Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak nr.
014‐2018

Saksansvarlig og saksaksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver

Sakstype
Beslutning

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg: Saksliste
Utrykte vedlegg:

Ingress:
Innkalling og saksliste er sendt, sammen med saksdokumenter, til styret og brukerutvalgets
representanter (leder og nestleder).

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skien, den 10. april 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF
Tid:

18. april 2018, kl. 0930 – 1530

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Møteleder:

Styreleder Per Anders Oksum

Møteinnkalling/saksliste
Saksnr.
014‐2018

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakstype
Beslutning

015‐2018

V/Styreleder
Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2018

Beslutning

016‐2018

V/Styreleder
Administrerende direktør sin orientering

Orientering

017‐2018

Styrets beretning og årsregnskap 2017

Beslutning

018‐2018

V/Administrerende direktør og økonomidirektør
Virksomhetsrapport per mars (ettersendes)

Orientering

V/Administrerende direktør og økonomidirektør
Lunsj
019‐2018

Økonomisk langtidsplan 2019‐2022 (ettersendes)

Beslutning

020‐2018

V/Administrerende direktør
Delrapporter til Utviklingsplanen samt oppdaterte framskrivninger
etter føringer fra HSØ

Beslutning

021‐2018

V/Utviklingsdirektør
Forberedelser til ny personvernforordning (GDPR)

Orientering

022‐2018

V/Klinikksjef Elin Skei
Revisjon av fullmaktsreglement Sykehuset Telemark HF

Etterretning

023‐2018

V/Økonomidirektør
Protokoller fra foretaksmøte 14. februar og oppdrag og bestilling 2018 Etterretning
V/Administrerende direktør
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1440 – 1450

024‐2018

Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i
Sykehuset Telemark HF

Beslutning

025‐2018

V/Styreleder
Styrets årsplan 2018

Orientering

1455 – 1500

026‐2018

V/Styreleder
Eventuelt

Orientering

1500 – 1510

027‐2018

V/Styreleder
Andre orienteringer

Orientering

1510 – 1530

028‐2018

V/Styreleder
Egenevaluering – lukket møte

1450 – 1455

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 7. februar 2018
Sak nr.
015-2018

Saksansvarlig/saksbehandler(e)
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Beslutningssak

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 7. februar 2018
Utrykte vedlegg:

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøtet 7. februar 2018 godkjennes.

Skien, den 9. april 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF
Tid: Onsdag 7. februar 2018 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

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
Øystein Næss, økonomidirektør
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)
I tillegg møtte (tilstede på deler av møtet):
Per Urdahl, klinikksjef Medisinsk klinikk
Lars Ødegård, klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling
Henrik Høyvik, klinikksjef Medisinsk serviceklinikk
Elin Marie Skei, klinikksjef Service‐ og systemledelse
Frank Hvaal, klinikksjef Akutt‐ og beredskapsklinikken
Annette Fure, utviklingsdirektør
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.
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Saker som ble behandlet:
Sak nr.001‐2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 002‐2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2017

Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll fra styremøtet 13. desember 2017 godkjennes.

Sak nr. 003‐2018

Administrerende direktør sin orientering

Administrerende direktør orienterte om følgende:
 Tilsynssak til Fylkesmannen fra Sykehuset Telemark etter at en pasient døde på
sykehuset, som følge av sprukket hovedpulsåre. Muntlig informasjon ble gitt om
Fylkesmannens konklusjon, samt Sykehuset Telemarks gjennomførte årsaksanalyse
og implementerte tiltak.
 Datainnbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør‐Øst
 Utbrudd av VRE (tarmbakterie)
 1.januar 2018 begynte Øystein Boklund som sykehusets nye hovedverneombud for
en to‐årsperiode.
 Nærmere 1400 ansatte ved sykehuset tok influensavaksine i 2017
 Helse Sør‐Øst har gitt fire private ideelle aktører tilbud om avtale innen TSB
 Nytt desentralt tilbud fra sykehuset. Etter påske åpner sykehuset et nytt dialysetilbud
i Vinje i tett samarbeid med Vinje kommune.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.
Sak nr. 004‐2018

Virksomhetsrapport per 3. tertial 2017

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar virksomhetsrapport per 3. tertial 2017 til orientering.
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Sak nr. 005‐2018

Årlig melding 2017 for STHF

Styrets enstemmige 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.

Sak nr. 006‐2017

Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

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

Sak nr. 007‐2018

Interne revisjoner 2017‐ resultater og vurdering av metode

Styrets enstemmige 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.
Sak nr. 008‐2018

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

Styrets enstemmige 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 alternativer.
2. Styret gir, med bakgrunn i “Utkast til mandat for Konseptfasen”, AD og styreleder i
fellesskap, fullmakt til å utarbeide et endelig “Forslag til mandat for Konseptfasen” etter
nærmere dialog med Helse Sør‐Øst RHF.
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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.

Sak nr. 009‐2018

TSB tilbudet inklusiv avrusning i Telemark

Styrets enstemmige vedtak:
Saken tas til orientering.
Sak nr. 010‐2018

Styrets årsplan 2018

Styrets enstemmige vedtak:
Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

Sak nr. 011‐2018

Eventuelt

Styreleder orienterte om utsendt agenda fra Helse Sør‐Øst i anledning foretaksmøte og felles
styreseminar 14. februar 2018:
09.30 – 11.00 Individuelle foretaksmøter med avtroppende styrer
11.00 – 12.00 Lunsj i restauranten
12.00 – 12.45 Felles foretaksmøte med de nye styrene i helseforetakene
13.00 – 18.00 Styreseminar for alle HF‐styrene og RHF‐styret
18.00
Middag i restauranten
Arrangementet avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Garders vei 15,
Gardermoen.
De av styret eller brukerutvalgets to observatører som ikke har anledning til å delta på
middagen, bes melde fra så snart som mulig til styresekretær tone.pedersen@sthf.no.
Det bes også om tilbakemelding dersom det er spesielle behov som skal hensyntas, allergier
eller lignende, samt om det er ønskelig med overnatting.
Sak nr. 012‐2018

Andre orienteringer

Styreleder orienterte om deltakelse på møter utenom styremøtene:
 Oppfølgingsmøte med HSØ 15.12.17
 Møte HSØ/ST/SiV vedr overvektskirurgi 15.12.17
 Åpning akuttmottak Notodden 15.01.18
 Sykehustalen 16.01.18
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Prosjektpremisser STHF 17.01.18
Gjennomgang utkast Årlig melding 24.01.18

Skriftlige orienteringer:
 Styreprotokoll HSØ 14.12.17
 Protokoll BU 14.12.17

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet hevet kl. 15:00

Førstkommende ordinære styremøte:
Onsdag 18. april 2018 kl. 09.30‐15.30 i Direktørens møterom, Skien.
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Sykehuset Telemark, 7. februar 2018

Per Anders Oksum
Styreleder

Nils Kristian Bogen

Marit Kasin
Nestleder

Ann Iserid Vik‐Johansen

Folke Sundelin

Kari Dalen
(Sett)

Thor Helge Gundersen

Anett Weber

Tone Pedersen
styresekretær
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Administrerende direktør sin orientering
Sak nr.
016 ‐2018

Saksbehandler
Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Sakstype
Orientering

Møtedato
18.4.2018

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 10. april 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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ADs orientering til styret 18.4.2018
1. STHF støtter SiV i lokalisering av funksjon for mekanisk trombectomi («fisking» av blodpropp

ved hjerneslag)
Basert på beslutning i beslutningsforum (alle helseregionene) i 2017, er Helse Sør‐Øst RHF i
gang med en utredning av fremtidig lokalisering av trombectomi. Tilbudet utføres i dag ved
OUS, men man tenker seg oppgaven desentralisert til noen slagsentere. STHF har valgt å ikke
argumentere for en etablering i Telemark, men heller støtte etablering ved SiV.
STHF og SiV har avgitt en felles rapport/høringsuttalelse til HSØ om at en av de regionale
enhetene bør legges til Tønsberg.
2. Endelig kontrollrapport fra Datatilsynet

Datatilsynet opprettholder i endelig kontrollrapport sine to pålegg;



STHF må gå gjennom tilgangsstyringen i DIPS
Sykehuset må etablere system for loggkontroll.

Frist for tiltak er 1. juni 2018 og dette arbeidet er godt i gang.
3. Utbrudd av VRE (tarmbakterie)
Som informert om tidligere i styret har STHF et utbrudd av VRE bakterier på sengeposter.
Bakterien er påvist hos i alt 22 pasienter, fordelt på flere poster (medisin 2, medisin 3,
dialysen, nevrologisk sengepost og 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
avgrense og stoppe utbruddet, bl.a. ved forsterket renhold, desinfeksjon av kontaktpunkter
og fornuftig antibiotikabruk. Aktuelle sengeposter er desinfisert med robot. Alle pasienter på
de aktuelle postene har over flere uker nå blitt screenet for forekomst av VRE bakterien for å
raskt kunne oppdage nysmitte. Brev er sendt alle fastleger og til alle aktuelle pasienter. Det
er også sendt informasjon til alle andre institusjoner som har fått overflyttet pasienter fra de
aktuelle avdelinger.
Tiltakene har hatt effekt slik at screening og tiltak avsluttes nå på alle poster, med unntak av
medisin 3. Der er det fremdeles grunn til å fortsette slik at vi får helt kontroll på situasjonen.
Utfra genetiske analyser av bakteriene, ser det ut til at det er to ulike kilder til smitte i
utbruddet.
Etter 2009 har det vært en rekke utbrudd av VRE ved norske sykehus, og 2017 registrerte
Folkehelseinstituttet 384 personer som var smittet.
4. Svarprosent ForBedring
Som informert om tidligere, er den tradisjonelle medarbeiderundersøkelsen (MU) nå
erstattet med medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Dette er en sammensatt undersøkelse
som erstatter MU, Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og HMS‐grovkartlegging.
ForBedring er gjennomført ved STHF i perioden fra 13. mars til 10. april. Undersøkelsen
omfatter nå alle faste ansatte, samt de som er ansatt i engasjementstillinger som har en
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stillingsprosent på 1 % eller mer. Totalt var det 3104 ansatte som hadde anledning til å svare
og endelig resultat viste at 2657 avga sitt svar. Dette tilsvarer en svarprosent på 85,6, noe vi
er veldig godt fornøyd med!
5. Avvikling av fedmekirurgi
I midten av mars mottok Sykehuset Telemark et formelt brev fra HSØ hvor vi ble instruert til å
avvikle vårt tilbud om fedmekirurgi. Basert på brevet laget vi umiddelbart en plan for å
avvikle tilbudet. Planen ble samtidig sendt til sykehuset i Vestfold som informasjon. Planen
innebar i hovedsak at vi umiddelbart stoppet med inntak av nye pasienter, men at vi
«avvikler» 17 pasienter som allerede er inne i et forløp, enten planlagt til inngrep eller satt
opp på time til poliklinikk og forkurs. Samtidig har vi signalisert til Vestfold at vi ønsker et
samarbeid om et best mulig utrednings‐ og behandlingstilbud for denne pasientgruppen i
fremtiden.
6. Status salg av personalboliger
Styret vedtok i mai 2017 å selge inntil 25 av i alt 120 tjenesteboliger. Det dreier seg i
hovedsak om relativt små leiligheter og estimert salgssum for de 25 leilighetene var på 15
millioner kroner. Det ble i løpet av høsten 2017 arbeidet med forberedelse, samt inngåelse av
avtale med megler. Salget er nå godt i gang og ved utgangen av mars var det effektuert i alt
10 salg. Resten av salgene forventes gjennomført i løpet av inneværende år. De salgene som
er gjennomført til nå indikerer at samlet salgssum vil ligge 10 – 20 % over estimatet.
7. Ny kodeprakis
12. desember 2017 besluttet AD/ADs ledergruppe innføring av ny kodepraksis ved sykehusets
somatiske sengeposter. Metodikken innebærer at koderådgivere tar ansvar for å sette ICD‐
10‐koder basert på solid journaldokumentasjon fra legene. I forkant av beslutningen har det
vært gjennomført piloter i seksjon for plastikkirurgi, barneavdelingen og seksjon for gastro‐
kirurgi. Evalueringen av kodepilotprosjektet etter åtte måneder i 2017 viste at endringen har
medført bedre kodekvalitet, økt og mer korrekt journaldokumentasjon, samt økte (og
riktigere) inntekter. Ortopedisk sengepost er nå i gang med innføringen og flere sengeposter
står for tur.
Den nye metodikken har også vakt interesse i andre deler av helse‐Norge.

Øvrige orienteringer kan gis muntlig i styremøtet.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Styrets beretning og årsregnskap 2017
Sak nr.
017-2018

Saksansvarlig/saksbehandler
Økonomidirektør Øystein Næss/økonomisjef
Dana Tønnessen og spesialrådgiver Tone Pedersen

Sakstype
Beslutning

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg:
1. Styrets årsberetning 2017
2. Årsregnskap 2017 med noter

Ingress
I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta
årsberetning og årsregnskap med noter før det godkjennes av foretaksmøtet.
Årsregnskapet for 2017 bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets
beretning sammen med revisors beretning vil legges frem for godkjenning for eierne i
foretaksmøte. Godkjent regnskap vil deretter sendes til Regnskapsregisteret innen 31.7.2018.
Regnskapet viser et underskudd på – 12,9 millioner kr. i 2017, noe som er 12 millioner kr. bedre
enn årets styringsmål på -25 millioner kr.

Forslag til vedtak
1. Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2017.

Skien, 11. april 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør

Side 1 av 1

Styrets beretning 2017
Innledning
Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akuttsykehus som yter
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling. Sykehuset
betjener et befolkningsgrunnlag på om lag 173.000, tilhører sykehusområdet Vestfold – Telemark
og drives med lokaliteter i åtte kommuner; Skien, Porsgrunn, Bamble, Sauherad, Tinn, Notodden,
Kragerø og Seljord. Virksomheten har hatt gjennomsnittlig 3.888 ansatte og 2.998 årsverk i 2017,
et bruttobudsjett på om lag 3,65 milliarder kroner og et behandlingsvolum på 301.000 pasienter.
Sykehusets verdigrunnlag er forankret i Helse Sør-Øst sin visjon om gode og likeverdige
helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk
bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusets visjon er å skape pasientens helsetjeneste ved å gi
pasientene makt gjennom likeverdig kommunikasjon og deltagelse i egen helsetjeneste. Foretaket
har en bred aktivitet og tilbyr god og kompetent behandling og opplæring av pasienter og
pårørende, forskning samt utdanning av helsepersonell.
Styret vurderer at “sørge for”–ansvaret som Helse Sør-Øst har pålagt sykehuset er oppfylt for
2017. Året har imidlertid vært preget av et omfattende arbeid med forbedringstiltak i klinikkene
og interne omstillinger knyttet til realisering av nødvendige driftseffektiviseringer.
Måloppnåelsen på en rekke kvalitetsindikatorer er tilfredsstillende for 2017. Sykehuset Telemark
står imidlertid fortsatt overfor uløste oppgaver og det må arbeides aktivt med løsninger for å sikre
full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag og sykehusets egen strategiske plan for 2016-2019.

