forventes å gi en total driftsgevinst på ca. 65 mill
kroner:

100 % gevinst
Bygningsmessige
alternativer

Senge‐
poster
32,3 mill

Grad av gevinstrealisering for de ulike driftskonseptene
Avklarings‐ Intensiv/
Årlig
Poliklinikk Operasjon enhet
Intermed Drift besparing
11,2 mill
11,2
5,0 mill
1,0 mill
5,6
mill
mill
Sum

0

0%

0%

0%

0%

0%

0,4
mill

0,4 mill

1

90 %

100 %

80 %

100 %

100 %

3,8
mill

58,8 mill

2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3,6
mill

64,3 mill

3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5,1
mill

65,8 mill

4

85 %

50 %

0%

100 %

100 %

‐5,6
mill

33,2 mill

Tabell 2-4: Driftsgevinster i ulike alternativer.

Hovedelementene i de beregnede driftsgevinstene er som følger:
• En samlokalisering av tjenestetilbudet innenfor kreft og stråling gir mulighet for å benytte noen
felles administrative tjenester, inklusive felles ekspedisjon.
• Etablering av store sengeposter gir muligheter til å redusere med en sengepost. Videre legges det
opp til økt fleksibilitet med sambruk av personell som gir reduserte lønnskostnader og redusert
bruk av støttetjenester.
• Samling av operasjonsaktiviteten gir bedre utnyttelse av personell og utstyr
• Etablering av avklaringsenhet i akuttmottak bidrar til færre innleggelser og sikrer at pasientene
kan behandles på riktig nivå.
• Riktig dimensjonering og bemanning av intensiv‐ og intermediærsenger bidrar til
kostnadsreduksjon.
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Driftsmessige
ekonsekvenser i mill kroner fra 2018 till 2035
Input
er
Sengeposte
Poliklinikk
er
Operasjone
Avklaringsenhet
ntermed
Intensiv / In
Klinisk drift
Eiendomsdrrift
Ikke byggnæ
ær IKT *) / mottakskkostnader/OU‐prose
ess
Flyttekostnad (engangskost.)
bidrag
Andre driftsb
Sum driftsko
onsekvenser

0‐alt.
0
0
0
0
0
0
4
‐400
‐33
‐399
‐399

Alt.1
381
3
134
1
108
1
60
12
696
6
43
‐40
‐
‐7
‐4
692
6

Alt.2
387
123
140
55
11
716
39
‐40
‐7
‐8
709

AAlt.3
420
123
145
60
12
760
55
‐40
‐7
8
768

Alt.4
358
58
0
60
12
488
‐74
‐40
‐5
‐118
369

Tabell 2-55: Driftsgevinster akkumulerrt per alternatiiv.

Driftsgevvinster for allternativene 1 til 4 bestå r i hovedsak av netto end
dring i lønnss‐ og driftskostnader
som følgge av nybyggg og samlokalisering, sam
mmenlignet med
m 0‐alternativet. Totalee driftsgevin
nster
inkluderer i tillegg neetto kostnad
dsendring forrvaltning, driift og vedlike
ehold (FDV), samt kostna
ader i
forbindeelse med ikkee byggnær IK
KT.
ader som fø lge av drift i lokaler tett på lokaler soom rehabilite
Det er ikkke lagt inn ulempekostn
u
eres eller
bygges o
om. Det er laagt inn flyttekkostnader, saamt halverte
e inntekter 1 måned for aavdelinger so
om skal
flytte sin
n virksomhett. Det kan væ
ære at ulemppene ved drifft tett på et større
s
byggepprosjekt ikke
ei
tilstrekkeelig grad er tatt
t høyde fo
or i kalkylenee.
OU‐prossess og mottaaksprosjekt er
e ikke bereggnet siden prrosjektet er tenkt
t
gjennoomført som et
e
integrertt prosjekt, deer OU‐prosessen er en d el av prosjekktkostnaden.. OU‐prosesssen anses im
midlertid
som kritisk viktig for å oppnå de tilsiktede geevinstene av investeringe
ene.
Alternativ 1 til 3 er tiilnærmet like
e mht. drifts økonomiske
e vurderingerr. Det er imiddlertid noen
forskjelleer i eksempeelvis størrelse
en på sengepposter samt lokalisering//samhandlingg mellom etasjer
som forvventes å kunne gi ulike ko
onsekvenserr for driftsøkkonomien.

Figur 2-5:: Oppsummeriing av årlige to
otale driftsgeviinster per alterrnativ.
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2.3.3. FFinansieringgsplan
Beløp i mill kroner
Prosjektkostnad
ng byggekostkalkyyle
P50‐vurderin

Finansiering
g
Lån HOD
lån HSØ
sum lånefin
nansiering
Sparing av overskudd
o
Basisfordrin
ng mot HSØ
Sum egenfin
nansiering
Sum finansiiering

0‐alt.

Alt.1

865

2
Alt.2

1 561

MNOK
606
0
606

ndel
an
70
0%

260
260
865

Al t.3

1 669

Alt.4

1 429

andel
70 %

MNOK
1 168

andel
70 %

0%
70

MNOK
1 093
0
1 093

70 %

1 168

30
0%
30
0%
100
0%

468
468
1 561

30 %
30 %
1 %
100

501
501
1 669

1 367

andel
70 %

70 %

OK
MNO
95
57
0
95
957

30 %
30 %
100 %

410
410
1 367

30 %
30 %
100 %

andel
70 %

70 %

MNOK
1 000
0
1 000

30 %
30 %
100 %

429
429
1 429

70 %

Tabell 2-66: Sammenstillling av investerringskostnad oog fordeling av
v finansiering på
p låne- og egeenfinansiering..

Det pressiseres at end
delig finansie
eringsløsningg fastsettes av
a styret i He
else Sør‐Øst RHF i forbind
delse
med den
n faktiske invvesteringsbeslutningen.
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3. Pro
osjektko
ostnad, fremtid
dige invvestering
ger og
fin
nansierin
ngsplan
n
3.1. In
nvesteringger i perio
oden 20188 – 2035
INVEST
TERINGER 20
018‐2035
Nybygg senggebygg eller lignende
Nybygg operrasjon
Nybygg stråleebunker
Hovedombyggging Skien
Mindre ombyygginger
Ombygging ffor Operasjon
Porsgrunn
Ombygging P
Salg av Porsggrunn
Vedlikeholdssetterslep Nordfløy
MTU ‐ stråle
esenter
MTU ‐ operaasjonsstuer
Annet ‐ stråleesenter/kreftbygg
Annet ‐ kreftt, strålesenter, senge
er
Annet ‐ op.sttuer
Annet ‐ senggebygg
Annet ‐ reha b. Nordfløyen
Annet ‐ pol.//dagbeh.
SUM utbygggningsalternativer (rregionalt finansiert prosjekt)
Ordinære invvesteringer bygg

A
ALT 0

ALT
A 1

ALT
A 2

ALTT 3

ALT 4

99 202
‐
70 800
71 400
‐
‐
325 134
‐
190 004
100 000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
9 000
865 541

768 606
‐
52 500
243 408
69 140
147 000
‐
‐80 000
‐
100 000
80 000
23 000
‐
8 000
42 000
‐
27 000
1 480 654

774 326
203 760
52 500
314 808
42 000
‐
‐
‐80 000
‐
100 000
80 000
65 000
‐
9 000
‐
‐
27 000
1 588 395

5543 726
2203 760
70 800
3314 808
32 000
‐
‐
‐80 000
‐
1100 000
80 000
9 000
‐
9 000
39 000
‐
27 000
1 3349 094

566
6 002
‐
2 500
52
160
0 233
2 000
22
‐
4 212
324
‐
81
1 892
0 000
100
‐
‐
2 000
12
‐
‐
9 000
49
‐
1 367
7 839

564 000

564 000

564 000

5564 000

564
4 000

Vedlikeholdssetterslep Sk/Porsg/N
Not/Selj/Nrgt

115 750

115 750

75 750

75 750

0 750
150

Ordinære invvesteringer MTU

580 000

580 000

580 000

5580 000

580
0 000

Store utskiftinger CT, MR, store llab, op.robot

565 000

565 000

565 000

5565 000

565
5 000

p.stuer *
Ordinære invvesteringer MTU ‐ op

80 000

‐

‐

‐

Ordinære invvesteringer MTU ‐ lin
nac 3 *

25 000

25 000

25 000

25 000

5 000
25

Ordinære invvesteringer Annet
SUM ordinæ
ære investeringer

180 000
2 109 750

180 000
2 029 750

180 000
1 989 750

1180 000
1 9989 750

0 000
180
2 144
4 750

SUM STHF
* MTU investeringer som ikke err hensyntatt i utbygningsalternativene

2 975 291

3 510 404

3 578 145

3 3338 844

3 512
2 589

A
ALT 0
605 878
259 662
574 139
1 439 680

ALT
A 1
1 036 458
444 196
574 139
2 054 793
80 000
691 761
683 851
1 455 611
3 510 404

ALT
A 2
1 111 876
476 518
574 139
2 162 534
80 000
708 696
626 915
1 415 611
3 578 145

ALTT 3
9944 366
4404 728
5574 139
1 9923 233
80 000
7768 006
5567 605
1 4415 611
3 3338 844

ALT 4
957
7 487
410
0 352
574
4 139
1 941
1 978

Finansiieringsplan 2
2018‐2035
Lån ‐ regionaalt finansiert prosjekkt
Basisfordringg ‐ egenandel reg.fin
nan.prosjekt
Investeringsttilskudd ‐ rest til inv. etter EK innskudd, m.m.
m
SUM likvidite
et fra lån, basisfordrring, investeringstilskudd
Salg Porsgrun
nn
Driftsgevinstter fra utbygningsalte
ernativene
Ytterligere bidrag fra driften ‐ po
ositive driftsresultate
er
SUM bidrag ffra driften
SUM finansiiering

‐38 509
1 574 120
1 535 611
2 975 291

0 000
80

369
9 439
1 201
1 172
1 570
0 611
3 512
2 589

Sykehusets fremtidigg utvikling krrever positivee driftsresulttater på et nivå som kan sikre bærekkraftig
utviklingg og tilstrekkelig investeringsevne. I bbærekraftvurrderingene er
e det lagt til grunn
driftseffeektiviseringeene som krevves for å sikrre nødvendigg likviditetsbiidrag til frem
mtidige
investeriingsbehov.
Frem til 2035 (18 år) er det kartla
agt et investteringsbehovv på 3 – 3,6 milliarder
m
krooner, som be
estår av
utbyggin
ngsalternativvene definertt som regionnalt finansiert prosjekt med investerinngskostnad på
p 0,9 –
1,6 milliaarder kronerr, og ordinærre investerinnger på ca. 2 milliarder krr. I bærekrafftvurderingene er
lagt til grrunn at overr 40 % av fina
ansieringsbe hovet (1,5 milliarder
m
kr.) dekkes av liikviditetsbidraget fra
driften, ssom følge avv positive driftsresultaterr.
Driftsressultatene laggt til grunn i analysene
a
føølger resultattbanen vedta
att i styre forr perioden 2018‐
2021 og et gjennomssnittlig årsresultat på minnst 100 millioner kr. fra 2022
2
og videere.
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3.2. Premisser lagt
l
inn i prosjektet
p
t
3.2.1. B
Bygg
Følgendee arealpriserr er lagt til grrunn for prossjektets kalkyyler [1]:

Elemen
nt

Kr/BTA
K

Kilde

Nybygg ssengebygg eller
e
lignende
e

55.112
5

Byggana lyse, ELN

Nybygg o
operasjon

90.000
9

Egne anttagelser

Nybygg sstrålebunkerr

75.000
7

Etterkalkkyle Ålesund sykehus

Hovedom
mbygging Skien

32.707
3

Byggana lyse, Bygg 55
5

Mindre o
ombygginger (overflateo
oppussing)

20.000
2

Egne anttagelser

Ombyggging for Operrasjon
(Middelss tung ombyggging)

40.000
4

Egne anttagelser

Ombyggging Porsgrun
nn

30.743
3

Byggana lyse + forpro
osjekt nytt
ventilasjoonsanlegg

Tabell 3-11: Arealpriser i prosjektets kalkyler.
k

Disse tallene inkludeerer ikke løst inventar og spesialutstyyr for virksom
mhet. Det er heller ikke in
nkludert
nstnerisk utsmykning.
evt. avseetning til kun
Tallene eer beregnet som
s
P50, dvs. det er likee stor sannsynlighet for at kalkylene ooverstiger elller
understiger de angitte kostnaden
ne med 30 %
%.
I alternativene 1, 2 og
o 3 er salgsinntekt for saalg av sykehu
uset i Porsgru
unn på 80 m
mill kr inklude
ert.
3.2.2. M
MTU
MTU invvesteringene inkludert i prosjektet
p
err anskaffelse av nytt utstyyr som er pååkrevet som følge
f
av
osjektene. Herunder
byggepro
H
inngår f.eks. MTTU utstyr til nytt strålese
enter og utsty
tyr til nybygd
de
operasjo
onsstuer – ikke oppgrade
ering av øvrigge operasjon
nsstuer. For øvrig
ø
inngår mindre MTU
U utstyr
til nybyggde senge‐ ogg poliklinikka
arealer. Øvrigg fornyelse og
o utskiftning av MTU uttstyr er medrregnet i
det ordin
nære investeeringsbehove
et for STHF ffor perioden.
Tallene ffor MTU i pro
osjektet inkluderer følgeende:




Etablering avv strålesente
er: 100 mill kkr
o 2 stkk linac med tilhørende
t
pllanleggingsutstyr
o 1 stkk CT
Fast medisin
nsk teknisk uttstyr til 8 opeerasjonsstue
er: 80 mill kr
o Operasjonsbord,, lamper, aneestesisøyle, m.m.

Side 15 aav 37

o

Mind
dre medisinssk teknisk ut styr beregne
et til ca. 3.000 kr per kvm
m
til nyye bygg og hovedombygdde arealer.

I disse arrealene er målsettingen
m
å kunne gjennbruke ca. 50
0 % av MTU og annet utsstyr.

3.2.3. IIKT
IKT invessteringer inkkludert i investeringsbeløøpet omfatte
er byggnært IKT.
I I tillegg eer det avsattt 40 mill
kr til lokaale IKT løsnin
nger, inklusivve programvvare og perife
eriutstyr. Dissse framkom
mmer som økkning i
driftskosstnader.

3.2.4. Ø
Øvrige kostn
nader
Interne O
OU‐kostnadeer i forbindelse med prossjektet er inkkludert i inve
esteringsbeløøpet. I forslag til
mandat for konseptffasen er bygggeprosjektett og OU prosjjektet integrrert i sammee
n. Dette inne
ebærer at kosstnader for mottakspros
m
jekt er inkluddert i den to
otale
prosjektorganisasjon
prosjektrammen.
ader og innteektstap som følge av redusert behanndlingsaktivittet i
I tillegg eer det lagt till flyttekostna
flytteperrioden (halveert behandlin
ngsaktivitet i flyttemåned med halvering av innteekt for den aktuelle
enhet).
I nye byggg og hovedo
ombygde are
ealer er det m
medregnet en
e investering til møbler og inventar på 1.000
kr per kvvm. I disse arrealene er målsettingen
m
å kunne gjen
nbruke ca. 50
0 %.