Virksomheten - viktige tiltak, hendelser, måloppnåelser
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 styret i
Sykehuset Telemark i februar 2018 og av styret i Helse Sør-Øst våren 2018.
Sykehuset Telemark har i 2017 utarbeidet delrapporter til Utviklingsplan 2030 i henhold til Helse
Sør-Øst føringer i dokumentet «Utviklingsplaner for helseforetakene - Strategier, planer og
regionale føringer». Her nevnes spesielt noen fagområder som særlig viktige. 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. Utkast til delrapportene for de nevnte områdene er sendt ut på
høring til kommuner, samarbeidspartnere og andre interessenter med høringsfrist 1. mars 2018.
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Styrets beretning 2017
Som ytterligere tillegg til utviklingsplanen har Sykehusbygg utarbeidet en oppdatering av
framskrivningene for Sykehuset Telemark frem til 2035. Rapporten med framskrivninger til 2035,
sammen med Helse Sør-Østs vedtatte normer for kapasitetsutnyttelse, benyttes i idéfasearbeidet
for å beregne det fremtidige arealbehovet.
Økonomisk ble 2017 et betydelig bedre år enn 2016. Etablert omstillingsprosjekt, som skulle
støtte klinikkene og stabsenhetene i å gjennomføre nødvendig omstilling, gjennomførte en rekke
forbedringstiltak i delprosjekter. Sykehusets resultat ble bedre enn budsjettert i 2017. Imidlertid er
sykehuset i en situasjon hvor de økonomiske resultatene fremdeles er for dårlig. Investeringene
har vært holdt på et minimumsnivå og kun nødvendige nye anskaffelser og utskiftninger er
gjennomført. 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.
Kostnader til dyre legemidler og fritt behandlingsvalg har presset økonomien og har ligget på et
vesentlig høyere nivå enn budsjettert. Forbedringsarbeidet har bidratt til driftseffektiviseringer,
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 foretatt endring av ledelsen i klinikken og ved
utgangen av året arbeides det med å rekruttere ny permanent klinikkleder.
Målsettingen om reduksjon i årsverk er oppnådd. 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.
Det er ikke gjennomført større organisasjonsmessige endringer, med unntak av at avdelingen for
blod og kreftsykdommer overføres fra Medisinsk serviceklinikk til Medisinsk klinikk fra og med
1.januar 2018. Endringen gjennomføres for å sikre gode pasientforløp og god ressursutnyttelse for
denne pasientgruppen.
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.
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.
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.
Området informasjonssikkerhet vil fremover løftes høyere på agendaen og det vil legges vekt på å
integrere arbeidet i større grad inn i sykehusets virksomhetsstyring.
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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.
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.
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.
Idéfase for utbygging Somatikk Skien inkludert strålesenter
Basert på mandat fra Helse Sør-Øst, har sykehuset siden sommeren 2017 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; etablering av strålebehandling, sengeposter, herunder
avklaringsenhet i akuttmottak, poliklinikk- og dagbehandling og operasjonsvirksomhet. 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
idéfasearbeidet. 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 presenteres fire ulike bygningsmessige alternativ, som i varierende grad legger
til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene. Alle alternativene viser svak/
manglende bærekraft. 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 første del av
neste fase, konseptfasen, skal ett bygningsmessig hovedalternativ velges og utdypes videre.
Administrerende direktør
Styret har arbeidet med å ansette administrerende direktør på permanent basis, etter at
administrerende direktør Bess Frøyshov sa opp sin stilling i slutten av oktober 2016. Tom Helge
Rønning ble ansatt som ny direktør fra 1. mai 2017, etter å ha vært konstituert i stillingen siden 3.
november 2016.
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Revisjoner og tilsyn
I år er det er gjennomført 13 revisjoner og tilsyn på større eller mindre områder ved sykehuset. Det
er positivt at det for flere av de gjennomførte tilsyn ikke er påpekt avvik. Dette gjelder blant annet
konsernrevisjonens revisjon av sykehusets kontroll med korridorpasienter, hvor sykehuset fikk
svært positive tilbakemeldinger på systemet, som er etablert og implementert ved sykehuset.
Fylkesmannen i Telemark gjennomførte tilsyn ved DPS Øvre Telemark uten av det ble avdekket
svikt. Dette viser at det er god styring og kontroll på disse områdene, og at styringssystemet er
dokumentert på en hensiktsmessig måte.
De tilsyn som har fått mest oppmerksomhet og har vært mest krevende er Datatilsynet og Statens
helsetilsyn sine tilsyn med informasjonssikkerhet i sykehuset. Det sentrale vurderingstemaet var
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
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.

Måloppnåelse for styrings- og kvalitetsindikatorer, pasientsikkerhet
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.

Tilgjengelighet
Situasjonen vedrørende fristbrudd er relativt stabil og har gjennom året ligget på en - to prosent.
Eksempelvis opplevde 30 pasienter fristbrudd i desember 2017, de fleste kun med noen få dager.
Den største utfordringen er innen mage-tarm, dvs. koloskopier.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter var 56 dager i desember og dette er bedre enn målsettingen
på 60 dager. Situasjonen har vært relativt stabil gjennom året. Antall pasienter som har ventet mer
enn ett år er redusert betydelig siden årsskiftet, fra 332 til 89. Tiltak er satt i gang slik at den
positive utviklingen skal fortsette. Spesielt innenfor plastikkirurgi er det en utfordring med
pasienter som har ventet lenger enn ett år. Langtidsplanlegging av ressurser og aktivitet er
nøkkelfaktorer for å unngå fristbrudd og ha kort ventetid. Det innebærer en lengre horisont på
behandlernes timebøker samt at pasienten raskt får beskjed om timen, selv om den er noe fram i
tid.
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Kreftpakkeforløp
Alle aktuelle kreftpakkeforløp er innført ved sykehuset. Totalt sett er andel pakkeforløp som er
gjennomført innen definert standard forløpstid er 69 prosent (mål på minst 70 prosent), mens
andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp er 79 prosent (mål på minst 70 prosent).
Imidlertid er det store variasjoner mellom de ulike krefttypene. For føflekkreft, mage/ tarm kreft
og blærekreft innfris både de standardiserte forløpstidene, som er definert, og kravet om at minst
70 prosent av pasientene skal være registrert i pakkeforløp. For de andre kreftområdene er det
varierende utfordringer. Vi har størst utfordringer med å nå målsettingen på området prostatakreft.

Tildeling av direkte time
Målet er at alle pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev innen sju
dager fra henvising er vurdert. Per desember 2017 var måloppnåelsen 84 prosent. Dette er en
forbedring i forhold til 2016 da tallet var 76 prosent. Det er variasjoner i måloppnåelse når det
gjelder de ulike fagområder. Arbeidet med langsiktig aktivitets- og ressursplanlegging er den
viktigste faktoren for å få til økningen i direkte booking.

Pasientsikkerhetsprogrammet
Pasientsikkerhetsprogrammet er godt forankret i organisasjonen og de fleste innsatsområdene er
spredt til relevante seksjoner. Ett unntak er “Samstemming av legemiddellister” som er et kjent
utfordrende område på grunn av sin kompleksitet. Her pågår fremdeles arbeidet med innføring i
relevante enheter i tett samarbeid med klinisk farmasøyt. Det foreligger egen plan for
implementering av de tre nye innsatsområdene som kom i år. Området «Tidlig oppdagelse av
forverret tilstand» anses som implementert. Innsatsområdet «Tidlig oppdagelse av sepsis» skal
innføres i to enheter, hvorav en enhet gjenstår. For området «Forebygge underernæring» er
tiltakene implementert på en enhet og det planlegges innføring i flere enheter våren 2018. Fokuset
i pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til tydelig forbedring på flere områder, blant annet
slagbehandling, fall og urinveisinfeksjoner.

Infeksjoner og håndhygiene
Det registreres en god utvikling på postoperative infeksjoner innen keisersnitt og hofteproteser.
Prevalensmålingene viser en positiv trend over tid. Resultatet på 2,7 prosent sykehusinfeksjoner
ved målingen i november 2017 innebærer at sykehuset for første gang nådde målet på tre prosent
sykehusinfeksjoner. Hoveddelen av de infeksjonene som er blitt påvist ved punktmålinger, er
postoperative sårinfeksjoner. Forbedringsarbeidet rettes spesielt inn mot disse og det er iverksatt
flere tiltak for forebygging. Ett eksempel er kvalitetssikring av rutiner for kirurgisk håndvask. Det
er fokus på renhold og systematisk opplæring av renholdere, samt smittevernvisitter.

Aktivitet
Det er totalt registrert 301.500 pasienter til behandling i 2017, 29.700 innleggelser, 19.800
dagbehandlinger og 252.000 polikliniske konsultasjoner. Dette er en nedgang på 2,5 prosent i
forhold til 2016.
Innen somatikk viser antall DRG-poeng i 20176 et nivå som er 2,3 % høyere enn i 2016. Antall
polikliniske konsultasjoner i somatikken var 2,5 prosent høyere enn året før.
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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.
Nedgangen innenfor TSB og voksenpsykiatri skyldes i hovedsak et økende antall vakante
polikliniske terapeutstillinger.

Forskning
I 2017 har seks forskere ved Sykehuset Telemark oppnådd PhD-graden. Vi har publisert 51
vitenskapelige artikler og ett bokkapittel. Med disse resultatene har forskningsproduksjonen ved
sykehuset økt betraktelig siden 2016 og sykehuset vil krediteres med flere forskningspoeng enn
noen gang tidligere. Det er i tillegg publisert noen populærvitenskapelige innlegg og forskningen
har vært belyst i media flere ganger i løpet av året. Assisterende forskningssjef har fått fast
spalteplass i Telemarksavisa til å publisere forskningsrelaterte tekster. Økt fokus på intern og
ekstern forskningsformidling har resultert i at brukerne og folk flest har blitt bedre kjent med
forskningen og nye behandlingstilbud ved sykehuset. Sykehuset har til sammen 18 pågående
doktorgradsstudier. I tillegg er det 6 postdoktorprosjekter og flere som er under planlegging. Det
drives også mange mindre forskningsprosjekter og mastergradsarbeider, oppdragsforskning og
rekruttering til multisenterstudier og nasjonale kvalitetsregister. Vi jobber aktivt for å øke antall
kliniske studier framover.
Sykehuset har mottatt en testamentarisk gave som vil kunne finansiere tre nye PhD/postdocprosjekter. Sykehuset Telemark har, i samarbeid med UiO, nedsatt en ekstern bedømmelseskomite
som skal innstille tre prosjekter fra STHF som vil få tildelt årlige stipender fra gaven. Gaven
overføres i sin helhet til Sykehusets forskningsfond som ble opprettet i 2017.
Sykehuset kan vise til et tett forskningssamarbeid med Sykehuset i Vestfold gjennom samarbeid i
flere forskningsprosjekter, felles årlige forskningsseminar og ved at forskningssjefene ved hvert
foretak er medlem av forskningsutvalget ved begge sykehusene. Det er også etablert et
samarbeidsforum mellom forskningssjefene ved alle ikke-universitetssykehus i HSØ.
Arbeidet knyttet til de nasjonale kvalitetsregistrene fortsetter og sykehuset leverer data til ca. 90 %
av disse registrene. Sykehuset Telemark har ansvaret for det nasjonale kvalitetsregisteret
GASTRONET innen fagområdet gastroenterologi. I tillegg er prosjektledelsen av
kvalitetsregisteret NorKog, et register for pasienter som utredes for demens, lagt til Sykehuset
Telemark.
Ny forskningsstrategi for sykehuset ble vedtatt 28. mars 2017. Indikatorer for måloppnåelse gitt i
plan for strategisk utvikling 2013-2020 i Helse Sørøst er implementert i STHFs forskningsstrategi.
I 2017 har vi nådd vår interne målsetning om økt forskningsproduksjon, flere eksternt finansierte
forskningsprosjekter og flere PhD-grader. Vi jobber også aktivt med rekruttering til flere
akademiske toppstillinger og vil lyse ut en stilling ved STHF/UiO i løpet av 2018. Oppsummert
har 2017 har vært et svært godt år for forskningen ved Sykehuset Telemark.
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Samhandling med kommunene
Det har 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.
Samhandling utøves på ulike måter og arenaer og eksempler på dette er; Likemannsprosjektet med
ti samhandlende aktører innen rus og avhengighet, Akuttkjedeprosjektet med deltakelse fra
kommunene og andre samarbeids-partnere, simuleringstrening for ansatte på legevakter,
erfaringsseminarer innen digital samhandling, kommunale ø-hjelp senger somatikk, psykisk helse
og rus. Egne fagkonferanser for å styrke kompetansen innen rus og avhengighet. Det er etablert et
eget fastlegeforum i Vest-Telemark, hvor aktuelle spesialister fra sykehuset blir invitert. Det er i
2017 utarbeidet en egen delavtale for barn og unge i Telemark, denne skal nå implementeres hos
partene.

HR og arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø
Sykehuset Telemark har et godt arbeidsmiljø og jobber kontinuerlig for å skape forbedringer som
gjør at arbeidstakerne trives og får utnyttet sine ferdigheter og sin kompetanse. Et godt
arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientsikkerhet og pasientbehandling. Både ledelsen ved
sykehuset og styret er opptatt av å skape arbeidsplasser som gir medarbeiderne utvikling gjennom
utfordrende oppgaver og kompetansepåfyll.
Innen HMS-området er det i 2017 gjennomført en rekke kurs for nye og eksisterende ledere i
utvalgte temaer. Det har også vært holdt kurs for nye verneombud, og det er utarbeidet ny
overordnet HMS-handlingsplan for de to kommende årene og årsplan for aktiviteter.
Lederutvikling
I løpet av 2017 har det vært gjennomført lederutviklingskurs i kommunikasjon og vanskelige
samtaler som et tilbud til seksjonsledere ved sykehuset. Det har også vært gjennomført en rekke
kurs innen sykehusets IT-verktøy som ledere benytter.
Medarbeiderundersøkelse
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.
Sykehuset Telemark har deltatt som pilot ved utprøving av ny nasjonal spørreundersøkelse,
FORBEDRING, som skal erstatte både den eksisterende medarbeiderundersøkelsen og
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.
Bemanning
Foretaket har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle nøkkelpersonell innen ledelse, fag,
forskning og utvikling. I 2016 er det utarbeidet en egen strategi for dette området.
Det er utarbeidet en egen prosedyre for kartlegging av fremtidig kompetansebehov som ble vedtatt
høsten 2016. Arbeidet med å kartlegge alle medarbeidernes kompetanse pågår og vil fortsette i
2018.
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Sykehuset Telemark hadde et forbruk av brutto månedsverk på 2.998 i 2017.
I den overordnede HMS - handlingsplanen er det satt som mål at gjennomsnittlig avgangsalder
skal være minimum 63,4 år i 2018. Gjennomsnittsalder for pensjonering har gått litt ned fra 2016
til 2017, og målingen viser 62,97 år i 2016.
Sykefravær
Sykefraværet i 2017 var 6,7, mens det i 2016 var 6,8. Det arbeides kontinuerlig i enhetene med
forebygging og oppfølging av sykefravær. Sykehuset Arbeidsmiljøutvalg er spesielt opptatt av
sykefravær og har fokus på oppfølging av seksjoner med stort sykefravær. Generelt er
sykefraværet ved en del av dagarbeidsplassene lavere enn ved de større sengepostene.
Omstilling
Sykehuset etablerte i 2016 et prosjekt som gjennomgår potensialet for endring, nødvendig
omstilling og forbedrede arbeidsprosesser ved sykehuset. Prosjektet har fokus på rett bemanning i
forhold til de oppgavene som skal løses, og målsettingen er å redusere antall brutto månedsverk
ved å organisere arbeidet bedre, og ved å gjennomgå hvilket tjenestetilbud sykehuset skal ha.
Prosjektet og arbeidet med omstillingen har fortsatt i 2017.
Skader og ulykker ansatte
Antall registrerte hendelser som gjelder skade eller fare for skade på ansatte i 2017 er omtrent på
samme nivå som året før. Både skadetypen stikk/kutt-skader (78 meldte tilfeller) og sprutskade
(17) er noe høyere enn i 2016. Det er fortsatt fokus på informasjon og arbeid med å følge rutiner
for å hindre slike skader hos ansatte. Meldte muskel/skjellskader er redusert. Det har også vært en
betydelig reduksjon i meldte volds og trussel hendelser. Det er flest slike hendelser innen
psykiatrien. Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMS-arbeid i hele foretaket, herunder
avviksbehandling, opplæring og forebygging. Også i opplæring av ledere og verneombudene ved
sykehuset tas dette opp som tema.
Lønn og lønnsoppgjør
Lønnsoppgjøret 2017 var et mellomoppgjør der det kun ble forhandlet om lønnstillegg. I de lokale
forhandlingene ble det oppnådd enighet mellom partene, med Dnlf ble enighet ble oppnådd etter
bistand og fase 3-forhandinger.
Det samlede lønnsoppgjøret ble gjennomført med økonomisk ramme på 2,4 prosent. Resultatet var
på linje med andre helseforetak, og med tilsvarende ramme som kommunisert av frontfagets
parter.
Likestilling og diskriminering
Ledergruppen i Sykehuset Telemark besto i 2017 av 11 personer, hvorav fem kvinner.
Av totalt 142 ledere ved sykehuset, er det 99 kvinner og 43 menn. Dette utgjør en kvinneandel på
67 prosent. Når det gjelder alle ansatte ved sykehuset, utgjør kvinneandelen ca. 74 prosent.
Sykehuset er bevisst på å skape bedre kjønnsbalanse ved rekruttering av nye medarbeidere.
Menneskerettigheter
Sykehuset Telemark verdigrunnlag legger opp til at alle pasienter skal behandles på en likeverdig
måte uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, kulturell- eller religiøs tilknytning.
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Arbeidstakerrettigheter
Sykehuset Telemark er en IA-bedrift og tilstreber å ha en inkluderende arbeidsgiverpolitikk.
Sykehuset gjennomfører to samarbeidsmøter med NAV, hovedverneombud og foretakstillitsvalgte
per år for å sikre etterlevelse av IA-avtalen. Foretaket har medarbeidere fra mange nasjoner som
gir stort kulturelt mangfold. Sykehuset Telemark anerkjenner internasjonale og nasjonale
arbeidstakerrettigheter. De ansatte har rett til å være medlem av arbeidstakerorganisasjonene som
er representert ved sykehuset.
Sykehuset fortsetter arbeidet for å redusere ufrivillig deltid.
Samfunnsansvar
Sykehuset Telemark forplikter seg til å utøve sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og ansvarlig
måte. Sykehuset er svært bevisst sitt samfunnsansvar i forhold til å gi Telemarks befolkning
likeverdige og gode helsetjenester, og jobber hele tiden aktivt for å forbedre det medisinske
tilbudet til befolkningen.
Sykehuset har implementert etiske retningslinjer etter regional modell, som skal være styrende for
driften og for ansattes atferd. Det er utarbeidet informasjonsfolder i lommeformat hvor
retningslinjene er beskrevet. Alle ansatte skal obligatorisk gjennomføre e-læringskurs for å trene
sin etiske vurderingsevne. Sykehuset legger stor vekt på informasjonssikkerhet og sikring av
pasientinformasjon. Derfor er det også på disse områdene utarbeidet eget informasjonsmateriell
med tilhørende opplæring.
Risikovurderinger inngår som obligatorisk i alle beslutningsprosesser av betydning, med
vurdering av beslutningens konsekvenser både etisk og samfunnsmessig.
Sykehuset har også for 2017 gitt sin julegave til Leger uten grenser.