3.3. Premisser utenfor
u
prosjektet
Ordinære in
nvesteringer
Beløp i mill kroner

0‐alt.

A
Alt.1

Alt.2

Alt.3

Alt.4

Bygg
Oppgrade ring somatisk senggepost Notodden
Oppgrade ring psykiatrisk sikkkerhetspost
Oppgradri ng og utvidelse avv alderspsykiatriskk sengep
b
Ordinært byggvedlikehold
MTU
Ordinære utskiftninger
Linac nr 3 + operasjonsstuerr i alt 0 og 4
Inventar
Annet

40
50
60
5
530

40
50
60
530

40
50
60
490

40
50
60
490

40
50
60
565

1 145
1
1
105
54
1
126

1 145
25
54
126

1 145
25
54
126

1 145
25
54
126

1 145
105
54
126

nære investeringerr
Totale ordin

2 110
1

2 030

1 990

1 990

2 145

Tabell 3-22: Ordinære in
nvesteringer
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3.3.1. B
Bygg
I det ord
dinære investteringsbehovvet for bygg er følgende investeringe
er medregneet [1] (i ikke prioritert
p
rekkefølgge):
o
o
o

Oppgradering so
omatiske senngepost Noto
odden 40 mill kr.
Oppgradering pssykiatrisk sik kerhetssenggepost 50 milll kr.
Oppgradering ogg utvidelse avv alderspsykkiatri 60 mill kr.

Videre eer det lagt til grunn at ved
dlikeholdsettterslepet på bygg skal ha
alveres i periooden frem tiil 2035
fra dagens 1 mrd kr til
t 500 mill kr. Prosjektett bidrar til å løse dette i varierende
v
grrad, avhengig av de
ulike byggningsmessigge alternativvene. Det er dderfor ulike beløp til ordinært byggveedlikehold i de ulike
alternatiivene.
3.3.2. M
MTU
Utenom prosjektet er
e følgende investeringsbbehov for MTTU definert:
•
•
•

O
Ordinære uttskiftninger av
a dagens MTTU park
Linac nr 3 i 2027
2
Utskiftning av
a operasjonsstuer i alterrnativ 0 og 4 (hvor dette ikke er inkluudert i prosje
ektet)

3.3.3. IIKT
Øvrige IK
KT investerin
nger ved STH
HF (regionale og lokale) vil følge føringene fra HSØ
Ø. Disse
fremkom
mmer som en
n økning av driftskostnad
d
den i hht. SLA
A avtalen me
ed Sykehuspaartner.

3.4. Prosjektkostnad
3.4.1. P
Prosjektkosttnad
Tabell 3 viser estimeert sum prosjektkostnad ffor alternativvene som er vurdert. Bygggelånsrente
er er ikke
ngen.
inkludert i framstillin
Investeringskostnadeer er beregnet i faste pri ser per 2017
7. Dette med
dfører at det ikke er innarbeidet
fremtidigg inflasjon. Prisstigning
P
i planleggingss‐ og byggep
perioden vil komme
k
i tilleegg.
Totale invessteringer
Beløp i mill kroner
Ny investeriing (inkl salg Porssgrunn)
Byggetrinn
n1
Byggetrinn
n2
Byggetrinn
n3
Byggetrinn
n4
Salg av porsgrunn
MTU
IKT
Inventar
nvesteringer
Ordinære in
Sum

0‐alt.
8
865
1
155
2
283
3
318
0
0
1
100
0
9
2 110
1
2 975
9

Alt.1
A
1 481
264
566
144
307
‐80
180
0
100
2 030
3 511

Tabell 3-33: Estimert proosjektkostnad (P50 inkl. mvaa.) per alternattiv.
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Alt.2
1 589
908
200
280
0
‐80
180
0
101
1 990
3 579

Alt.3
1 349
162
533
200
270
‐80
180
0
84
1 990
3 339

Alt.4
1 367
652
236
318
0
0
100
0
61
2 145
3 512

3.4.2. B
Byggeperiod
de og pådraggsprofil
Det er laagt til grunn oppstart
o
av konseptfase
k
i 2018. Det er
e forutsatt en
e byggeperriode på 4 til 6 år
(2019‐20025) avhengiig av valg av alternativ. A
Alle byggetrin
nn forventess ferdig i 202 3 i alternativv 1, i
2024 i allternativ 2‐4 og i 2025 i 0‐alternativet
0
t. Figur 6 oppsummerer byggeperiodder og
investeriingspådrag per
p alternativv.

Figur 3-1:: Byggeperiodeer og investeringspådrag (P550 ekskl. ikke-b
byggnær IKT og byggelånsreenter) per alteernativ

Byggepeeriode og invvesteringspåd
drag per år vvil bli mer spe
esifikt vurdert i senere faaser for det valgte
v
alternatiivet, med utggangspunkt i en konkretiisert plan forr gjennomføring.

3.5. Fiinansierin
ng
3.5.1. FForutsetningger finansierring
Fremmedkapital og
o byggelån
nsrenter
Det er laagt til grunn at
a all fremmedkapital beehandles som
m ordinært lå
åneopptak. RRammebetingelsene
for lån frra Helse‐ og omsorgsdep
partementet (HOD) medffører at låneffinansieringeen håndteress som et
serielån med 25 års nedbetalingsstid fra prosjjektet tas i bruk.
Det er laagt til grunn en
e rentebane i tråd med forutsetningger gitt av He
else Sør‐Øst RHF. Renten
nivået er
stigendee fra ca. 2,1 % i 2018 til ca
a. 3,6 % i 20228, og derettter om lag 3,,2 %. Effekt aav 2 % ‐poen
ng økt
lånerentte er vist i sensitivitetsanalysen.
Det gjørees ingen ned
dbetaling av avdrag eller renter i bygggeperioden. Lånefinansieering komme
er først
til betaling når prosjeektet er tatt i bruk. Det eer beregnet byggelånsren
b
nter i byggepperioden i
er kroner forr de ulike utb
byggingsalterrnativene, soom legges til
størrelseesorden 30 til 45 millione
lånefinansieringens hovedstol.
h
Sttørrelsen på byggelånsre
enter avheng
ger av kostnaadspådraget i
ansiering.
byggepeerioden og hvvilken rekkeffølge man beenytter låne‐‐ og egenfina
I analyseer av helseforetakets bæreevne, som
m inkluderer egenfinansie
e
ering, er det fforutsatt at 70 % av
investeriingsbeløpet finansieres med
m låneoppptak fra HOD
D. En låneand
del på 70 % ggir stor belasstning på
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bæreevn
nen, samtidigg som helsefforetakets baasisfordring mot Helse Sø
ør‐Øst RHF øøker sterkt gjjennom
prosjektperioden. En
n lavere låne
eandel, og høøyere andel egenfinansie
e
ering, vil slå ppositivt ut på
å
helseforetakets bæreevne.
Ved gjen
nnomføring av
a store inve
esteringer ka n periodiserring for de ulike prosjekteene kunne ha
innvirkning på helsefforetakets to
otale bæreevvne. Investerringsprosjekttene vil belasste
m en øknin
ng i avskrivniings‐ og renttekostnader, og likviditetten vil bl.a. belastes
b
resultatrregnskapet med
med en ø
økning i avdragsbetalinger.
Analysen
ne viser at deet uansett va
alg av alternaativ vil være en periode hvor rentebeelastning og avdrag
overstigeer gevinstene av prosjektet. Ytterligeere effektivisseringstiltak er
e nødvendigge i årene ettter at
byggepro
osjektet er feerdig, og gevvinstene av uutbyggingen er hentet utt.
Egenfin
nansiering
I analyseer av helseforetakets bæreevne er deet lagt til grunn at Sykehu
uset Telemarrk HF kan bid
dra med
egenfinaansiering. Deenne vil bestå
å av basisforrdring mot Helse Sør‐Øst RHF.
Egenfinaansiering medfører at ren
nte‐ og avdraagsbelastningen for helse
eforetaket reeduseres.
Basisford
dringen oppsstår som følgge av den etaablerte finan
nsieringsmod
dellen for forretaksgruppe
en. Helse
Sør‐Øst RHF har en regional
r
låne
emodell hvorr det holdes tilbake
t
likvid
ditet fra helseeforetakene til
eringer i byggge‐ og IKT‐prrosjekter. Låneforholdet er mellom det
d
regionaltt fellesprioriterte investe
helseforetakk og det regio
enkelte h
onale helsefooretaket. Når et helseforretak skal invvestere i et regionalt
prioriterrt byggeprosjjekt, blir likviditeten tilbaakebetalt og fordringen redusert.
r
Et helseforetakk kan
også ha gjeld til Helsse Sør‐Øst RH
HF. Låneforh oldet nedbetales gjennom årlig tilba keholdt likviditet.
Denne m
modellen muliggjør en raskere gjennoomføring av regionalt fellesprioritertee investeringger.