Ytre miljø
Som del av foretakets styring med sin miljøpåvirkning gjennomføres det årlig en kartlegging og
risikovurdering av forhold som kan påvirke det ytre miljø. Vesentlige miljøaspekter gjennomgås i
forhold til lovkrav, tiltak for styring og kontroll og gir grunnlag for årlige miljømål som
organisasjonen samlet skal jobbe med for å redusere negativ miljøpåvirkning. STHF ble i 2017
resertifisert for tre nye år iht revidert ISO-standard for miljø (ISO 14001). Det er fastsatt
overordnete miljømål for 2018.
Nøkkeltall fra klimaregnskapet:
Klima påvirkningsfaktor

Forbruk i 2017

Forbruk i 2016

Fyringsolje (liter)
Naturgass (m3)
Fast elkraft (kwt)
Elkjele (kwt)
Fjernvarme (kwt)
Vannforbruk (m3)
Restavfall (Tonn)

7036,8
467
23 413 100
489 114
20 022 783
77 828
630

9892
3 458
24 989 348
809 395
19 610 800
83 094
664
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I 2017 innførte Sykehuset Telemark fjernvarme, som medførte betydelig nedgang i bruk av
fyringsolje, gass og el kjele til oppvarming av lokale.
For avfall har vi satt fokus på å øke andel sortert avfall av totalt avfall relatert til sykehusets drift.
Det er satt en målsetning om å oppnå en sorteringsgrad på 45 % innen utgangen av 2018. Vi er
godt i gang med en oppnåelse på 42 % i 2017, som også gjenspeiles i reduksjon av restavfallet.

Årsregnskap 2017
Årsregnskapet
I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er
utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes at regnskapet gir et
rettvisende bilde av Sykehuset Telemark HFs drift og finansielle stilling pr. 31.12.2017.
Styringsmål og resultat
Sykehuset styringsmål for 2017 har vært et underskudd på 25 millioner kroner. Årsresultatet for
2017 ble et underskudd på 12,9 millioner kroner.
Inntekter
Driftsinntektene utgjorde totalt 3.643,2 millioner kroner. Basisrammen utgjorde 2.240,7 millioner
kroner, aktivitetsbaserte inntekter (ISF- og polikliniske inntekter) utgjorde 1.234,6 millioner
kroner og øvrige driftsinntekter utgjorde 168,0 millioner kroner. Finansielle inntekter utgjorde
11,7 millioner kroner.
Kostnader
Driftskostnadene utgjorde 3.665,4 millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene var 63,5
prosent av totale driftskostnader og utgjorde 2.327 millioner kroner. Øvrige driftskostnader
utgjorde 1.338,4 millioner kroner, herav av- og nedskrivninger 116 millioner kroner.
Finanskostnadene utgjorde 2,5 millioner kroner.
Balanse og likviditet
Balansesummen pr. 31.12.2017 er på 2.973 millioner kroner, mens den var på 3.085 millioner
kroner pr. 31.12.2016.
I løpet av 2017 ble det foretatt investeringer i varige driftsmidler for 31 millioner kroner. Ved
utgangen av 2017 har bygg- og anleggsmidlene en bokført verdi av 1.168 millioner kroner.
Medisinskteknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi av 190
millioner kroner.
Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2017 er 524 millioner kroner og overstiger omløpsmidlene, som er på
283 millioner kroner.
Sykehuset Telemark HF har pr. 31.12.2017 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 7.115
millioner kroner mot 6.666 millioner kroner pr. 31.12.2016, mens netto pensjonsforpliktelse er på
1.134 millioner kroner mot 1.042 millioner kroner per 31.12.2016. Pensjonsforpliktelsene vil
påvirke sykehusets framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr.
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31.12.2017 utgjør ikke resultatført estimat- og planendringer -1.505 millioner kroner mot -1.620
millioner kroner pr. 31.12.2016. Framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende.
Ved utgangen av 2017 hadde foretaket en kontantbeholdning på 74 millioner kroner (inkludert
skattetrekksmidler). Foretaket har ingen driftskredittlimit pr. 31.12.2017. Innestående på
konsernbankkontoen pr. 31.12.2017 er 126 millioner kroner. Dette er klassifisert som en kortsiktig
fordring i regnskapet.
Disponering
Årets underskudd på 13 millioner kroner dekkes ved overføring fra “Annen egenkapital”. Sum
egenkapital utgjør etter dette 2.305 millioner kroner.
Markedsrisiko
Sykehuset Telemark HF er ikke eksponert for endringer i valutakurser. Foretaket er eksponert mot
endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente.
Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det
historisk sett har vært lite tap på fordringer.
Likviditetsrisiko
Sykehuset Telemark HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke
besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer
opprettholdes.
Avleggelse av regnskapet
Etter årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig
betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret og administrerende direktør er ikke
kjent med forhold av betydning for å bedømme foretakets stilling utover det som fremgår av
årsberetning og årsregnskap.
Helseforetaksloven § 5 fastslår at Sykehuset Telemark HF ikke kan gå konkurs eller at
gjeldsforhandlinger kan åpnes.

Framtidsutsikter
Det har vært en positiv utvikling på flere av kvalitets- og aktivitetsmålene i sykehuset. De
generelle ventetidene er lave. Sykehuset Telemark tilbyr et godt helsetilbud til lokalbefolkningen i
eget opptaksområde og fagmiljøene har god kompetanse til å utføre ”sørge for” oppgaver og
regionale funksjoner for Helse Sør-Øst.
Hovedutfordringen for sykehuset er å balansere helsetjenestenes tilgjengelighet, kvalitet, innhold
og kostnadseffektivitet. Helsetjenestene som tilbys skal utformes i takt med medisinsk utvikling
og være godt tilpasset befolkningens behov. Det vil legges vekt på optimale behandlingsforløp og
en sammenhengende behandlingskjede, som gir et helhetlig tilbud. Styrets vurdering er at arbeidet
med å forbedre kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet vil fortsette i nært samarbeid med
ansatte, ledelse og brukere.
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Det er også utfordrende å nå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Fritt behandlingsvalg ved etableringen i Kragerø har bidratt til flytting
av ressurser og behandlingskapasitet til privat virksomhet.
Ansatte i helsesektoren forventes å bli en knapphetsfaktor i årene fremover. Det er derfor viktig
for Sykehuset Telemark å fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift, med systematisk fokus på
kompetanseutvikling og effektive måter å jobbe på.
For å oppnå ytterligere forbedring av effektiviteten, er det viktig å planlegge ressursbruken i et
lengre perspektiv. Spesielt planleggingshorisonten for legenes arbeidstid må utvides for å sikre
effektiv drift.
Sykehuset vil også gjennom 2018 ha forsterket fokus på omstilling og endring. Det er et
overordnet mål for 2018 at produktiviteten forbedres ytterligere og at sykehuset leverer mer
helsetjeneste med mindre ressursbruk. Vesentlig produktivitetsforbedring er nødvendig for å skape
langsiktig bærekraft, og legge til rette for å gjennomføre langsiktige investeringsplaner. Samtidig
må kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas og utvikles.
Med utgangspunkt i sykehusets utviklingsplan 2030, vedtok Helse Sør-Øst i desember 2016 at
STHF kan starte idèfasearbeidet med utvikling og utbygging i Skien. Prosjektet danner grunnlaget
for videre arbeid med utvikling av bygningsmassen. Sykehuset har behov for investeringsmidler
til nye sengefasiliteter i Skien. Nåværende sengfløy har ikke adekvat pasientstandard og har et
betydelig behov for rehabilitering av både areal og tekniske installasjoner.
Rekruttering av nøkkelkompetanse forventes å være en utfordring fremover. For å utvikle et godt
tjenestetilbud vil det være avgjørende å videreutvikle sykehuset som en attraktiv arbeidsplass for
kompetente medarbeidere. Sykehuset vil fortsette å styrke arbeidet med kompetansestyring.
Styret legger til grunn at aktivitetsveksten vil være høyere innen psykiatri og TSB enn i
somatikken. Aktivitetsøkningen fremover vil tilpasses innbyggernes behov for spesialist
helsetjenester, i samarbeid med kommunehelsetjenesten.
Med Telemarks befolkningsutvikling legger ikke styret til grunn realøkonomisk økning i
bevilgningene. Det er nødvendig å øke investeringsnivået i årene som kommer og styret ser derfor
behovet for at driften forbedres. Styret vurderer dette til å være krevende, men mulig.
Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2017.
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Sykehuset Telemark HF, Skien, 18.april 2018

Per Anders Oksum

Styreleder

Marit Kasin

Nestleder

Kristian Bogen

Styremedlem

Kari Dalen

Styremedlem

Folke Vidar Sundelin

Styremedlem

Ann Iserid Vik-Johansen

Styremedlem

Thor Severinsen

Styremedlem

Thor Helge Gundersen

Styremedlem

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01 - 31.12
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note

2017

2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Basisramme

2

2 240 697

2 341 109

Aktivitetsbasert inntekt

2

1 234 585

1 181 880

Annen driftsinntekt

2

167 974

245 037

3 643 256

3 768 026
347 906

Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester

3

361 306

Varekostnad

4

391 785

442 149

Lønn og annen personalkostnad

5

2 327 019

2 353 146

Ordinære avskrivninger

9

106 379

113 684

Nedskrivning

9

9 617

0

Annen driftskostnad

6

469 282

579 976

3 665 388

3 836 861

-22 131

-68 835

Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekt

7

11 729

12 513

Finanskostnad

7

2 532

2 622

9 198

9 891

Resultat før skattekostnad

-12 933

-58 945

ÅRSRESULTAT

-12 933

-58 945

12 933

58 945

12 933

58 945

2017

2016

Netto finansposter

Minoriteters andel av årsresultatet
OVERFØRINGER
Overføringer til/fra annen egenkapital

RS0530

Sum overføringer

Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01 - 31.12
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
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Basisramme

2

2 240 697

2 341 109

Aktivitetsbasert inntekt

2

1 234 585

1 181 880

Annen driftsinntekt

2

Sum driftsinntekter

167 974

245 037

3 643 256

3 768 026

361 306

347 906

Kjøp av helsetjenester

3

Varekostnad

4

391 785

442 149

Lønn og annen personalkostnad

5

2 327 019

2 353 146

Ordinære avskrivninger

9

106 379

113 684

Nedskrivning

9

9 617

0

Annen driftskostnad

6

469 282

579 976

3 665 388

3 836 861

-22 131

-68 835

Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekt

7

11 729

12 513

Finanskostnad

7

2 532

2 622

9 198

9 891

Resultat før skattekostnad

-12 933

-58 945

ÅRSRESULTAT

-12 933

-58 945

12 933

58 945

12 933

58 945

Netto finansposter

Minoriteters andel av årsresultatet
OVERFØRINGER
Overføringer til/fra annen egenkapital

RS0530

Sum overføringer
Rapport: RES_HF
Bruker: tveg, Dato: 19.02.2018 / 15.30.26
______________
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Balanse per 31.12
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note

2017

2016

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

9

1 168 465

1 240 084

Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende

9

189 793

209 615

Anlegg under utførelse

9

4 189

0

1 362 447

1 449 700

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i andre aksjer og andeler

10

169 524

154 238

Andre finansielle anleggsmidler

11

946 116

886 067

Pensjonsmidler

15

212 244

431 583

Sum finansielle anleggsmidler

1 327 885

1 471 888

Sum anleggsmidler

2 690 332

2 921 588

4

6 068

6 601

12

202 148

80 392

202 148

80 392

Omløpsmidler
Varer

Fordringer
Fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

13

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

74 331

76 809

282 547

163 802

2 972 879

3 085 390

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Foretakskapital
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

14

100

100

2 072 494

2 072 494

2 072 594

2 072 594

232 026

244 959

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

14

232 026

244 959

2 304 620

2 317 554
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Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

15

0

0

Andre avsetninger for forpliktelser

16

57 753

59 478

57 753

59 478

86 148

93 524

86 148

93 524

Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

11

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter

109 215

143 395

415 142

471 439

Sum kortsiktig gjeld

524 357

614 834

Sum gjeld

668 259

767 836

2 972 879

3 085 390

Annen kortsiktig gjeld

17

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Sykehuset Telemark HF, Skien ,

Per Anders Oksum

Styreleder

18.april .2018

Marit Kasin

Nestleder

Kristian Bogen

Styremedlem

Kari Dalen

Styremedlem

Folke Vidar Sundelin

Styremedlem

Ann Iserid Vik-Johansen

Styremedlem

Thor Severinsen

Styremedlem

Thor Helge Gundersen

Styremedlem

Tom Helge Rønning
Adm. direktør
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Kontantstrømoppstilling
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

-12 933

-58 945

-37

811

106 379

113 684

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Årsresultat
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid
Endring i omløpsmidler

9 617

0

-190 072

-109 019

Endring i kortsiktig gjeld

-90 476

59 221

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i

219 339

17 398

Endring øvrige langsiktige forpliktelser

230

-992

Inntektsført investeringstilskudd

-1 955

-2 029

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

40 090

20 130

7 635

57 418

KONTANTSTRØMMER FRA
INVESTERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved salg av driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler

-31 340

-47 964

Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler

-15 286

-14 488

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-38 991

-5 034

KONTANTSTRØMMER FRA
FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-4 754
-3 577

-8 255

-3 577

-12 563

Innbetaling av investeringstilskudd
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

446

Netto endring i likviditetsbeholdning

-2 478

2 533

Likviditetsbeholdning pr 01.01.

76 809

74 276

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12

74 331

76 809

0

188 000

74 331

264 809

Innvilget trekkramme 31.12.

0

188 000

Bankinnskudd, kontanter o.l.

74 331

76 809

0

0

Ubenyttet trekkramme 31.12
Likviditetsreserve 31.12

Differanse
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Årsregnskap
Note 0 – Regnskapsprinsipper
Sykehuset Telemark HF
1.1

Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse med at
staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten overførte
formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregionene øst og sør til nåværende
Helse Sør-Øst RHF 1. januar 2002. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m.
Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd og virkelig verdi ble lagt til grunn.
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig
virkning 1.1.2007.
I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster
for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn
til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. For andre anleggsmidler ble også
gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til
overføringen av rusomsorgen.
I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster
burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer
(bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet ble regnskapet for
2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene.
Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs.
tilsvarende takstene utarbeidet høsten 2001. Dette ble basert på at helseforetakene er nonprofit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til
avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for
anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per 1.1.2002
var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i
fremtiden.
Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til foretakets
muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for
opptak av lån, garantier og pantstillelser.

1.2

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper

1.2.1

Virksomhetsoverdragelser
Virksomhetsoverdragelsen mellom foretak i Helse Sør-Øst bokføres etter regnskapsmessig
kontinuitet. Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte eiendeler og forpliktelser knyttet til
overført virksomhet føres som et tingsuttak i form av en kapitalnedsettelse i avgivende
helseforetak, og et tingsinnskudd i mottakene helseforetak.

1.2.2

Generelt om inntektsførings– og kostnadsføringsprinsipper
Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende
regnskapsprinsippene om transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I den grad
regnskapet inneholder usikre poster bygger disse på beste estimat, basert på tilgjengelig
informasjon på balansedagen.
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1.2.3

Prinsipper for inntektsføring
Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier,
aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og
omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse Sør-Øst
RHF.

1.2.3.1

Grunnfinansiering
Grunnfinansieringen består av basisramme drift. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra
Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Grunnfinansieringen inntektsføres i
den perioden midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver der departementet har holdt
igjen midler for deler av året, er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i regnskapet og som
fordring på Helse- og omsorgsdepartementet.

1.2.3.2

Aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbaserte inntekter består i all hovedsak av ISF (ISF = innsatsstyrt finansiering),
polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter fra
selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-refusjoner er
basert på koding i Norsk Pasientregister (NPR). Det er fokus i helseforetakene på betydningen
av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs.
kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med tilhørende ISF innen somatisk virksomhet, og
inntektsføring for salg av helsetjenester. ISF-refusjoner og poliklinikkinntekter inntektsføres i
den perioden aktiviteten er utført.

1.2.3.3

Andre inntekter
Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra kommuner knyttet
til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene salgsinntekter fra kantine og
leieinntekter fra personalboliger. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er
levert.
I tillegg mottas det øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene
gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som
tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til fremtidige år.

1.2.4

Prinsipper for kostnadsføring
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres
til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

1.2.5

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til
anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid.
Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises sammen
med øvrig langsiktig gjeld.
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Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede
levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt
en kostpris på over kr. 100.000,-. Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom
gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til
gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.
Tomter avskrives ikke da disse anses å ha ubegrenset økonomisk levetid.
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter
ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres.
Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres.
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen.
Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel
knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike
utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter
til forskning kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige
inntekter balanseføres og avskrives over økonomisk levetid.
Usikre forpliktelser
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til
oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i
resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i balansen.
Investeringstilskudd avsettes i balansen og inntektsføres i takt med avskrivningene på den
tilhørende investeringen.
Datterselskap
Med datterselskap menes annet foretak der helseforetaket normalt har en eierandel på over 50
%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor helseforetaket har
bestemmende innflytelse. Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap.
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det
foretas nedskrivning til virkelig verdi når det oppstår verdifall som skyldes årsaker som ikke kan
antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger
reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Behandling av felleskontrollerte virksomheter
Med felleskontrollert virksomhet (joint venture) menes virksomhet hvor deltakerne sammen har
felles kontroll. Ingen deltaker alene har bestemmende innflytelse, men sammen har man
bestemmende innflytelse. Samarbeidet må være regulert i en samarbeidsavtale som hjemler
felles kontroll, og deltakelsen må ikke være midlertidig. Helse Sør-Øst vurderer felleskontrollert
virksomhet etter egenkapitalmetoden i morselskapets og foretaksgruppens regnskap.
Tilknyttede selskap
Med tilknyttet selskap menes et selskap hvor investor har betydelig innflytelse uten at det
foreligger et konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet (joint venture). Betydelig innflytelse
anses normalt å foreligge når investor har 20 % til 50 % av stemmeberettiget kapital i et selskap.
Tilsvarende gjelder dersom to eller flere konsernselskap har en slik innflytelse over et annet
selskap. Investering i tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i morselskapets og
foretaksgruppens regnskap.
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Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til kost.
Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6
Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den
diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det
forutsettes at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive
perioden.
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen.
Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller
tilbakebetales. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdi av overfinansiering i en
ordning og underfinansiering i andre ordninger nettoføres i balansen såfremt pensjonsmidlene
kan overføres mellom ordningene. Netto pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige
fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning for forpliktelser.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som
skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over
antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 %
av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.
Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av
periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet
avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner,
resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert
arbeidsgiveravgift.
Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden
Konsolideringsprinsipper
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle
underliggende helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om gruppen var
én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom foretakene i gruppen er
eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet resultatføres via det regionale
helseforetaket.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelageret
nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. Reservedeler klassifiseres som
varelager.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen
er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i kontantstrømoppstillingen.
Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og bankkonti utenfor konsernkontoordningen.
Konsernkontoordning
Helseforetakenes innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig
fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF. Foretaksgruppens netto innskudd i
konsernkontoordningen er klassifisert som omløpsmidler. Renteinntekter- /kostnader er
behandlet som konserninterne renter i helseforetaket.
Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioder er ført
direkte mot egenkapitalen. Tilsvarende er enkelte tall i noter og balanseoppstilling endret.
Sikringsbokføring
Helse Sør Øst handler finansielle kontrakter (sikringsinstrument) på Nord Pool for å redusere
risikoeksponeringen i forhold til varierende strømpris (sikringsobjekt).
Helse Sør Øst benytter seg av sikringsbokføring ved at endringen i verdien på
sikringsinstrumentet og sikringsobjektet utligner hverandre.
Skatt
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skattepliktig. Skatteberegning som fremkommer i
regnskapet til foretaksgruppen knytter seg til skattepliktig virksomhet i datterdatter foretak, samt
publikumsdelen av Sykehusapotekenes virksomhet.
Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/ skattefordel.
Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/ skattefordel
beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel er bare
balanseført i den grad det er sannsynlig at fordelen vil bli realisert i fremtiden.
Leieavtaler
Helseforetak har anledning til å inngå finansielle leiekontrakter, jf. Helseforetaksloven § 33 og
vedtektene til Helse Sør-Øst RHF
§ 12. De finansielle leieavtalene er balanseført til kostpris og som langsiktig gjeld, og avskrives
over eiendelens levetid, fordelt på de ulike delkomponentene.
Nøytral merverdiavgift
Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført en ordning med nøytral merverdiavgift for
helseforetakene. Endret finansiering av foretakene innebærer en generell reduksjon både av
inntekter og kostnader i regnskapet for 2017 sammenlignet med 2016. Endringen har ikke ført til
noen prinsippendringer i regnskapsavleggelsen og det er derfor ikke utarbeidet regnskapstall
som viser inntekter og kostnader som om ordningen hadde vært innført i 2016. Effekten på
overordnet nivå er likevel synliggjort i egen note, jf. note 19. Nærmere omtale av ordningen
framgår også av samme note.
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Årsregnskap

Note 1 - Virksomhetsområder
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Driftsinntekter pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester

2 627 121

2 648 995

Psykisk helsevern VOP

541 781

550 889

Psykisk helsevern BUP

126 645

129 014

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Annet

67 930

72 355

279 779

366 773

3 643 256

3 768 026

Overføringer til datterforetak
Driftsinntekter pr virksomhetsområde

0

Driftskostnader pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester

-2 644 283

-2 711 183

Psykisk helsevern VOP

-546 145

-547 806

Psykisk helsevern BUP

-126 500

-126 570

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Annet

-60 085

-70 151

-288 375

-381 152

-3 665 388

-3 836 861

Kjøp av helsetjenester fra datterforetak
Driftskostnader pr virksomhetsområde

0

Driftsinntekter fordelt på geografi
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr

3 627 722

3 752 439

Pasienter hjemmehørende i resten av landet

9 957

8 929

Pasienter hjemmehørende i utlandet

5 578

6 658

Driftsinntekter fordelt på geografi

3 643 256

3 768 026
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Årsregnskap

Note 2 - Inntekter
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Basisramme

2 240 697

2 341 109

Basisramme

2 240 697

2 341 109

944 934

872 163

48 770

50 300

7 500

8 511

DRIFTSINNTEKTER
Basisramme

Aktivitetsbasert inntekt
Behandling av egne pasienter i egen region 1)
Behandling av pasienter internt i egen region
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2)
Behandling av andre pasienter i egen region 3)
Poliklinikk, laboratorie og radiologi

9 957

8 929

182 580

208 475

Utskrivningsklare pasienter
Andre aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbasert inntekt

9 873

6 517

30 971

26 986

1 234 585

1 181 880

16 251

16 240

9 785

9 184

10 867

10 475

1 955

2 029

Annen driftsinntekt
Øremerket tilskudd til psykisk helsevern
Kvalitetsbasert finansiering
Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake"
Øremerkede tilskudd til andre formål
Inntektsføring av investeringstilskudd 4)
Driftsinntekter fra apotekene 5)

0

0

Andre driftsinntekter

129 116

207 109

Annen driftsinntekt

167 974

245 037

Sum driftsinntekter

3 643 256

3 768 026

På grunn av innføring av nøytral mva, jf note 19, er basisrammen i 2017 redusert med

150 961

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter
innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar
2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter
innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar
3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)
4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd
5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert
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Aktivitetstall
Aktivitetstall somatikk
Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret

42 960

41 732

Antall DRG poeng iht. eieransvaret

41 610

40 451

162 000

158 064

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

103

83

22 892

27 378

7 146

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

1 518

1 665

55 622

57 484

8 119

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

174

155

11 429

16 525

1 790

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til
behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at
andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.
DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene.
Inntektene i DRG-systemet er i 2017 satt til 50 % av full DRG-pris, det vil si kr 21.377 per DRG poeng.

Aktivitetstallene inkluderer ikke aktivitet finansiert av Raskere tilbake og eventuelt andre øremerkede midler/særskilt finansiering.
Aktivitetstallene består også av pasienter behandlet hos private.

Fra og med 2017 er den aktivitetsbaserte finansieringen av poliklinisk psykisk helsevern og poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling
overført til ISF-ordningen. I antall polikliniske konsultasjoner for TSB og PH for 2017 inngår også de konsultasjonene som er finansiert
gjennom ISF (antall DRG-poeng).
Ved innføring av ISF-refusjon er det samtidig endret tellemåte når det gjelder antall konsultasjoner.
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Årsregnskap

Note 3 - Kjøp av helsetjenester
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

KJØP AV HELSETJENESTER
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt

19 993

19 581

197 047

200 388

Kjøp av private helsetjenester somatikk

8 846

5 581

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt

2 195

3 132

13 242

12 181

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen
Kjøp av private helsetjenester psykiatri

1 184

34

Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt

5 500

5 222

Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen

5 395

11 429

Kjøp av private helsetjenester rus

1 434

3 949

774

2

255 611

261 498

18 699

16 956

Kjøp av helsetjenester utland
Sum gjestepasientkostnader
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå
Kjøp fra Luftambulansen ANS
Kjøp av andre ambulansetjenester
Andre kjøp av helsetjenester
Sum kjøp av andre helsetjenester

10

85

60 824

63 013

26 162

6 354

105 695

86 408

361 306

347 906

RHF-ets kjøp av helsetjenester fra datterforetakene
Sum kjøp av helsetjenester

Kjøp av private helsetjenester i 2017 er redusert sammenlignet med 2016 i forbindelse med innføring av nøytral merverdiavgift, jf note
19.
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Årsregnskap

Note 4 - Varer
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Råvarer

0

0

Varer i arbeid

0

0

Ferdigvarer

0

0

78

187

VAREBEHOLDNING*

Øvrige beholdninger

78

187

5 990

6 414

0

0

Sum lager til eget bruk

5 990

6 414

Sum varebeholdning

6 068

6 601

Anskaffelseskost

6 488

7 021

Sum lager til videresalg
Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk)
Andre varebeholdninger (eget bruk)

Nedskrivning for verdifall

-420

-420

6 068

6 601

Legemidler

214 934

228 939

Medisinske forbruksvarer

146 346

175 185

24 408

27 613

6 098

10 412

0

0

391 785

442 149

Bokført verdi 31.12
VAREKOSTNAD

Andre varekostnader til eget forbruk
Innkjøpte varer for videresalg
Beholdningsendring varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer
Sum varekostnad

Varekostnader i 2017 er redusert sammenlignet med 2016 i forbindelse med innføring av nøytral merverdiavgift, jf note 19.
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Årsregnskap

Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

LØNNSKOSTNADER
Lønnskostnader

1 692 030

1 676 814

Arbeidsgiveravgift

238 950

236 428

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift

374 227

415 305

21 812

24 599

2 327 019

2 353 146

Gjennomsnittlig antall ansatte

3 888

3 962

Gjennomsnittlig antall årsverk

2 998

3 065

Andre ytelser
- balanseførte lønnskostnader egne ansatte
Sum lønn og andre personalkostnader

(Tall i kroner)
Lønn til ledende ansatte
Andre
Navn

Tittel

Lønn

Tom Helge Rønning

Adm.direktør

1 719 043

Tjeneste-

Pensjon

Godtgjørelser

308 351

5 025

Sum

Ansettelses-

periode

periode

2 032 419

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

1 672 201

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Frank Olav Hvaal

Klinikksjef

1 363 362

308 206

633

Eirik Eliassen

Klinikksjef

1 350 527

202 535

5 025

1 558 087 01.01. - 03.10 01.01 - 31.12

Per Urdahl

Klinikksjef

1 337 328

212 588

5 025

1 554 941

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Jon Gunnar Gausel

Klinikksjef

1 366 360

172 348

5 025

1 543 733

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Henrik Høyvik

Klinikksjef

1 257 612

278 426

5 025

1 541 063

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Lars Ødegård

Klinikksjef

1 192 510

206 320

5 025

1 403 855

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Elin Marie Skei

Klinikksjef

1 101 834

216 783

5 025

1 323 642

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Anette Fure

Utviklingsdirektør

1 336 386

368 163

5 391

1 709 940

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Halfrid Waage

Fagdirektør

1 377 208

246 434

5 025

1 628 667

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Daniela Tønnessen

Konst øk.direktør

1 313 068

262 280

5 025

1 580 373

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

Mai Torill Hoel

HR-direktør

1 214 684

346 026

5 025

1 565 735

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

15 929 922 3 128 460

56 274

19 114 656

Tillegsopplysninger pensjonsavtale ledende ansatte
Alle ledende ansatte har stsndard tjenestepensjon.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter
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Godtgjørelse til styrets medlemmer
Annen
Navn

Tittel

Styrehonorar

Lønn

Tjeneste-

godtgjørelse

Sum

periode

Per Anders Oksum

Styreleder

228 100

228 100 01.01 - 31.12

Marit Kasin

Nestleder

158 800

158 800 01.01 - 31.12

Kristian Bogen

Styremedlem

113 800

113 800 01.01 - 31.12

Kari Dalen

Styremedlem

113 796

113 796 01.01 - 31.12

Folke Vidar Sundelin

Styremedlem

113 800

Ann Iserid Vik-Johansen

Styremedlem

113 800

486 465

633

600 898 01.01 - 31.12

113 800 01.01 - 31.12

Thor Severinsen

Styremedlem

113 800 1 331 317

633

1 445 750 01.01 - 31.12

Thor Helge Gundersen

Styremedlem

113 800

633

664 446 01.01 - 31.12

550 013

1069695,92 2 367 795

1899 3439389,92

(Tall i kroner)
Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:

2017

2016

Lovpålagt revisjon

537 863

436 574

Utvidet revisjon

356 848

2 060 383

37 500

146 625

Andre attestasjonstjenester
Skatte-og avgiftsrådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon

60 000

Sum godtgjørelse til revisor

992 211

2 643 582

Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtale

200 000

250 000

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon
Konsulenttjeneste idefaserapport utbyggingsprosjekt

2017
60 000

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon

60 000

Revisjonshonorar for 2017 er oppgitt eksl mva på grunn av innføringen av nøytral mva. Tall for 2016 er inkl merverdiavgift
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Note 6 - Andre driftskostnader
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Transport av pasienter

87 642

169 752

Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring

45 895

50 086

Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv.