3.5.2. FFinansieringgsplan
Tabell 5 viser en sam
mmenstilling av prosjektkkostnaden ogg fordeling avv finansierin g på hhv. lån
ne‐ og
egenfinaansiering. Endelig finansieringsløsnin g fastsettes av styret i He
else Sør‐Øst RHF i forbindelse
med den
n enkelte invvesteringsbesslutning.
Totale invessteringer i MNOK
Beløp i mill kroner
Prosjektkostnad
P50‐vurderiing byggekostkalkkyle

Finansiering
g
Lån HOD
lån HSØ
sum lånefin
nansiering
Sparing av overskudd
o
Basisfordrin
ng mot HSØ
Sum egenfin
nansiering
Sum finansiiering

0‐alt.

Alt.1

865

2
Alt.2

1 561

MNOK
606
0
606

ndel
an
70
0%

260
260
865

Al t.3

1 669

Alt.4

1 429

andel
70 %

MNOK
1 168

andel
70 %

0%
70

MNOK
1 093
0
1 093

70 %

1 168

30
0%
30
0%
100
0%

468
468
1 561

30 %
30 %
1 %
100

501
501
1 669

1 367

andel
70 %

70 %

OK
MNO
95
57
0
95
57

30 %
30 %
100 %

410
41
10
1 367

30 %
30 %
100 %

andel
70 %

70 %

MNOK
1 000
0
1 000

30 %
30 %
100 %

429
429
1 429

Tabell 3-44: Sammenstillling av prosjek
ktkostnad (P500 inkl. mva.) og
g fordeling av finansiering
f
påå låne- og
egenfinan
nsiering. Beløp i 2017-kroner.

Side 19 aav 37

70 %

4. Driiftsøkon
nomi ogg ‐gevinster
4.1. Id
dentifiserring av driftsgevinstter
4.1.1. P
Prosess for identifiseringg av gevinsteer
Driftsgevvinster følger av (netto) positive
p
effeekter knyttet til samlokaliisering og meer tilrettelaggte
arealer i nybygg ellerr rehabilitertte bygg. I tilleegg kan samlokalisering//nybygg muliiggjøre andre
h en positiv nettoeffekt,, f.eks. bruk av
a ny teknolo
ogi.
endringeer som kan ha
Med utggangspunkt i dagens driftt og organisaasjon har fire
e arbeidsgrup
pper identifissert flaskeha
alser og
tidstyverr i forhold til pasientforlø
øp og personnalets arbeid
dsprosesser, med målsettting om å be
edre
pasienteens flyt gjenn
nom sykehusset. Begrunneelsen for dettte er å sikre
e at alle elem
mentene i utrrednings‐
og behan
ndlingsproseessen hengerr så godt sam
mmen som mulig,
m
at unødvendig ventting unngås,, og at
ressurseene utnyttes effektivt. Basert på førinnger fra Utvikklingsplanen og framskreevet aktivitett, har
arbeidsggruppene utaarbeidet, vurrdert og kom
mmet med an
nbefaling av fremtidige
f
faaglige
driftskon
nsepter innenfor følgend
de områder:





SSengeposterr, poliklinikk‐‐ og dagområåder
O
Operasjonso
område
O
Observasjon
nspost/avklarringsenhet i akuttmottakket, intermed
diær/ intensiivsenger
SStråling/krefft

Hovedelementene i de beregned
de driftsgevinnstene er som følger:







enestetilbudeet innenfor kreft
k
og stråling gir muligghet for å benytte
En samlokaliisering av tje
noen felles administrativ
a
ve tjenester, inklusive fellles ekspedisjon.
Etablering avv store senge
eposter gir m
muligheter til å redusere med en senggepost. Vide
ere
legges det opp til økt fleksibilitet me d sambruk av
a personell som
s
gir reduuserte
lønnskostnader og redussert bruk av sstøttetjenester.
SSamling av operasjonsak
o
ktiviteten gir bedre utnytttelse av perssonell og utsstyr
Etablering avv avklaringse
enhet i akutttmottak bidraar til færre in
nnleggelser oog sikrer at
pasientene kan
k behandle
es på riktig nnivå.
Riktig dimen
nsjonering ogg bemanningg av intensiv‐‐ og intermed
diærsenger bbidrar til
kostnadsreduksjon.

4.1.2. EEstimerte drriftsgevinster i ulike alte rnativer
De ulike bygningsmeessige alterna
ativene pres entert i idéfaaserapporten vil i variereende grad ku
unne
legge til rette for å reealisere de anbefalte
a
fagglige driftskonseptene.
Vurderin
ngene av mulig gevinstrealisering i dee ulike altern
nativene er i hovedsak gjoort med bakkgrunn i
hvordan de ulike fun
nksjoner er plassert
p
i forhhold til hveraandre i de uliike bygnings messige
er, og hvilke ffunksjoner som
alternatiivene, hvilkee funksjoner som får nye eller rehabilliterte areale
forblir i eeksisterendee bygningsma
asse.
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Tabellen
n under illusttrerer estime
ert gevinstutttak ved de ulike alternativene (ved ggjennomførin
ng av alle
byggetrinn per bygningsmessig alternativ).
a
100 % reealisering av de anbefalte
e driftskonseeptene forve
entes å gi en total driftsgeevinst på ca. 65 mill
kroner:
100 %
g
gevinst
Bygniings‐
messiige
altern
native
r
0

Se
enge‐
po
oster
32,,3 mill

Gra
ad av gevinsttrealisering for de ulike driftskonseeptene
Poli‐
P
Opeerasjon Avk
klarings‐ Inte
ensiv/
Drrift
Årrlig
kliinikk
enhet
e
Intterme
besparing
d
11,,2 mill 11,,2 mill
5,0
0 mill
1,0
0 mill 5,6 mill
Su
um

0%

0%

0%

0%

0%

0,4 mill

0,4 mill

1

9 %
90

10
00 %

8
80 %

100 %

10
00 %

3,8 mill

58,8 mill

2

10
00 %

10
00 %

1 00 %

100 %

10
00 %

3,6 mill

64,3 mill

3

10
00 %

10
00 %

1 00 %

100 %

10
00 %

5,1 mill

65,8 mill

4

8 %
85

50
5 %

0%

100 %

10
00 %

‐5,66 mill

33,2 mill

Tabell 4-11: Driftsgevinster i ulike alterrnativer.