33 107

31 841

7 851

10 152

Konsulenttjenester
Annen ekstern tjeneste

205 425

203 443

Reparasjon vedlikehold og service

42 433

54 511

Kontor og kommunikasjonskostnader

13 872

19 672

Kostnader forbundet med transportmidler
Reisekostnader
Forsikringskostnader
Pasientskadeerstatning
Øvrige driftskostnader
Andre driftskostnader

5 834

5 094

10 103

10 668

1 779

2 015

746

1 775

14 596

20 967

469 282

579 976

Andre driftskostnader i 2017 er redusert sammenlignet med 2016 i forbindelse med innføring av nøytral merverdiavgift, jf note 19.
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Note 7 - Finansinntekter- og kostnader
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

10 355

10 606

1 286

1 802

Finansinntekter
Konserninterne renteinntekter
Andre renteinntekter
Andre finansinntekter (agio)
Finansinntekter

88

105

11 729

12 513

426

557

Finanskostnader
Konserninterne rentekostnader
Andre rentekostnader

61

64

Andre finanskostnader (disagio)

2 045

2 001

Finanskostnader

2 532

2 622
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Note 8 - Forskning og utvikling
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Øremerket tilskudd fra eier til forskning

4 020

2 808

Andre inntekter til forskning

2 850

2 353

Basisramme til forskning

11 631

12 348

Sum inntekter til forskning

18 501

17 509

Øremerkede tilskudd fra eier til utvikling

0

0

Andre inntekter til utvikling

0

0

Basisramme til utvikling

0

0

Sum inntekter til utvikling

0

0

Sum inntekter til forskning og utvikling

0

0

20 531

19 145

1 853

1 435

- TSB

0

0

- annet

0

0

22 384

20 580

- somatikk

0

0

- psykisk helsevern

0

0

- TSB

0

0

- annet

0

0

Kostnader til forskning :
- somatikk
- psykisk helsevern

Sum kostnader til forskning
Kostnader til utvikling :

Sum kostnader til utvikling

0

0

Sum kostnader Forskning og utvikling

0

20 580

Ant avlagte doktorgrader

5

0

Ant publiserte artikler

51

57

Ant årsverk forskning

21

16,5

Ant årsverk utvikling

0

0
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Note 9 - Varige
driftsmidler
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Tomter og
2017

Anskaffelseskost 1.1

boliger

Bygninger

Anlegg under

Medisinsk-

utførelse

teknisk
utstyr

Transportmid
Sum varige
l.
driftsmidle
og annet
r

129 215

2 579 276

0

500 800

154 658

3 363 949

129 215

2 579 276

0

500 800

154 658

3 363 949

4 068

4 189

18 438

4 646

31 340

Korrigeringer IB
Åpningsbalanse korrigert

0

Tilgang ekstern
Tilgang intern (inkl virk.overdragelse)

0

Tilgang egentilvirket 1)

0

Tilgang fra anlegg under utførelse
Avgang ved salg, ekstern

0
-1 090

-1 090

Avgang ved salg, intern (inkl virk.overdragelse)

0

Utrangering

-20 062

-20 062

Reklassifisering
Anskaffelseskost 31.12.17
Akkumulerte avskrivninger 1.1

0
128 125

2 583 344

4 189

499 176

159 303

3 374 137

0

-1 463 339

0

-329 593

-116 249

-1 909 181

Korrigeringer IB
Akkumlerte avskrivnigner korrigert

0
0

Årets avskrivning

-1 463 339

0

-64 980

-329 593

-116 249

-1 909 181

-35 356

-6 042

-106 379

Akk. Avskrivning ved avgang ekstern

0

Akk.avskr ved avgang, intern

0

Akk. Avskrivning ved utrangering

18 555

18 555

Akk.avskrivninger reklassifisering

0

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17

0

-1 528 319

0

-346 394

-122 292

-1 997 005

Akkumulerte nedskrivninger 1.1

0

-5 068

0

0

0

-5 068

Korrigeringer IB
Akkumlerte nedskrivninger korrigert

0
0

Årets nedskrivning

-5 068

0

0

0

-9 617

-5 068
-9 617

Reversering av nedskrivning

0

Akk. nedskrivning ved avgang ekstern

0

Akk.nedskrivning ved avgang, intern

0

Akk. nedskrivning ved utrangering

0

Akk.nedskrivning reklassifisering
Akkumulerte nedskrivning 31.12.17
Bokført verdi 31.12.17

0
0

-14 685

0

0

0

-14 685

128 125

1 040 340

4 189

152 782

37 012

1 362 447

1) herav balanseførte lånekostnader

Operasjonell leasing/ leieavtaler
Sykehuset Telemark HF
Bygninger

0
Årlig
leiebeløp
11 961

Varighet
(år)
10-25

11 961

Sykehuset Telemark HF

0

Sykehuset Telemark HF

5 495

3-4
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Transportmidler og annet

5 495
Estimert
leiebeløp

Bokført
Finansielle leieavtaler

verdi 31.12

Neste år

2 til 5 år

utover 5 år

Årlige

Varighet

avskrivninger

kontrakt
(år)

Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark HF

51 032

4 473

18 175

47 603

3 071

Bygninger

51 032

4 473

18 175

47 603

3 071

10-25
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Note 10 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom
foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP
antas det at medlemmene får tildelt aksjer.
Investeringer i andre aksjer og andeler
Andre aksjer og andeler

Total

Total

2017

2016

0

0

Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP

169 524

154 238

Sum investeringer i andre aksjer og andeler

169 524

154 238
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Note 11 - Finansielle anleggsmidler og gjeld
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Lån til foretak i samme foretaksgruppe

946 116

886 067

Sum finansielle anleggsmidler

946 116

886 067

Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe

32 559

37 313

Annen langsiktig gjeld

53 589

56 211

Sum langsiktig gjeld

86 148

93 524

Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år

45 596

53 533

Finansielle anleggsmidler

Langsiktig gjeld

Side 24 av 36

Årsregnskap

Note 12 - Kundefordringer og andre fordringer
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Fordringer
Kundefordringer
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst

25 783

29 178

170 175

46 200

Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.)

10 041

7 901

Øvrige kortsiktige fordringer

-3 851

-2 887

202 148

80 392

Fordringer
Avsetning for tap på fordringer 31.12
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1.

-15 500

-8 000

Årets endring i avsetning til tap på krav

3 450

-7 500

Avsetning for tap på fordringer 31.12

-12 050

-15 500

2 504

1 170

21 796

20 424

1 555

988

Forfalte fordringer 30-60 dager

192

353

Forfalte fordringer 60-90 dager

16

363

2 225

7 050

25 783

29 178

Årets konstaterte tap
Årets konstaterte tap
Kundefordringer pålydende 31.12
Ikke forfalte fordringer
Forfalte fordringer 1-30 dager

Forfalte fordringer over 90 dager
Kundefordringer pålydende 31.12
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Note 13 - Kontanter og bankinnskudd
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Innestående skattetrekksmidler

73 589

76 119

Sum bundne bankinnskudd

73 589

76 119

742

690

74 331

76 809

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet
Sum bankinnskudd og kontanter

Sykehuset Telemark HF har en kredittramme på 0 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det benyttet 0 mill. kroner.
Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.
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Note 14 - Egenkapital
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)
Annen
Foretakskapital

Fond for

innskutt

vurderings- Minoritets-

Strukturfond egenkapital

forskjeller

interesser

Annen

Total

egenkapital Egenkapital

EGENKAPITAL 31.12.16
Inngående balanse 1.1

100

0

2 072 494

0

0

303 904

2 376 498

Åpningsbalanse korrigert

100

0

2 072 494

0

0

303 904

2 376 498

Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor

0

0

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

0

0

-58 945

-58 945

100

0

2 072 494

0

0

244 959

2 317 554

Egenkapital 31.12.16

Annen
Foretakskapital

Fond for

innskutt

vurderings- Minoritets-

Strukturfond egenkapital

forskjeller

interesser

Annen

Total

egenkapital Egenkapital

EGENKAPITAL 31.12.17
Inngående balanse 1.1

100

0

2 072 494

0

0

244 959

2 317 554

Åpningsbalanse korrigert

2 317 554

100

0

2 072 494

0

0

244 959

Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor

0

0

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

0

0

-12 933

-12 933

100

0

2 072 494

0

0

232 026

2 304 620

Egenkapital 31.12.17
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Note 15 - Pensjoner
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Sykehuset Telemark HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 10934 personer, hvorav 3222 er yrkesaktive, 4790 er
oppsatte og 2922 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er i
hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes
med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er
dekket gjennom pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og
pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og
Oslo pensjonsforsikring AS.
I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62
til og med 66 år.
AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan".
Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse

7 114 717

6 666 489

-5 980 297

-5 624 383

1 134 421

1 042 106

158 821

145 897

Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl ag

-1 505 486

-1 619 587

Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift

-212 244

-431 583

0

0

212 244

431 583

265 708

243 277

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga
Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga
Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

177 814

175 076

Årets brutto pensjonskostnad

443 522

418 353

-201 336

-172 006

Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad

17 469

17 032

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost

259 655

263 379

Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost

36 351

36 873

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)

64 786

80 064

Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst)

13 435

15 344

Resultatført planendring
Årets netto pensjonskostnad

19 645
374 227

415 305
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Pensjonsmidler - premiefond
Brutto pensjonsmidler inkluderer premiefond med følgende beløp og bevegelser i løpet av regnskapsåret:

Premiefond 01.01.

329 947

Tilførte premiefond

62 440

Uttak fra premiefond

-183 380
209 007

Økonomiske forutsetninger

2017

2016

Diskonteringsrente

2,4

2,6

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4,1

3,6

Årlig lønnsregulering

2,5

2,5

Årets pensjonsregulering

1,48

1,48

Regulering av folketrygdens grunnbeløp

2,25

2,25

Pensjonskostnaden for 2017 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse.
Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2017 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for
2017.
Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2017 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr
31.12.2017.
Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon
Demografiske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens
forsikringstekniske beregninsgrunnlag.

2017

2016

Anvendt dødlighetstabell

K2013BE

K2013BE

Forventet uttakshyppighet AFP

15-42,5%

15-46%

Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alder i år
Sykepleiere

<20

20-25

26-30

31-40

41-49 50-55

25,00

15,00

10,00

6,00

4,00

3,00

Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alder i år

<24

24-29

30-39

40-49

50-55

>55

Sykehusleger

25,00

15,00

7,50

5,00

3,00

0,00

Fellesordning

25,00

15,00

7,50

5,00

3,00

0,00
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Note 16 - Andre avsetninger for forpliktelser
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Tariffestet utdanningspermisjon
Investeringstilskudd

2017

2016

30 442

30 212

0

0

1 500

1 500

Andre avsetninger for forpliktelser

25 811

27 766

Sum avsetning for forpliktelser

57 753

59 478

Avsetning for pasientskadeerstatning

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 255 overlege- og psykologspesialistårsverk.
Uttakstilbøyeligheten er satt til 50 % for overlegestillingene og 50 % for psykologspesialister
Overordnede leger og spesialister i Sykehuset Telemark HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år.
Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter
hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte
avdelinger i foretakene.
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Note 17 - Kortsiktig gjeld
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

73 578

69 586

Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst

64 558

118 724

191 795

191 031

Påløpte lønnskostnader

41 495

42 456

Annen kortsiktig gjeld

43 716

49 643

415 142

471 439

Påløpte feriepenger

Annen kortsiktig gjeld

Side 31 av 36

Årsregnskap

Note 18 - Eiers styringsmål
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

2017

2016

Årsresultat

-12 933

-58 945

Resultat jf økonomiske krav fra HOD

-12 933

-58 945

Resultatkrav fra HOD

-25 000

15 000

12 067

-73 945

Avvik fra resultatkrav

2002-2017

0
0
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Note 19 - Proforma momskompensasjon
Sykehuset Telemark HF
(Alle tall i NOK 1000)

Faktisk kostnad

Kompensert

2017

momskomp.

Driftskostnader
Kjøp av helsetjenester

342 607

4 305

Varekostnad

391 785

91 362

2 345 719

659

106 379

0

9 617

0

Lønn og annen personalkostnad
Ordinær avskrivning
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Tilbakebetalt momskompensasjon

469 282

42 205

3 665 388

138 532

Tallkolonne viser refusjonsberettiget merverdiavgift for kostnader i regnskapsåret 2017. Kompensert merverdiavgift for
innkjøpte varer og andre utgifter som er balanseført inngår ikke (i denne oppstillingen).

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet er det fra 1.januar 2017 innført en
ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene. Innføringen innebærer at helseforetakene får kompensert merverdiavgift på
en rekke varer og tjenester som inngår i driften av virksomheten. Ordningen skal være budsjettnøytral for staten i innføringsåret.
Dette innebærer at basisrammen til de regionale helseforetakene er redusert tilsvarende det som er forventet å bli
refusjonsomfanget for helseregionene sett under ett. Inntektsreduksjonen er delt mellom helseregionene i tråd med ordinær
inntektsfordelingsmodell.
For Sykehuset Telemark HF innebærer dette at basisrammen for 2017 er redusert med 151 mill. kroner. Samtidig er
driftskostnadene redusert tilsvarende faktisk kompensert merverdiavgift etter ordningen. For Sykehuset Telemark HF utgjør dette totalt 138,5 mill.
kroner i 2017, se tabell ovenfor.
I tillegg kommer reduserte kostnader på kjøp av varer- og tjenester fra Sykehuspartner HF og HSØ Forsyningssenteret, som også er omfattet av
ordningen.
For Sykehuset Telemark HF sin del utgjør dette reduserte kostnader beregnet til 20,1 mill. kroner i 2017.
Samlet sett er altså kostnadene redusert med kroner 158,6 mill. kroner i 2017.
Total merverdiavgiftskompensasjon ifølge terminoppgaver for 2017 (termin 1-6) utgjør kr 137,3 mill kroner.
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Note 20 – Nærstående parter
Sykehuset Telemark HF
Det er kartlagt og dokumentert hvorvidt styremedlemmer og ledende ansatte eller deres nærstående har
- eller har hatt - verv i 2017 som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre
aktører.
Ingen styremedlemmer eller ledende ansatte i Sykehuset Telemark HF har roller, ansvar og/eller verv
som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører.
Følgende presiseres:
 Ann Iserid Vik-Johansen, foretakstillitsvalgt NSF og ansattrepresentant i styret: ektefelle ansatt i
legemiddelfirmaet GSK, men arbeider ikke med legemidler som inngår i anbud
 Jon Gunnar Gausel, klinikksjef: ektefelle Anne Valen er enhetsleder ved Bufetat (Statens
barnevern).
 Dana Tønnesen, konstituert økonomidirektør: ektefelle Geir Arild Tønnesen er hovedutvalgsleder
Skien kommune, medlem bystyre og formannskap m.m.
 Per Urdahl, klinikksjef: ektefelle Bente Grindrud er avdelingsleder BHT ved STHF.
 Halfrid Waage, fagdirektør: nestleder i styret til Sykehusapotekene.