4.1.3. D
De ulike drifftskonsepten
ne
Sengepo
oster
Den størrste besparin
ngen oppnås ved å etableere større se
engeposter med
m opp til 335 senger me
ed
enerom m/toalett ogg dusj. Store sengeposte r gjør det mu
ulig å reduse
ere med 1 seengepost fra dagens
a bemanninngsplaner (in
nkl. lik pleiefa
aktor som i ddag, ressurse
er avsatt
10 til 9 ssengeposter. Simulering av
til admin
nistrativ støttte, fagutvikliingssykepleieer, ledelse ogg vikarbruk) sammenlignnet med dage
ens
bemanning viser en mulig redukssjon i totalt aantall årsverk.
Større seengeposter gir
g videre mu
uligheter for økt sambrukk av persone
ell og større ffleksibilitet ved
v ferier
og fravæ
ær. Det er laggt inn forventting om en r eduksjon i vaariabel lønn (EFO) med nnærmere 10 %
sammen
nlignet med i dag.
Nedtak aav 1 sengepo
ost reduserer behovet foor service og støttetjenester, inklusivee kokk på sengepost
(postverrt), samt nedtak av tjenesster rundt teekstil, avfall og
o lagerhold.
Polikliniikk
Ved lokaalisering av sengepost ogg tilhørende ppoliklinikk i samme
s
etasje gir driftskoonseptet en mulighet
til å etab
blere felles aktivitets‐ og bemanningssplaner for pleiepersone
p
llet. Dette viil bidra til bedre
samordn
ning av drifteen og mulighet for ressurrsutnyttelse på tvers. Bl.a
a. vil sykepleeier på poliklinikk
inngå i h
helgeturnus på
p tilhørende
e sengepost.. At personell er tilknytte
et både seng epost og polliklinikk
vil videree være med på å sikre at pasienten bbehandles påå riktig nivå i forhold til d øgn‐ eller
dagbehaandling.
Samlokaalisering av poliklinikker med
m felles ekkspedisjon ko
ombinert me
ed tekniske lløsninger som
m
selvinnsjjekk, gir rom
m for oppgave
eglidning derr administrattivt personelll/helsesekreetærer i større grad
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kan avlaste legene med administrativt arbeid, samt overta noen oppgaver som i dag utføres av
sykepleiere på poliklinikk. Flere sykepleierdrevne poliklinikker vil også kunne frigjøre legetid som kan
benyttes til aktiv pasientbehandling. Samlokalisering gir rom for bedre aktivitets‐ og
ressursplanlegging.
Samlokaliseringen vil også redusere reisetid mellom lokasjonene for legene.
I sum bidrar faktorene til redusert behov for legeårsverk samt økt produktivitet på poliklinikk. Det
ventes at økt produktivitet og moderne arealer bidrar til kortere køer og bedre omdømme, noe som
igjen kan gi en reduksjon i gjestepasientkostnader.
Operasjon
Samling av operasjonsaktivitet gir mulighet til å samordne den pre‐ og postoperative aktiviteten som
i dag er organisert i flere enheter. Dette vil understøtte økt andel sammedagsinnleggelser, med
tilhørende reduksjon i antall liggedøgn.
Samlokalisering av operasjonsstuene gir også rom for bedre samordning av operasjonspersonell og
utstyr. Det ventes at det blir mulig å redusere med ett operasjonsteam sammenlignet med i dag.
Videre kan drift av autoklaver og forsyning av sterilvarer sentraliseres. Samling av operasjonsaktivitet
medfører også mindre duplisering av operasjonsutstyr og ‐instrumenter som kreves når man drifter
på flere lokasjoner.
Avklaringsenhet
Økt kapasitet i akuttmottak gir rom for at lettere behandling av pasient kan starte allerede i
akuttmottak og at pasient i større grad kan bli avklart før den sendes videre, enten til sengepost,
kommunal helsetjeneste eller hjem.
Dette vil videre bidra til å sikre at pasienten behandles på riktig omsorgsnivå, dvs. om pasienten skal
behandles i spesialisthelsetjenesten eller om pasienten kan behandles på kommunalt nivå.
Det ventes en nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med i dag som følge av økt kapasitet i
akuttmottak.
Intensiv/Intermediær
Ved å skille medisinske intermediærpasienter fra kirurgiske intensiv‐ og intermediærpasienter
(postoperativ) i egne avgrensede arealer, men fortsatt nært plassert, blir det lettere å bemanne med
riktig kompetanse og pleiefaktor for de ulike pasientgruppene. Dette innebærer bl.a. at de
medisinske intermediærpasientene i større grad kan behandles av sykepleiere med ekstra
kompetanse i stedet for av intensivsykepleiere. Gevinst herunder er beregnet på lønnsdifferansen for
disse to stillingskategoriene.
Eiendomsdrift
I de mest fordelaktige alternativene ligger det medregnet en reduksjon i energikostnader, samt
redusert kostnad for forvaltning, drift (inkludert renhold) og vedlikehold (FDV) grunnet nyrenoverte
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arealer. Kostnadsbessparelsene varierer i de uulike alternativene baserrt på hvor maange kvadrattmeter
h
funkssjon de nye aarealene skal ha (f.eks. operasjon, pooliklinikk elle
er
som «erstattes» og hvilken
ost).
sengepo
I 0‐altern
nativet og altternativ 4 økker kostnadeene for eiend
domsdrift som følge av e n totaløkning i antall
kvadrat ggrunnet bygging av strålesenter og yytterligere et poliklinikkbygg, og der i ngen arealerr selges
eller rivees.

4.1.4. O
Overordnede forutsetninger for drifftsøkonomi
Det er i b
beregningen
ne forutsatt at
a alle bygninngsalternativver løser kapasitetsbehovv i 2035.
Kapasiteetsbehov er imidlertid ikkke løst før allle byggetrinn
n i et alternativ er gjennoomført. Det varierer
v
mellom alternativene når den to
otale utbyggi ngen er ferd
dig 82023 – 2035),
2
og dett varierer ogsså
mellom alternativer i hvilket år strålesentereet kan tas i brruk. Driftsgevinster er laggt inn fra førrste hele
driftsår i nytt eller reehabilitert byygg.
Vurderin
ngene forutsetter at resu
ultatkravet i øøkonomisk laangtidsplan oppfylles. Deette innebærer en
driftseffeektivisering i størrelsesorden 140 mi ll kr i toårspe
erioden 2019
9‐2020, og v idere forutse
ettes
effekt avv driftsgevinsster som foru
utsatt i de ullike utbyggin
ngsalternativene. Dette eer imidlertid ikke nok
til å oppnå økonomissk bæreevne
e, slik at det på lengre sikkt er nødvendig med ytteerligere
t
0,4
0 % av brutt
tto kostnader hvert
effektiviseringstiltak. Vi har foruttsatt driftsfoorbedringer tilsvarende
år fra ogg med 2025 i alle alternattiver.