‘
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Note 21 - Erklæring om lederlønn
Sykehuset Telemark HF
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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Note 22 - Foretakets transaksjoner med nærstående parter
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.
Transaksjoner med andre helseforetak i regionen er i hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter, det
vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde som får behandling i et annet helseforetak innen regionen.
Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF, kjøp av IKT tjenester, HR
tjenester og forbruksmateriell av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner HF.
Samlede driftskostnader knyttet til kjøp fra andre foretak i Helse Sør-Øst utgjorde i 2017 575 millioner
kroner, hvorav kostnader direkte til morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 3 millioner kroner.
Samlede driftsinntekter knyttet til salg til andre foretak i helse Sør-Øst utgjorde i 2017 86 millioner kroner,
hvorav inntekter direkte fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 12 millioner kroner.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Virksomhetsrapport per mars 2018
Sak nr.
018-2018

Saksansvarlig/saksbehandler
Økonomidirektør Øystein Næss/
Økonomisjef Dana Tønnessen og controller Marte
Helen Helland

Sakstype
Orientering

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per mars 2018
Utrykte vedlegg: Ingen

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

Forslag til vedtak:
Styret tar virksomhetsrapport per mars 2018 til orientering.

Skien, den 13. april 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør

Innledning
Gjennom siste året har vi sett en gradvis forbedring i de fleste medisinske parametere. Per mars er
målsettingen om at 70 % andel av alle pakkeforløp skal være gjennomført innenfor standard forløpstid
oppnådd. For andre gang på rad viser prevalensmålingene at andel sykehusinfeksjoner er lavere enn 3
%, som også er det laveste nivået som er registrert ved sykehuset.
Ventetidene er redusert siden foregående måned for de fleste tjenesteområdene, men øker for BUP
både sammenlignet med foregående måned og gjennomsnitt for 2017. BUP er nå i ferd med å
iverksette tiltak for å redusere ventetid for påstartet pasient til 30 dager innen utgangen av 2018.
Prioriteringsregelen er ikke oppfylt for noen av tjenesteområdene målt i aktivitet eller endring i
ventetider.
Aktiviteten i mars måned er over budsjettert nivå for alle tjenesteområdene. Aktiviteten hittil i år er
imidlertid lavere enn budsjettert, og det vil kreve god planlegging og økt aktivitet framover om
aktivitetsmålene for 2018 skal nås.
Resultatet hittil i år korrigert for endrete pensjonsforutsetninger viser et negativt driftsresultat på 11,5
millioner kroner, som er 19 millioner kroner dårligere enn budsjettert.
Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er lavere inntekter enn budsjettert, som følge av lavere
aktivitet både i somatikk og psykisk helsevern/TSB og endringer i finansieringen av medisinsk
genetikk samt forsinkelser i effektiviseringsarbeidet. Sykehuset har fortsatt en uløst budsjettutfordring
i år, og det vil ta noe tid frem til konkretisering og implementering av nye tiltak.
Blant øvrige forhold som har bidratt negativt til perioderesultatet nevnes høyt sykefravær og følger av
VRE utbrudd på sengepostene.
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Nasjonale og regionale styringsmål beskrevet i OBD 2018
1.
2.
3.

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Redusere unødvendig ventetid

Gjennomsnitt ventetid i dager

Fristbrudd avviklede, antall pr mnd

mål 2018

des.16

des.17

feb.18

mar.18

50 dager
somatikk, 35
dager VOP/TSB,
30 dager BUP

61

56,2

53,5

50,9

57

43

78

0

56

30

27

39

3

35

1

Kirurgi

Medisin

Antall som venter

reduksjon

7 819

7 665

6 979

6 982

3 862

1 983

Antall med ventetid over 1 år

reduksjon

332

89

88

97

91

6

3 781

1 843

1 400

Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp (OA1)
Andel innen definert forløpstid
Antall passert tentativ tid

70 %
70 %
reduksjon

69 %
71 %

79 %
69 %

81 %
70 %

4 969

3 537

3 300

Smertepol. BUK (som.) BUK (psyk.)

MSK

67

42

49

VOP/TSB

42/11

‐

‐

‐

‐

363

113

241

113

307

‐

‐

‐

‐

‐

4

14

186

59

Kravet i OBD er at Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være
under 50 dager. For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen somatikk og under
40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-behandling.
Tabellen ovenfor reflekterer de interne målsettingene for ventetid ved utgangen av året 2018 for
PHV/TSB.
Ventetidene er redusert for alle tjenesteområdene med unntak av BUP i mars måned. Antall som
venter er stabilt, mens antall pasienter passert tentativ tid har økt noe i mars.
Pakkeforløp
Figuren nedenfor viser resultater for perioden mars 2017 til februar 2018:
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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 44 % og 50 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid.
For prostata har det imidlertid vært en positiv utvikling på dette måleparametret sammenlignet med
samme tidsrom i fjor (39 %).
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 a jour.
En annen flaskehals på dette området er MR timer. Her opplever vi at pasienter må vente og
sykehuset ser nå på muligheter for å øke kapasiteten. På bryst har man igjen fått andel behandlet innen
standard forløpstid over 70 %. Tall for januar/februar 2018 viser 90 %.
Gjennomsnittstall for januar/februar i år viser 76 % andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp, dette
er noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor (72 %). 71 % av pasientene i pakkeforløp behandles
innen standard forløpstid, som er høyere enn ved tilsvarende periode i fjor (64 %), og innfrir målet om
70 %. Sykehuset Telemark HF scorer således høyest på andel behandlet innen standard forløpstid
innen foretaksgruppen.
2. Prioritere psykisk helsevern og TSB
Prioriteringsregelen kommenteres under avsnittet om aktivitet.

Prioritere psyk.helsevern og TSB
Antall tvangsinnleggelser psyk./1000
Andel tvangsinleggelser
Antall pasienter i døgnbehandling som
har minst ett tvangsmiddelvedtak

mål 2018

des.16

des.17

feb.18

mar.18

lavere enn 2016

0,19
19,6 %

0,09
11,6 %

0,12
13,3 %

0,14
13,7 %

6

8

9

lavere enn 2016

reduseres

Antall tvangsinnlagte hittil i år er 69. Dette tilsvarer 0,13 per 1000 innbyggere. Dette er en nedgang fra
samme periode i fjor. I mars måned var det 25 tvangsinnlagte, og dette tilsvarer 0,14 per 1000
innbyggere.
Hittil i år er det er det 489 innleggelser og 69 av disse er tvangsinnlagte, noe som gir en andelen
tvangsinnlagte på 14,1 %. Dette er en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Med 182
innleggelser og 25 tvangsinnlagte i mars måned, så er andelen tvangsinnlagte redusert til 13,7 %.
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Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

mål 2018

des.16

des.17

feb.18

mar.18

Kirurgi

Medisin

2,9 %

2,8 %

5,0 %

MSK

Smertepol.

Voksen.psy
k/
TSB

BUK

Sykehusinfeksjoner % (resultat fra nov‐17)

<3%

4,5 %

2,8 %

Korridorpasienter ‐ antall
Korridorpasienter %

0
0,0 %

85
0,9 %

50
0,6 %

72
0,9 %

99
1,1 %

23
0,5 %

76
1,4 %

Direkte time i %

100 %

83 %

84 %

89 %

89 %

90 %

88 %

4 550

4 920

4 431

5 142

1 949

1 415

28

27

962

761

1 861

1 445

1 600

1 168

219

444

241

39

169

56

Antall åpne dokumenter > 14 dager
Antall pasienter med åpne
henvisningsperiode og uten ny kontakt
Pasienter med hjerneinfarkt får
trombolysebehandling innen 40 min. etter

1 000
>50%

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse

>30%

Forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus 2

reduksjon 30 %

0,0 %
0

98 %

100 %

82 %

88 %

Rapportering ennå ikke klar

28 %

28 %

28 %

28 %
Rapportering ennå ikke klar

De fleste kvalitetsindikatorene viser en liten bedring gjennom det siste året.
Høy aktivitet i mars har gitt flere korridorpasienter, særlig innen medisinsk klinikk. Vi ser også en
betydelig økning i antall åpne dokumenter, her er det kirurgisk klinikk og barne- og ungdomsklinikken
som står for økningen.
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er sterkt redusert, her er det medisinsk
klinikk og medisinsk serviceklinikk som står for reduksjonen, mens de andre klinikkene har en svak
økning.
Sykehusinfeksjoner
Prevalensmålingen for februar vist 2,9 %. Dette er en bedring i forhold til målingene i fjor som
viste henholdsvis 3,4 %, 5,3 %, 4,0 % og 2,8 %.
Hoveddelen av de infeksjonene som er blitt påvist ved punktmålingene, er postoperative
sårinfeksjoner. Forbedringsarbeidet rettes spesielt inn mot disse. Rutiner for kirurgisk håndvask
blir kvalitetssikret. Det er spesifikt fokus i fagmiljøene på å forebygge infeksjoner ved keisersnitt
og hofteproteser. I 2017 ble det startet opp med smittevernvisitter, noe som fortsetter i 2018. 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. Det er også fokus på innsatsområde “blodbaneinfeksjoner” på
sengeposter. Tavlemøter er under innføring på intensivavdelingen og på sengepostene.

Aktivitet
Somatikk
Sykehuset Telemark har lagt ny grouper 2018 til grunn for rapporteringen av oppnådde DRG-poeng.
Det er beregnet en årseffekt på ca. +1 000 DRG-poeng i 2018 grunnet høyere vekter på sykehusets
pasienter. Endelige, offisielle vekter forelå først etter at budsjettet for 2018 ble utarbeidet. Nye
beregninger basert på disse endelige 2018-vektene, indikerer at års-effekten vil være noe lavere enn de
nevnte 1.000 DRG-poengene.
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D
i 1. kvartal (ddøgn, dag, po
oliklinikk, leg
gemidler) vaar 433 poeng (-3,6 %)
Antall «ssørge for» DRG-poeng
lavere ennn budsjetterrt, men tilnærrmet likt medd fjoråret. Bu
udsjett-avvik
ket i 1. kvartaal skyldes en
n
kombinaasjon av laveere antall døg
gnpasienter oog en pasientt-mix med no
oe lavere DR
RG-vekt
(«pleietyyngde») enn budsjettert.
ng
Antall “ssørge for” DRG-poeng i mars månedd (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) var 103 poen
(+3 %) hhøyere enn budsjettert, men
m 216 poenng lavere enn
n i fjor (pga. påske
p
hoveddsakelig i maars i år).
Budsjettt-avviket i maars skyldes hovedsakelig
h
g høyere volu
um enn budsjjettert.
Trendenn «rullerende DRG-poeng
g siste 12 mååneder» har vist
v en noe needadgående ttendens siden
n høsten
n
i døgnaktivitet s om ikke er kompensert
k
av
a økningen iinnen dag og
g
2017, soom følge av nedgang
polikliniikk. Opererennde avdeling
ger er blitt opppfordret å leegge frem tilttak for bedree utnyttelse av
a
kapasitetten og aktiviitetsutvikling
gen vil følgess tettere opp..
k
4 % llavere enn bu
udsjett og 2 % lavere ennn i fjor. Per 1.
1 kvartal
Antall syykehusopphoold er per 1. kvartal
ble det uutført nøyaktiig like mange konsultasjooner som budsjettert, men 3,6 % færrre enn i fjor (påske
(
hovedsakkelig i mars i år).

DRG-poeng
Kirurgisk kliniikk
Medisinsk klin
nikk
Barne og ungdomsklinikken
ABK
Medisinsk serv
viceklinikk

Sum DRG-p
poeng behandlet i eget HF
- døgn
dling
- dagbehand
- poliklinikk

Sum DRG-p
poeng behandlet i eget HF
DRG-poeng pa
asienter fra andre regioner beh. i eget HF
DRG egne pas
sienter behandlet ved andre regioner/priva te
DRG kreftmidller og dyre biologiske legemidler (H-resepte
er)

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

Sykehu
usopphold

faktisk

bud.

avvik
k

faktisk

endring

endring

Budsjett

Faktisk

3 m 18

3 m 18

3 m 18

3 m 17

2017-2018

2017--2018

2018

2017

4 938
5 020
669
25
116

5 221
4 936
754
20
110

-283
84
-85
5
6

5 073
4 795
819
20
233

-3 %
5%
-18 %
25 %
-50 %

-135
225
-150
5
-117

19 700
19 300
2 920
79
501

18 637
18 336
2 822
65
743

10 768

11 041

-2
273

10 940

-2 %

-172

42 500

40 603

7 677
1 199
1 892

7 930
1 240
1 871

-253
-41
21

7 725
1 361
1 854

-1 %
-12 %
2%

‐48
‐162
38

30 487
7
4 720
0
7 292
2

28 677
4 875
7 051

10 768

11 041

-2
273

10 940

42 500

40 603

76
75
871

-33
-16
-177

40
85
558

-2 %
8%
-31 %
24 %

-172

43
59
694

3
-26
136

300
300
2 900

269
351
2 101

11 478

11 911

-4
433

11 543

-1 %

-65

45 400

42 786

faktisk

bud.

k
avvik

faktisk

endring

endring

Budsjett

Faktisk

3 m 18

3 m 18

3 m 18

3 m 17

2017-2018

2017--2018

2018

2017

Opphold be
ehandlet i eget HF
- døgn - inkl.. Nordagutu
- dagbehand
dling
- poliklinikk

7 122
5 259
42 484

7 410
5 280
42 500

-288
-21
-16

7 266
5 264
44 099

-2 %
0%
-4 %

-144
-5
-1 615

28 500
20 700
165 250

27 924
19 806
162 091
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Polikliniske konsultasjoner

faktisk

bud.

avvik

faktisk

endring

Budsjett

Faktisk

3 m 18

3 m 18

3 m 18

3 m 17

2017-2018

2018

2017

Kirurgi

20 218

21 336

(1 118)

21 184

(966)

79 660

79 593

Medisin

18 000

16 890

1 110

18 290

(290)

67 760

66 593

BUK

2 193

2 434

2 225

(32)

9 700

8 007

ABK

329

302

27

376

(47)

1 200

1 210

MSK

1 744

1 538

206

2 024

(280)

6 930

6 688

42 484

42 500

(16)

44 099

(1 615)

165 250

162 091

STHF

(241)

Kirurgisk klinikk pr mars viser et avvik på -283 poeng. 100 poeng skyldes en feilperiodisering som i
utgangspunktet skal hentes inn i 2. halvdel av året. Det resterende avviket skyldes i hovedsak et høyt
sykefravær i januar og mars, hvor også kirurger var fraværende, spesielt i plastikkirurgi. Mars måned
har hatt et lavere sykefravær, og har redusert budsjettavviket med 46 DRG-peng. Det er særlig gastro
som bidrar til den positive utviklingen i mars. Enkelte endringer i gruppering av DRG har ført til at
noen opphold som tidligere ble ført på poliklinikk blir ført på dagopphold i 2018. Dette har bidratt til
et fall i DRG-indeks for dagopphold på flere fagområder, og vil påvirke indeksen negativt for hele
året.
Det er oppdaget en budsjettfeil i forbindelse med justering av aktivitetstall til 2018-vekter. Feilen
gjelder dagopphold ØNH, og utgjør 100 DRG-poeng for høyt budsjett på årsbasis.
Det jobbes med tiltak for å styrke aktivitet på døgnopphold ytterligere.
Aktiviteten i Medisinsk klinikk, målt i DRG, har vært 78 poeng bedre enn budsjettert i 1. kvartal.
Antall døgnopphold ved Medisinsk klinikk per 3 måneder var likt med periodisert budsjett og 94 flere
enn i fjor. Den polikliniske aktiviteten har vært 6 % høyere enn budsjettert og noe lavere enn i fjor
(konsultasjoner som tidligere ble rapportert som Raskere tilbake teller nå med i ISF-grunnlaget – disse
var ikke med i fjor, samtidig inntraff påsken hovedsakelig i mars i år mot i april i fjor). DRG-indeksen
(som er en indikasjon på kompleksiteten blant pasientene) var per 1. kvartal likt med plan og moderat
høyere enn fjoråret.
I Medisinsk serviceklinikk er DRG-aktiviteten som budsjettert årets første måneder.
I Barne- og ungdomsklinikken er årsaken til lavere aktivitet færre opphold og lavere DRG-indeks på
nyfødt intensiv. Færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert er delvis kompensert av høyere
DRG-indeks.

Psykisk helsevern og TSB
Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er det flere sykehusopphold enn både budsjettert og fjoråret.
Samtidig fører kortere liggetid og lavt belegg til at antall liggedøgn er lavere enn budsjettert.
Innenfor voksenpsykiatrien er antall sykehusopphold lavere enn budsjettert. Beleggsprosenten er
høyere, noe som fører til at antall liggedøgn er på nivå med budsjett. Det er en nedgang både i antall
utskrevne og antall liggedøgn sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes kapasitetstilpasning med
reduksjon på 11 senger med virkning fra 1. mai i fjor.
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Poliklinikk
psykiatri

faktisk
mar.18

Antall ISF-konsultasjoner
Barne og ungdomsklinikken
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Raskere tilbake psykiatri (MED)

SUM
ISF-poeng
Barne og ungdomsklinikken
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Raskere tilbake psykiatri (MED)

SUM

7 224
16 055

bud.
mar.18
7 268
17 812

avvik
mar.18
-44
-1 757

faktisk
mar.17

endring endring Budsjett
2017-2018 2017-2018
2018

7 799
18 906

416

546

-130

0

23 695

25 626

(1 931)

26 705

2 349
2 233

2 266
2 469

83
-236

2 401
2 693

64

81

-17

4 646

4 816

(170)

-7 %
-15 %

26 300
65 100

26 300
53 535

Faktisk
2017
25 186
63 348

416

2 000

1 600

(3 426)

93 400

81 435

88 534

-2 %
-17 %

-52
-460

8 200
9 025

8 000
7 659

7 857
8 967

64

297

235

-9 %

(448)

17 522

15 894

-13 %

-

5 094

-575
-2 851

Estimat
2018

-

-

16 824

Hittil per mars viser TSB lavere antall sykehusopphold, men høyere antall liggedager målt mot
budsjett. Dette avviket hører til de 2 første månedene hvor vi kun hadde 3 ø-hjelp RUS senger.
Antall ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner innenfor PHV og TSB er samlet sett budsjettert til å
øke med 3,8 % sammenlignet med faktisk oppnådd i 2017. Per mars er ikke den budsjetterte veksten
oppnådd, og aktiviteten er i tillegg lavere enn i fjor. Produktiviteten per terapeut er lavere enn per mars
i fjor. Den store nedgangen innenfor TSB skyldes nedgang i antall terapeutstillinger. Sammenligning
med 2017 er vanskelig da påsken var i april i 2017.

Prioriteringsregelen
Polikliniske konsultasjoner
Målt i økning i aktivitet er prioriteringsregelen ikke oppfylt. Oppnådd aktivitet hittil i år viser følgende
endring sammenlignet med samme periode i fjor. (Tallene er ikke reelt sammenlignbare siden påsken
var i april i 2017).
‐
‐
‐
‐

somatikken 3,8 % lavere
BUP nedgang på 7,2 %
VOP nedgang på 11,8 %
TSB nedgang på 18,0 %

Nedgangen i aktivitet i psykiatrien skyldes et økende antall vakante polikliniske terapeutstillinger
(opptil 7 % færre terapeuter) og noe nedgang i produktivitet som knyttes til ressurskrevende pasienter
og nye terapeuter som vil øke aktiviteten på sikt.
Kostnader per tjenesteområde
Tertialvis rapportering
Ventetider (i forhold til både samme periode forrige år og gjennomsnitt for hele forrige år)
Prioriteringsregelen er ikke oppfylt. Lavt aktivitetsnivå i psykiatrien hittil i år har påvirket ventetidene
negativt.
Gjennomsnittlig ventetid for somatikken er redusert med 7 dager i mars mot mars i fjor.
Voksenpsykiatrien har redusert sin ventetid med 2 dager og barne- og ungdomspsykiatrien har økt sin
ventetid med 4 dager. På grunn av feilregistreringer i mars 2017 har TSB ingen sammenlignbare tall
med mars i fjor. At påsken var i april i 2017 kan også påvirke utviklingen av ventetidene.
Trenden fra januar til mars i år viser en positiv utvikling både innenfor somatikk, VOP og TSB.
Somatikken har falt fra 57 dager i januar til 51 dager i mars, VOP har falt fra 54 dager til 42 dager og
TSB har falt fra 49 dager til 11 dager. Årsaken til den store endringen innenfor TSB er at gruppen er
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så liten, og en person med høy ventetid gir store utslag på totalen. BUP har variert fra 44 dager til 49
dager i perioden.
Gjennomsnittlig ventetid for 2017 har vært lave i regional sammenheng. Det er rapportert 43 dager for
BUP, 34 dager for TSB, 45 dager for VOP og 57 dager for somatikken.
Sett opp mot snittet for 2017 har ventetidene innen BUP økt i år, mens ventetiden innen VOP og TSB
er redusert, men ikke prosentvis like mye som i somatikken.
Det jobbes med utarbeidelse av en tiltaksplan for å nå føringene knyttet til prioriteringsregelen, med
fokus på reduksjon av ventetiden i psykiatrien under 35 dager og under 50 dager for somatikken.
Det legges ned stor innsats for å rekruttere og beholde behandlere i psykiatrien og det arbeides
kontinuerlig med produktiviteten per behandler.

Bemanning
STHF rapporterer 2.942 brutto månedsverk per mars. Det 46 årsverk mindre enn i fjor, men 48 årsverk
høyere enn budsjettert. Det budsjetteres med en nedgang på 58 årsverk i 2018.
Klinikkene har lagt frem tiltak for å redusere bemanningen med 58 årsverk i året budsjett. Noen av
disse er ikke effektuert ennå, og gir ikke full effekt inneværende år. Det jobbes fortløpende med
ytterligere tiltak for bemanningsreduksjoner, men som følge av høyere sykefravær og derav høyere
vikar-innleie, så er ikke effekten så stor.
Andelen variabellønnede hittil i år er 7,8 %, og det er hele 1,3 % - poeng høyere enn hittil i fjor.
Sykefraværet i februar er 8,3 %. Dette er en økning på hele 1,6 % - poeng fra februar i fjor. Det er en
økning både i korttid- og langtidsfraværet.

Økonomi
Driftsresultatet i mars er et underskudd på 1,3 millioner kroner, som er 3,8 millioner kroner svakere
enn periodisert styringsmål. Det negative resultatet skyldes lavere aktivitetsrelaterte inntekter og også
høyere lønnskostnader enn budsjettert. Klinikkene har hatt en krevende driftssituasjon også i mars med
bl.a. høyt sykefravær, vakanser i nøkkelstillinger og utfordringer med å sikre god pasientflyt i hele
perioden. VRE utbrudd på sengepostene har også bidratt negativt til perioderesultatet.
Resultatet hittil i år korrigert for endrete pensjonsforutsetninger viser et negativt driftsresultat på 11,5
millioner kroner, som er 19 millioner kroner dårligere enn budsjettert.
Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er lavere inntekter enn budsjettert, som følge av lavere
aktivitet både i somatikk og psykisk helsevern/TSB og endringer i finansieringen av medisinsk
genetikk samt forsinkelser i effektiviseringsarbeidet. Forventet effekt av forbedringsarbeidet er jevnt
periodisert gjennom året, og påvirker budsjettavviket negativt. Sykehuset har fortsatt en uløst
budsjettutfordring i år, og det vil ta noe tid frem til konkretisering og implementering av nye tiltak.
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I resultatet er det hensyntatt en kompensasjon på 2,5 millioner kr. som følge av takstjusteringene for
lab.tjenester, som tilsvarer 10 millioner kr. på årsbasis. Det rapporteres et inntektstap på ca. 5,4
millioner kr. utover bokført kompensasjon pr. mars, herav 4,5 millioner kr. knyttet til med. genetikk.
Avviket skyldes et lavere analysevolum i starten på året, som man forventer til en viss grad vil tas
igjen i årets tre siste kvartaler. Kompensasjonen etter inntektsomleggingen er ført på andre
driftsinntekter.
Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert. Dette kan til en viss grad forklares med uløste
innsparingskrav i klinikkene som er budsjettert som reduksjon i fast lønn (og årsverk) – det er vurdert
at mulighetsrommet for effektivisering og innsparing er knyttet til reduserte personellkostnader.
Utfordringen er dimensjonering av kapasiteten avsatt til ØH som har få muligheter til
kostnadsreduksjoner når pasientstrømmene varierer og går ned.
Klinikkresultatene samlet viser vesentlige negative avvik, og både kirurgisk klinikk, medisinsk klinikk
og medisinsk serviceklinikk har store avvik.
Opprinnelig uløst utfordring i budsjett 2018 er teknisk innarbeidet i budsjettet på fast lønn, med
negative beløp på konto for vikar i ledig stilling.
Inntektstapet etter overgangen til nytt kodeverk for laboratorietjenester er vesentlig og
implementeringen av kompenserende tiltak i eget foretak vil ta tid. Det er dessuten forsinkelser i
iverksetting av innsparings og effektiviseringstiltak som er budsjettert med i 2018. Med bakgrunn i
dette, nedjusteres estimatet for året til et driftsresultat i balanse, som er 30 millioner kr. svakere enn
styringsmålet.
Det forventes at tiltak for å øke aktiviteten i somatikken vil gi effekt framover, slik at budsjettet for
ISF inntekter nås.
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Regnskapsresultat pr. mars 2018
Basisramme
Kvalitetsbasert finansiering
ISF‐refusjon dag‐ og døgnbehandling
ISF somatisk poliklinisk aktivitet
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB
ISF fritt behandlingsvalg
ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H‐resepter)
Utskrivningsklare pasienter
Gjestepasienter
Konserninterne gjestepasientinntekter
Polikliniske inntekter
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake
Andre øremerkede tilskudd
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Kjøp av offentlige helsetjenester
Kjøp av private helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen
Innleid arbeidskraft ‐ del av kto 468
Konserninterne gjestepasientkostnader
Lønn til fast ansatte
Overtid og ekstrahjelp
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft
Annen lønn
Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter
Finanskostnader
FINANSRESULTAT
(ÅRS)RESULTAT
Pensjonskostnader
RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER

regnskap
mars
579 875
4 088
193 232
40 933
10 939
‐

budsjett
mars
579 875
4 088
199 820
39 930
11 338
‐

15 067
2 737
1 834
13 243
18 951
‐
2 119
68 329
951 345
6 805
23 616
105 078
3 653
54 878
451 969
25 228
83 240
‐26 960
75 482
26 229
‐
123 750
952 968
‐1 622
2 981
556
2 425
802
‐12 349
‐11 547

18 891
2 048
2 656
11 616
27 589
‐
2 101
60 369
960 320
8 308
24 340
105 275
4 285
56 562
446 823
21 238
95 589
‐25 858
75 138
26 362
‐
117 060
955 121
5 198
2 846
545
2 302
7 500
‐
7 500

avvik
mars
‐0
‐
‐6 588
1 003
‐399
‐

Budsjett
2018
2 327 304
16 353
767 321
155 524
41 248
‐

Prognose
2018
2 327 304
16 353
764 064
158 781
37 274
‐

‐3 825
689
‐821
1 627
‐8 638
‐
19
7 960
‐8 974
1 503
724
197
632
1 684
‐5 146
‐3 990
12 349
1 103
‐344
132
‐
‐6 690
2 154
‐6 821
134
‐11
123
‐6 698
‐12 349
‐19 047

62 971
8 192
10 623
47 305
103 847
‐
8 402
234 799
3 783 889
33 175
98 312
430 448
14 147
223 478
1 720 522
91 702
367 902
‐103 528
285 977
103 000
‐
497 961
3 763 095
20 794
11 386
2 180
9 206
30 000
‐
30 000

62 971
8 192
10 623
47 305
78 847
‐
8 402
248 773
3 768 889
28 175
98 312
430 448
14 147
223 478
1 730 522
96 702
320 373
‐108 528
285 977
103 000
‐
507 961
3 730 566
38 323
11 386
2 180
9 206
47 529
‐47 529
‐0

avvik
2018
‐
‐
‐3 257
3 257
‐3 974
‐
‐
‐
‐
‐
‐25 000
‐
‐
13 974
‐15 000
5 000
‐
‐
‐
‐
‐10 000
‐5 000
47 529
5 000
‐
‐
‐
‐10 000
32 529
17 529
‐
‐
‐
17 529
‐47 529
‐30 000

Det er igangsatt analysearbeid på alle nivåene i organisasjonen for å identifisere forhold som har
påvirket budsjettavviket hittil i år og revurdere omfanget av det interne effektiviseringsarbeidet som
kreves for å nå styringsmålene og kompensere etterslepet.
Resultater pr. klinikk vises i tabellen under:
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BUDSJETTAVVIK mars 2018