4.2. G
Gevinstreaalisering
Figur 7 o
oppsummereer årlige drifttsgevinster pper alternativv fram mot 2035.
2
Det er fforutsatt at
prosjektet er i drift fra og med 20
025 (år 1). Prrosjektets økkonomiske le
evetid er foruutsatt å være 30 år
(ut år 20054).
Det er sp
pesielt to vikktige forskjeller som forveentes å gi uliikheter i driftsøkonomi m
mellom alternativene
1 til 4; sttørrelse på seengeposter og
o lokaliserinng/avstander/transportvveier. Større sengeposterr i
nærhet ttil hverandree i alternativ 1‐4, gir muliigheter for mer
m samarbeid og sambruuk av areal og
o
ressurseer gjennom døgnet.
d
Alternativ 4 har operrasjon og poliklinikk overr flere etasje
er og lokasjon
ner (her beh oldes Porsgrrunn som
e optimal loggistikk og mindre mulighe
eter til samoordning av re
essurser.
dagsykehus), noe som gir mindre
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Figur 4-1:: Oppsummeriing av årlige to
otale driftsgeviinster per alterrnativ

Tabellen
n nedenfor viiser en detaljert oversiktt over driftse
effektene som
m er lagt til ggrunn for de ulike
investeriings‐alternattivene. Det vil
v i neste fasser måtte arb
beides videre
e med konkreete
gevinstreealiseringspllaner, basertt på blant an net foreligge
ende gevinstoversikt.
Driftsmessigekonsekvenser i mill kroner fraa 2018 til 2035
Input
Sengeposster
Poliklinikkk
Operasjoner
Avklaringgsenhet
Intensiv / Intermed
Klinisk drifft
Eiendomssdrift
Ikke bygggnær IKT *)
Flyttekostnad (engangsko
ost.)
Andre drifttsbidrag
Sum driftskkonsekvenser

0‐alt.
0
0
0
0
0
0
4
‐40
‐3
‐39
‐39

Alt.1
38
81
134
10
08
6
60
1
12
69
96
4
43
‐4
40
‐7
‐4
69
92

Allt.2
387
123
140
55
11
716
39
‐40
‐7
‐8
709

Alt.3
420
123
145
60
12
760
55
‐40
‐7
8
768

Alt.4
358
58
0
60
12
488
‐74
‐40
‐5
‐118
369

Tabell 4-22: Akkumulertte driftsøkonom
miske effekter som følge av investeringsalteernativene.
*) HF dekker investeringen i forrm av årlig tjeneste
epris fra Sykehusparrtner. Behandles de
erfor som driftskostnad i analysene.

5. Bæ
æreevne
e på pro
osjektnivvå
5.1. Ø
Økonomiskk bæreevn
ne
I dette kapittelet visees resultaterr fra analyserr av økonomisk bæreevne og nåverd i på prosjekttnivå.
osjektet vil kllare å oppretttholde
Analyserr av økonomisk bæreevne på prosjekktnivå vil indiikere om pro
verdien av investert kapital gjenn
nom genererrte driftsgevinster. Prosje
ektet vil ha øøkonomisk bæreevne
b
dersom summen av de fremtidigge driftsgevinnstene er tilsstrekkelig til å dekke det totale
nne tilnærmingen gir et ggrunnlag forr å
investeriingsbeløpet og rente på investeringssbeløpet. Den
vurdere prosjektets driftsøkonom
miske konsekkvenser opp mot totalinvvesteringen, uavhengig av
a
p
baserres beregningene på en antakelse
a
om
m at prosjekttet i sin
prosjektets finansierringsform. I praksis
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helhet er finansiert med rentebærende lån, hvor summen av avdrag og renter på det antatte lånet gir
en tilnærming til totalinvesteringen med rente.
På de neste sidene presenteres analyser av økonomisk bæreevne og nåverdi på prosjektnivå for de
enkelte alternativene. Analysene tar utgangspunkt i følgende grunnforutsetninger:








Økonomisk levetid: 30 år
Nedbetalingstid lån: 25 år
Rentesats: 2,1 – 3,6 % (snitt 3,2 %)
Inkludere byggelånsrenter: Ja
Rente på mellomfinansiering: Ja
Diskonteringsrente for nåverdi: 4 %
Inkludere restverdier: Nei

Effekt av endrede forutsetninger er beskrevet i delkapittel 5.3 Sensitivitetsanalyser.
Økonomisk levetid er estimert med utgangspunkt i kalkulerte investeringskostnader og tilhørende
avskrivningstid for de ulike delkomponentene i investeringsprosjektet (f.eks. bygningskropp, MTU, el‐
anlegg, IKT mm.). Den økonomiske levetiden tilsvarer vektet avskrivningstid, og er et estimat for
tiden det vil ta før det må antas å være behov for større reinvesteringer.
Analysene er gjennomført i faste 2017‐kroner.
I analysene av prosjektets økonomiske bæreevne er som beskrevet i veileder tatt utgangspunkt i 100
% lånefinansiering.
Et prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets økonomiske levetid når
1. Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null
2. Fri kontantstrøm fra driften overstiger avdrag og renter på finansieringen, uavhengig av
finansieringsform.
Figuren nedenfor oppsummerer resultatene fra bæreevneanalyser på prosjektnivå for de fem
alternativene. For at prosjektet skal ha bæreevne må den akkumulerte bæreevnen være positiv ved
utgangen av økonomisk levetid. Gitt forutsetning om ca. 3,2 % lånerente (snitt av rentebane) og 30
års økonomisk levetid, har ingen av alternativene økonomisk bæreevne på prosjektnivå. Alternativ 3
har minst negativ bæreevne. Alternativene 1 og 2 har negativ bæreevne med om lag 1 400 millioner
kroner, mens alternativ 4 og 0‐alternativet har negativ bæreevne med om hhv 2 300 og 2 600
millioner kroner.
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Figur 5-1:: Oppsummeriing av prosjektets økonomisk
ke bæreevne per
p alternativ.

Manglen
nde bæreevn
ne betyr at fo
orventede drriftsgevinster ikke vil dekkke investerinngskostnade
en over
tid. Derssom prosjekttet likevel gje
ennomføres vil det medfføre en forrin
ngelse av invvestert kapita
al og
fremtidigg investeringgsevne. Gjennomføring aav prosjektett vil også medføre at Sykeehuset Telem
mark HF
fremoveer må omprio
oritere likviditet fra drift til håndterin
ng av rente‐ og
o avdragsbeelastningen fra
f
lånefinansieringen.

5.1.1. B
Bæreevne i de
d ulike alte
ernativene
Analyserr av prosjektets bæreevn
ne legger til ggrunn antake
else om at prrosjektet i sinn helhet er finansiert
med ren
ntebærende lån, hvor sum
mmen av avddrag og rente
er på det anttatte lånet g ir en tilnærm
ming til
totalinveesteringen med
m rente. Ta
abell med nøøkkeltall for hvert
h
alterna
ativ (nederst til venstre) viser
v
også finaansieringsplaan som er laggt til grunn foor vurderingg av helsefore
etakets bæreeevne (dvs. med
m 30%
egenfinaansiering).
I det følggende oppsu
ummeres ana
alysen av økoonomisk bæreevne for hvert utbyggi ngsalternativ.
Analysen
n sammenliggner estimertte driftsgevinnster mot esstimert låneo
opptak. De trre kurvene i grafen
viser:
• Bæreeevne per år: forskjell
f
melllom kontantsstrøm fra lån
n og driftsgevvinster for d et enkelte år
• Akk. bæ
æreevne eksskl. rente på mellomfinannsiering: akkkumulert bæreevne ekskll. rente på
mellomffinansiering
• Akk. bæ
æreevne inkkl. rente på mellomfinans
m
siering: alternativets akkumulerte bæ
æreevne i levvetiden
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5.1.2. 00‐alternative
et
0‐alternaativet innebæ
ærer viderefføring av daggens løsning, med nødvendige investeeringer for at
a
alternatiivet skal kunne fungere med
m samme levetid og kaapasitet, og være sammeenlignbart med
m de
andre uttbyggingsalteernativene. Det
D er lagt ti l grunn et investeringsbe
ehov på 865 mill kroner.
Driftsgevvinster for 0‐‐alternativett er beregnett til null (kom
mbinasjon avv økte driftskkostnader knyttet til
økt eiend
domsmasse,, og redusertte energikosttnader på grrunn av ombyygginger til TTEK 17.)

alternativ 0
Nye Investe
ering
Nye Investeering
Sum

865 MNO
OK
865 MNO
OK

Finansieringgsplan
Sum egenfi nansiering
Lån fra HOD
D/RHF
Sum finansiiering
Byggelånsreenter

260 MNO
OK
606 MNO
OK
865 MNO
OK
39 MNO
OK

Forbedringe
er drift
Driftsgevinsster ved stabiliserrt nivå

0 MNO
OK

Figur 5-2:: Økonomiske analyser av 0--alternativet påå prosjektnivå
å

Grafen aav prosjektetts økonomiskke bæreevnee (øverst) viser at prosjekktet ikke har økonomisk
bæreevn
ne med de fo
orutsetningene som er laagt til grunn. 0‐alternativet har negattiv netto nåverdi med
4 % disko
onteringsren
nte.
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5.1.3. A
Alternativ 1
Alternativ 1 innebærrer flytting avv all aktivitett fra Porsgru
unn til Skien. Det er lagt ttil grunn et
or alternativ 1 er beregn et til 59 mill kroner.
investeriingsbehov påå 1 561 mill kroner. Drifttsgevinster fo

alternativ 1
Nye Investtering
Nye Investtering
Sum

1 561 MNOK
M
1 561 MNOK
M

Finansierin
ngsplan
Sum egenffinansiering
Lån fra HOD
D/RHF
Sum finanssiering
Byggelånsrrenter

468 MNOK
M
1 093 MNOK
M
1 561 MNOK
M
55 MNOK
M

Forbedringger drift
Driftsgevin
nster ved stabilisert nivå

59 MNOK
M

Figur 5-3:: Økonomiske analyser av allternativ 1 på p
prosjektnivå

Grafen aav prosjektetts økonomiskke bæreevnee (øverst) viser at prosjekktet ikke har økonomisk
bæreevn
ne med de fo
orutsetningene som er laagt til grunn. Alternativett har negativv netto nåverrdi med 4
% diskon
nteringsrentee.
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5.1.4. A
Alternativ 2
Alternativ 2 innebærrer flytting avv all aktivitett fra Porsgru
unn til Skien. Det er lagt ttil grunn et
e beregnet til 64 mill krooner.
investeriingsbehov påå 1 669 mill kroner. Drifttsgevinster er

alternativ 2
Nye Investering
Nye Investering
Sum

1 669 MNOK
M
1 669 MNOK
M

Finansierin
ngsplan
Sum egenfinansiering
Lån fra HOD
D/RHF
Sum finanssiering
Byggelånsrrenter

501 MNOK
M
1 168 MNOK
M
1 669 MNOK
M
64 MNOK
M

Forbedringger drift
Driftsgevin
nster ved stabiliseert nivå

64 MNOK
M

Figur 5-4:: Økonomiske analyser av allternativ 2 på p
prosjektnivå

Grafen aav prosjektetts økonomiskke bæreevnee (øverst) viser at prosjekktet ikke har økonomisk
bæreevn
ne med de fo
orutsetningene som er laagt til grunn. Alternativett har negativv netto nåverrdi med 4
% diskon
nteringsrentee.
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5.1.5. A
Alternativ 3
Alternativ 3 innebærrer flytting avv all aktivitett fra Porsgru
unn til Skien. Det er lagt ttil grunn et
or alternativ 3 er beregn et til 66 mill kroner.
investeriingsbehov påå 1 429 mill kroner. Drifttsgevinster fo

alternativ 3
Nye Investe
ering
Nye Investeering
Sum

1 429 MN
NOK
1 429 MN
NOK

ngsplan
Finansierin
Sum egenfiinansiering
Lån fra HOD
D/RHF
Sum finanssiering
Byggelånsrenter

429 MN
NOK
1 000 MN
NOK
1 429 MN
NOK
45 MN
NOK

Forbedringger drift
Driftsgevinster ved stabiliseert nivå

66 MN
NOK

Figur 5-5:: Økonomiske analyser av allternativ 3 på p
prosjektnivå

Grafen aav prosjektetts økonomiskke bæreevnee (øverst) viser at prosjekktet ikke har økonomisk
bæreevn
ne med de fo
orutsetningene som er laagt til grunn. Alternativett har negativv netto nåverrdi med 4
% diskon
nteringsrentee.
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5.1.6. A
Alternativ 4
Alternativ 4 innebærrer videreførring av Porsggrunn som daagsykehus, med
m utbygginng som dekker
2
Det err lagt til grun n et investerringsbehov på
p 1 367 mill kroner.
kapasiteetsbehovet i 2035.
Driftsgevvinster for allternativ 4 err beregnet ti l 33 mill kron
ner.

alternativ 4
ering
Nye Investe
Nye Investe ring
Sum

1 367 MNOK
1 367 MNOK

Finansieringgsplan
Sum egenfin
nansiering
Lån fra HOD//RHF
Sum finansie
ering
Byggelånsreenter

410 MNOK
957 MNOK
1 367 MNOK
51 MNOK

Forbedringe
er drift
Driftsgevinsster ved stabilisert nivå

33 MNOK

Figur 5-6:: Økonomiske analyser av allternativ 4 på p
prosjektnivå

Grafen aav prosjektetts økonomiskke bæreevnee (øverst) viser at prosjekktet ikke har økonomisk
bæreevn
ne med de fo
orutsetningene som er laagt til grunn. Alternativett har negativv netto nåverrdi med 4
% diskon
nteringsrentee.
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5.2. N
Nåverdianaalyser
5.2.1. FForutsetningger nåverdia
analyser
Det er gjjennomført analyser
a
av nåverdi
n
for dde ulike alternativene.
Netto nååverdi bestårr av summen
n av investerringsutgifter og neddiskonterte driftssgevinster ovver
prosjektets økonomiiske levetid, og illustrereer driftsøkono
omisk lønnso
omhet for prrosjektet. De
et vil
r
knyttett til estimateer for fremtid
dige kontantstrømmer, oog nåverdime
etoden
være usiikkerhet og risiko
justerer for denne risikoen ved at
a fremtidige driftsgevinsster nedjuste
eres med en diskonteringgsrente.
Internrenten er den kalkulasjonssrenten som gir investeringsprosjekte
et en netto nnåverdi lik 0.
Netto nååverdi og inteernrente gir en indikasjoon på hva som
m økonomisk sett er det mest gunstige
alternatiivet. Vi har ikkke beregnett internrentee for prosjektene i idéfassen.
Følgendee grunnforuttsetninger err lagt til grunnn for nåverd
dianalysene:







Diskonteringgsrente: 4 %
Nåverditidsp
punkt: 31.12.2024
Ø
Økonomisk levetid:
l
30 år
Investeringskostnad: P50
0 inkl. mva.
Inkludere restverdier: Ne
ei
KPI‐justerte driftsgevinstter, 2% per åår i perioden

5.2.2. R
Resultater nåverdianalyser
Figur 12 oppsummerrer netto nåvverdi per alteernativ. Inge
en av alternativene har poositiv netto nåverdi
ngsrente.
med 4 % diskonterin
Alternativ 3 har minsst negativ ne
etto nåverdi.

Figur 5-7:: Netto nåverd
di per alternativ
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5.3. Seensitivitettsanalyser
Det er i iidefasen gjen
nnomført sensitivitetsannalyser av øko
onomisk bæreevne gitt ffølgende end
dringer:




Lånerente: rentebane
r
+ 2 prosentpo eng
Driftsgevinstter: ‐ 50 %
Utsettelse avv byggetrinn 3 og 4 med 2 år

Konsekvvenser av and
dre endringe
er vil bli vurd ert i senere faser.
De økonomiske analysene er sen
nsitive for enndringer i ove
erordnede fo
orutsetningeer. For alternativ 3 vil
o prosentpoe
eng (fra snittt på ca. 3,2 % til 5,2 %) medføre
m
en reeduksjon i bæ
æreevne
en renteeøkning på to
for prosjjektet på ca. 2 200 millioner kroner i prosjektets økonomiske levetid. For de andre
alternatiivene vil reduksjonen i bæreevne væ
ære enda størrre, opp mot 3 000 milliooner kroner. Effekten
varerier noe for de ulike
u
alternattivene grunnnet varierend
de investeringskostnad.
Vi har beeregnet effekkten på prossjektalternatiivenes bæreevne av å utsette byggettrinn 3 og 4 i 2 år
(med utssettelse av tiilhørende driftsgevinsterr). En utsette
else av siste del
d av utbygggingen med 2 år
forbedreer den akkum
mulerte bære
eevnen med 500 millione
er kroner forr alternativ 1 og 3, og noe mindre
for de an
ndre alternattivene. Utsetttelse av bygggetrinn 3 ogg 4 har større
e betydning eenn utsettelse av
gevinsteene, siden deen siste delen
n av utbygginngen gir mindre driftsgevvinster enn bbyggetrinn 1 og 2.
Den størrste gevinsteen er knyttet til innsparinnger på senge
epostene, og
g nytt sengebbygg er bygggetrinn 1
eller 2 i aalle utbyggin
ngsalternativvene.
Vi har oggså sett på effekten av ha
alvering av ddriftsgevinste
ene i de ulike
e utbyggingssalternativen
ne.
Halvering av driftsgeevinstene gir store negatiive utslag påå bæreevnen i alle alternaativer med unntak
u
or det ikke er
e forventet ggevinster av betydning. Forverringen
F
n i bærekraft er i
av 0‐alteernativet, hvo
størrelseesorden 900 til 1 800 millioner kroneer, med størsst negativt uttslag i de alteernativene so
om gir
de størstte driftsmesssige gevinste
ene. Dette vi ser at uttak av gevinstpo
otensialer er kritisk viktigg med
tanke påå helseforetaakets økonom
miske utviklinng framover.
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6. Bæ
æreevne
e helsefo
oretakssnivå
Hittil i deelrapporten har vurderin
nger av økon omisk bæree
evne og nåve
erdier hatt eet fokus på
likviditettsstrømmer og økonomisske endringeer. Dette inne
ebærer at an
nalysene ikkee tar hensyn til bl.a.
resultatrregnskapets konsekvense
er (f.eks. avsskrivninger).
Økonom
misk bæreevn
ne på helsefo
oretaksnivå eer en sentral forutsetning
g i vurderinggen av et
investeriingsprosjekt. Det er derfor viktig å ettablere et totalbilde av den økonomi ske utviklinggen for
helseforetaket i prossessen med å vurdere koonsekvensene av de ulike
e alternativenne. Dette inn
nebærer
en framsskriving av ko
ontantstrøm
m og regnskappsmessig ressultat for pro
osjektet og h elseforetake
et som
helhet, o
og ikke kun analyser
a
av økonomiske
ø
eendringer.
Bærekraaftanalysene på helsefore
etaksnivå visser likviditetssutviklingen og hvordan SSykehuset Te
elemark
vil håndttere sine frem
mtidige økon
nomiske forppliktelser knyyttet til drift og investeri nger. Det tass hensyn
til forven
ntet likviditetsbidrag fra egen drift, oordinære inve
esteringsbeh
hov og øvrigee planer ved
helseforetaket i perioden.
Det oppn
nås akkumullert økonomisk bæreevn e på helsefo
oretaksnivå i 2035 ved allle
utbyggin
ngsalternativvene, med un
nntak av alteernativ 4, und
der følgende
e forutsetnin ger:
‐
‐
‐
‐

Driftseffektivvisering i stø
ørrelsesordenn ca. 150 millioner kr. de nærmeste 22‐3 årene, so
om
kreves for å løfte sykehu
usets driftsreesultat til 100
0 millioner krr. i 2020
om følge av utbyggingsalt
u
ternativene
Driftsgevinstter på opp til 65 millioneer kr. årlig, so
YYtterligere driftsforbedri
d
inger og økn ing av driftsrresultatet tilsvarende 0,44 % av brutto
o
kostnader hvvert år, fra og med 2025 i alle alternaativer
Kortsiktig lån
n på 300 – 65
50 millioner kr. i periode
en 2022‐2030
0, som kan seees i samme
enheng
med basisfordringen som
m øker i periooden

Det pressiseres at vurrderinger av bæreevne ppå helseforettaksnivå og totaløkonom iske effekterr er
sensitivee for finansieeringsforutse
etninger som
m er lagt til grrunn, og øvrige investerinngsprosjekte
er og
driftsforbedringer so
om planlegge
es i helseforeetaket.

Figur 6-1:: Økonomisk bæreevne
b
akku
umulert på hellseforetaksnivå
å per alternativ
v
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Ved gjen
nnomføring av
a store inve
esteringer ka n periodiserring for de ulike prosjekteene kunne ha
innvirkning på helsefforetakets to
otale bæreevvne. Investerringsprosjekttene vil belasste
m en øknin
ng i avskrivniings‐ og renttekostnader, og likviditetten vil bl.a. belastes
b
resultatrregnskapet med
med en ø
økning i avdragsbetalinger.
Analysen
ne viser at deet uansett va
alg av alternaativ vil være en periode hvor rentebeelastning og avdrag
overstigeer gevinstene av prosjektet.
Forbedriingen i bæreeevne utoverr i perioden sskyldes netto
o driftsforbedring med 0,,4 % av bruttto
kostnadeer hvert år frra og med 20
025.

6.1. Resultatutvvikling 2017–2035
Figuren nedenfor visser forventett resultatutviikling for Sykkehuset Telemark fram tiil 2035 ved ulike
u
alternatiiver.

Figur 6-2:: Utvikling i reegnskapsresulttater ved ulike alternativer

Investeringsprosjektene som er inkludert
i
vil belaste resu
ultatregnskap
pet med en bbetydelig økn
ning i
avskrivnings‐ og renttekostnader.. Det er lagt ttil grunn bettydelige gevinster som giir et regnskapsmessig
resultat som samlet over planlegggingsperiod en er positivvt. Forbedringen i resultaat utover i pe
erioden
o driftsforbeddring med 0,4 % av brutto kostnader hvert år fra og med
skyldes fforutsetningen om netto
2025.
Driftsressultatet før avskrivninger
a
r øker fra 2,55 % i 2017 til om lag 8 % i 2035.
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6.2. U
Utvikling basisfordri
b
ing 2017––2035
Helseforretakets bærreevne i et likkviditetspersspektiv er po
ositiv i alle altternativene. Denne uttryykkes
som differansen melllom likvidite
etsbehovet oog basisfordrringen mot Helse Sør‐Østt RHF.
Netto baasisfordring øker
ø
fra ca. 900
9 millionerr kr. i 2018 tiil 1000‐2000
0 millioner krr. i 2035, avhengig av
valgt utb
bygningsalternativ. Denne bæreevneen påvirkes av investering
gsnivå,
finansierringssammen
nsetning og prosjekteness konsekvenser for driftssøkonomien..

Figur 6-3:: Netto av drift
ftskreditt og ba
asisfordring peer alternativ
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