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

lønn

‐1 800
‐6 721
‐64
‐2 467
1 759
‐217
‐9 510
‐252
2 033

andre
driftskostnader driftsinntekter

Sum

herav effekt
forbedringstiltak herav øvrig drift

‐142
‐1 083
‐746
‐2 142
‐677
328
‐4 462
‐1 386
519
6 496

‐4 888
1 858
‐1 265
270
‐6 352
770
‐9 606
‐1 360
‐1 829
‐3 496

‐6 830
‐5 946
‐2 075
‐4 339
‐5 270
881
‐23 578
‐2 998
724
3 000

‐ biol.legemidler og kreftmidler

1 708

‐5 029

‐3 321

‐ somatikk

3 821

129

3 950

3 950

967

1 404

2 372

2 372

‐2 943
‐1 775
2 919
2 874

7 317
‐8 974
‐14 669
‐8 191

3 807
‐19 045
‐15 197
‐8 573

‐ psykiatri og TSB

Felles poster
BUDSJETTAVVIK mars 2018
budsjettavvik februar
budsjettavvik januar

‐567
‐8 296
‐3 447
‐3 255

‐1 582
‐540
‐139
‐1 549
‐175
‐
‐3 985
‐1 833
‐

‐5 248
‐5 406
‐1 936
‐2 790
‐5 095
881
‐19 594
‐1 165
724
3 000
‐3 321

‐3 750
‐9 568
‐6 356
‐3 027

7 557
‐9 477
‐8 842
‐5 546

Kirurgisk klinikk har et akkumulert budsjettavvik på – 6,8 million kroner i mars. Avviket skyldes i
hovedsak sviktende aktivitet i januar og februar ifm høyt sykefravær, mens kostnadssiden har vært på
budsjettnivå. I mars har denne trenden snudd, og aktiviteten har vært god, mens kostnadssiden overgår
budsjettet. Kostnadsoverskridelser forklares med et større pådrag av overtid og helligdagstillegg for
påskeavvikling enn budsjettert, samt økte varekostnader i mars. Avviket på lønn inkluderer også ca 0,9
millioner for etterbetaling av tillegg fra 2016 og 2017, som ikke har vært kjent tidligere. Alle
avdelingsledere er bedt om å kontrollere sine avdelinger for å unngå flere slike feil.
Medisinsk klinikk har hatt et betydelig negativt avvik på -5,9 millioner kroner per 3 måneder som i
all hovedsak er knyttet til lønn – noe av merkostnadene er knyttet til klinikkens uløste utfordringer i
2018-budsjettet. Det jobbes med tiltak for å «lukke» denne uløste utfordringen. Klinikken har
sykemeldinger på leger i indremedisinske avdelinger – dette genererer høyere vikarutgifter enn
budsjettert. Det har i vinter vært et forholdsvis høyt sykefravær blant ansatte på sengeposter grunnet
influensa, samt i perioder VRE-utbrudd som har påvirket aktivitetsnivået og gitt merkostnader utover
budsjettert nivå.
Barne- og ungdomsklinikken har stort negativt avvik grunnet lavere ISF inntekter i barne- og
ungdomsmedisin (kombinasjon av færre innleggelser og lavere vekter). Gode inntekter og vakanser i
BUP kompenserer for merforbruk på lønn i barne- og ungdomsmedisin.
Akutt og beredskapsklinikken har et negativt resultat per mars på 4,3 millioner.
Årsaker til avviket: Forhøyet fravær i hele 1.kvartal – etter mars akkumulert 8,1 %. Økning i antall
oppdrag for ambulansen i mars medførte at det måtte settes inn en ekstra bil i påsken. Totalt ligger
antall kjørte kilometer etter mars 10,0 % (37.000 km) over budsjett. Kostnader til sanering VRE-virus
på sengeposter har medført ca. 0,4 millioner i ekstrakostnad i Prehospital. Intensivavdelingen og
akuttmottaket har også hatt høy aktivitet i mars med henholdsvis 20 % og 3 % over budsjett.
Kostnader til både varer og variabel lønn er derfor høyere enn budsjett. Sykefravær medfører ledige
vakter for anestesilegene som må dekkes. Ny avtale med krav om kalenderplaner gir økt kostnad til
dekking av ledige vakter. Det er iverksatt «God ressursstyring» i mange seksjoner og nye vaktplaner
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iverksettes suksessivt. Dette inngår i sparepakke 1. Effekt av tiltakene i sparepakke 2 forutsetter
endringer i kapasitet.
Resultatet i Medisinsk service klinikk skyldes i hovedsak lavere inntekter innen medisinsk genetikk
og medisinsk biokjemi, som følge av omlegging av finansieringsordning og noe tøff periodisering av
inntektene i første kvartal.
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling leverer et positivt budsjettavvik på 0,9 millioner i
mars. Klinikken har lavere ISF-inntekter enn budsjettert, men samlede pasientrettede inntekter er som
budsjettert. Årsaken til det store positive inntektsavviket skyldes at lønnsrefusjoner fra utleid personell
kommer inn på inntektskonto i regnskapet. Den reelle situasjonen i KPR er at klinikken har lavere
lønns- og driftskostnader og lavere driftsinntekter. Hovedårsaken til det gode resultatet per mars er den
forsinkede ansettelsen i den nye avrusningsseksjonen. Merverditiltakene er effektuert.
Service- og Systemledelse viser et negativt avvik 3 millioner kroner, som skyldes hovedsakelig BHM,
pasientreiser, store kostnader med brøyting og uløst merverdikrav på 7 millioner kroner.
Konkretisering av uløst merverdikrav innarbeides i løpet av april 2018. Likevel regner Service- og
Systemledelse med en styringsfart på -10 millioner kroner, spesielt på grunn av BHM og pasientreiser.
Administrasjonen er om lag i balanse per mars. Innsparinger på lønn dekker opp for manglende
inntekter.
Felles: Positivt avvik på driftskostnader har sammenheng med effekt av risikobufferen i budsjettet.
Effekt av pensjonskostnader er grunnen til avviket på lønn.

Administrerende direktørs vurdering
Det blir viktig å øke aktivitetsnivået samtidig med at vi fortsatt har streng kostnadskontroll. Sykehuset
Telemark er avhengig av produktivitetsforbedring og effekt av budsjetterte merverditiltak for å nå
budsjettmålet for 2018.
Det er igangsatt et arbeid for å identifisere forhold som har påvirket budsjettavviket hittil i år og
revurdere omfanget av det interne effektiviseringsarbeidet, som kreves for å nå styringsmålene og
kompensere etterslepet.
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1. Oppsummering

Oppsummering
Mars 2018
Sykehuset Telemark
Kvalitet per måned
Ventetid påstartet, denne periode
Ventetid ventende, denne periode
Antall fristbrudd påstartet, denne periode
Antall fristbrudd venter, denne periode
Aktivitet
ISF‐poeng somatikk
"Sørge for" (døgn, dag og polkl.)
Legemidler
Totalt antall ISF poeng "sørge for"
Utført eget HF/Sykehus
ISF‐poeng Psyk
Voksepsykiatri og TSB
Barne‐ og ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
Somatikk
VOP
BUP
TSB
Bemanning
Brutto månedsveverk
Innleie helsepersonell
Lønn til fast ansatte
Overtid og ekstrahjelp
Sykefravær (forrige måned)
Økonomi (hele tusen)
Driftsinntekter
Driftskostnader
Netto finansresultat
Pensjon
Årsresultat

Faktisk HIÅ

Budsjett HIÅ

Avvik HIÅ

53
63
39
33

HIÅ 2017

Årsestimat

59
79
36
20

Årsbudsjett

Avvik

0
0

10 784
694
11 478
10 768

11 041
870
11 911
11 041

‐257
‐176
‐433
‐273

10 985
558
11 543
10 940

42 500
2 900
45 400
42 500

42 500
2 900
45 400
42 500

‐
‐
‐
‐

2 549
2 098

2 756
2 059

‐207
39

3 003
2 094

8 234
7 600

10 068
7 454

‐1 834
146

42 484
14 738
6 276
2 681

42 500
15 738
6 603
3 285

‐16
‐1 000
‐327
‐604

44 099
16 704
6 763
3 270

165 250
49 085
22 750
9 600

165 250
57 500
23 900
12 000

‐
‐8 415
‐1 150
‐2 400

2 942
3 653
451 969
25 228
8,41

2 894
4 285
446 823
21 238

‐48
632
‐5 146
‐3 990

2 989
2 555
442 459
21 383
7,15

2 959
14 147
1 720 521
91 701

2 940
14 147
1 720 521
91 701

19
‐
‐
‐

951 345
952 968
2 425
12 349
‐11 547

960 320
955 121
2 302
‐
7 500

‐8 974
2 154
123
‐12 349
‐19 047

934 384
928 460
2 443
7 672
695

3 773 889
3 715 566
9 206
‐47 529
20 000

3 783 889
3 763 095
9 206
‐
30 000

‐10 000
47 529
‐
‐47 529
‐10 000
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Regionale hovedmål
Utvikling siste

Status

Resultat

Resultat

12 mnd

2016

2017

mar.18

62

57

51

56

30

39

1,9 %

1,0 %

1,3 %

76 %

84 %

89 %

-75,6 mill

-8,9 mill

-11,5 mill

-90,6 mill

16,1 mill

-19,0 mill

Hovedmål
Mål 2018
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 %
50

Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer
nødvendige investeringer

Årsresultat
-

Budsjettavvik
(50)

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3%

3%

Siste måling februar 2018

4,5 %

2,8 %

2,9 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av
medarbeider‐undersøkelsen med etablering av
forbedringstiltak for egen enhet

100%

Siste måling høst 2016

87 %

87 %

87 %

Korridorpasienter

0%

0,9 %

0,6 %

1,1 %
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1. Oppsummering

Prioriteringsregelen ‐ status hittil i år
Mars 2018
STHF
SOMATIKK
BUP
VOP
TSB
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
Fotnote: Påstartet = Avviklet

Verdi per måned
Ventetider påstartet
mar '18
mar '17

50,9
51,4
49,4
42,2
11,4

58,6
57,9
45,0
44,2
407,3

56,8
43,4
42,1
49,4
67,4
77,8
40,2

66,8
46,2
53,8
45,0
102,5
67,2
80,3

% endring hittil i år 2017‐2018
Polikliniske konsultasjoner
Bemanning
Somatikk
Psykiatri/TSB
Somatikk Psykiatri/TSB

‐1,5 %
‐2,3 %

‐4 %
‐7,2 %
‐11,8 %
‐18,0 %
‐5 %
‐2 %
‐1 %

‐3,9 %
‐3,7 %
27,9 %
‐2 %
‐2 %
‐3 %

‐7 %
‐13 %
‐14 %

‐3 %
1%
‐5 %

‐13 %

‐2 %
‐2 %
4%

Fotnote: Kostnadene er eks. avskrivninger, legemidler og pensjon
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Senger i bruk per somatisk sengepost.
Tekniske poster utelatt.
Tatt ut 3/4‐18 for 1/3‐18 – 31/3‐18.
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 3/4‐18 for 1/1‐16 –
31/3‐18.

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

Andel Korridorpasienter STHF

Antall korridorpasienter per klinikk 2018

120

4,0

100

3,0

80

2,0

60
40

1,0

20

2015

2016

2017

des

nov

okt

sep

aug

jul

jun

mai

apr

mar

jan

feb

0

0,0

2018

januar

Antall Korridorpasienter akkumulert STHF 2017-2018

1000
800
600
400
200

265
138
88

354

398

441

477

506

561

590

654

STHF

724

774

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Mars

jun

ABK
jul

aug

April
23
76
3
0
0
0
102

MSK
sep

HIÅ 2018
0
0
0
0
0
0
0

okt

KPR
nov

des

HIA 2017
83
175
6
0
0
0
259

HIÅ 2016
264
499
4
0
7
0
774

160

0
1

2

2017

2018

7

247
921
43
6
31
56
1304

Pasient

8

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer

1. Antall/andel
fristbrudd
påstartet STHF.

2. Antall/andel
fristbrudd ventende
STHF.

3. Gjennomsnittlig
ventetid påstartet
STHF

80
60
40
20
0

1,3 %

39

0,5 %

80
60
40
20
0

33

80
60
40
20
0

2,0 %
1,0 %

Antall

0,0 %

Andel i %

1,0 %
0,5 %

Antall

0,0 %

Andel i %

BUP
Somatikk
TSB
VOP

100

4. Gjennomsnittlig
ventetid ventende
STHF.

BUP

50

Somatikk
TSB

0

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
8 000

5. Antall som venter
på STHF.

7 500

6 982

7 000
6 500
mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

2 000

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

mar.18

1 318

1 500
1 000
500
0
mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

800

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

600

299

400
200
0
mar.17

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

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

300
200

97

100
0
mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

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. april; kontaktene fordelt etter tentativ
måned. (Når skal pasienten ha time?)

14

Pakkeforløp Kreft
Resultat siste 12 mnd, alle forløp. Mål = 70%

81%

70%

Kilde: NPR
Periode: mar‐17 til feb‐18
Oppdaterte tall finnes på :
https://statistikk.helsedirektoratet.no
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Bemanning
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4. Bemanning

Antall årsverk
3300
3250
3200

3151

3150
3100
3050
3000

3068
3003

2976

2950
2900
2850

3001
2961

3009

2985

2950

2970
2936

3008

2938

2962

2961

2900
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

STHF budsjett 2018 2854

2923

2907

2907

2908

2907

2944

3123

3019

2929

2921

2943

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

2976

2950

2970

17

Brutto månedsverk

Glidende 12 mnd
3 080
3 060
3 040

3 0633 0653 0633 0653 0653 062
3 057
3 057
3
055
3 053
3 0503 0513 053
3 046
3 0463 047
3 040
3 033
3 024
3 015
3 007
3 002
2 998
2 9902 9882 987
2 986

3 020
3 000
2 980
2 960
2 940
2 920

apr.18

mar.18

feb.18

jan.18

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

mai.16

apr.16

mar.16

feb.16

2 900
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Fastlønn 2018

Denne Periode
201801

180000 000

Budsjett

160000 000

Alle Ansvarssteder

140000 000

Lønn til fast ansatte

149112790,8

120000 000

Fastlønn hittil i år

201803

100000 000

Faktisk

80000 000
60000 000

STHF totalt

40000 000
20000 000
‐
‐20000 000

Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

Budsjett

Avvik

Avvik i %

451 968 628

446 822 668

-5 145 961

-1 %

Kirurgisk klinikk

77 853 019

75 992 219

-1 860 801

-2 %

Medisinsk klinikk

90 319 882

86 751 359

-3 568 523

-4 %

Barne‐ og ungdomsklinikken

35 604 304

35 031 115

-573 190

-2 %

Akutt og beredskap

70 916 331

67 924 952

-2 991 379

-4 %

2017

Variabel lønn 2018

201801
Budsjett

14000 000

Alle Ansvarssteder

12000 000

Overtid og ekstrahjelp

6840003,36

10000 000
8000 000

Variabellønn hittil i år

201803

6000 000

Faktisk

4000 000

Alle Ansvarssteder

2000 000
‐
‐2000 000

Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

Avvik i %

25 228 400

21 238 481

-3 989 918

-19 %

5 410 468

3 736 573

-1 673 896

-45 %

Medisinsk klinikk

6 777 514

3 685 201

-3 092 313

-84 %

Akutt og beredskap

‐6000 000

Avvik Budsjett

Kirurgisk klinikk

Barne‐ og ungdomsklinikken

‐4000 000

Budsjett

849 195

397 927

-451 268

-113 %

3 933 967

2 294 447

-1 639 520

-71 %

2017

19

Innleid arbeidskraft 2018

201801
Budsjett

3000 000

Alle Ansvarssteder

Innleid arbeidskraft - del av kto 468

1512776,53

2500 000
2000 000
Faktisk

1000 000

Alle Ansvarssteder
Kirurgisk klinikk

500 000

‐500 000
Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

‐
‐2000 000

Avvik i %

632 317

15 %

179 516

408 897

229 381

56 %

932 412

Akutt og beredskap

428 688

706 560
-

-

0%

-225 852

-32 %

-428 688

0%

2017

201803

8000 000

2000 000

Avvik Budsjett

4 284 890

Barne‐ og ungdomsklinikken

10000 000

4000 000

Budsjett

3 652 573

Medisinsk klinikk

‐

6000 000

Innleid arbeidskraft hittil i år

201803

1500 000

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
Faktisk

Budsjett

480 849 601

472 346 038

-8 503 563

-2 %

83 443 004

80 137 689

-3 305 315

-4 %

Medisinsk klinikk

97 097 396

90 436 560

-6 660 836

-7 %

Barne‐ og ungdomsklinikken

37 385 912

36 135 602

-1 250 310

-3 %

Alle Ansvarssteder
Kirurgisk klinikk

Avvik Budsjett

Avvik i %

‐4000 000

Akutt og beredskap

75 278 986

70 219 399

-5 059 587

-7 %

‐6000 000

Medisinsk Serviceklinikk

49 067 951

49 847 952

780 001

2%

‐8000 000

Psykiatri og rus

89 569 613

88 585 883

-983 730

-1 %

Service og systemledelse

39 842 675

38 756 748

-1 085 927

-3 %

Felles ‐ øvrig

-9 596 385

-1 911 622

7 684 763

-402 %

Administrasjon

18 760 450

20 137 829

1 377 379

7%
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Sykefravær STHF
9,00
8,00

7,38

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00

6,88

6,71

4,79
4,42

4,44

4,44

2,96
2,10

2,44

2,27

6,33
4,84

6,16
4,32

1,84

5,46
3,97

6,32
4,81

3,93

1,49

1,51

feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17

jul.17

2,00

1,48

5,89

7,36

7,64

7,71

5,14

5,40

5,40

2,22

2,23

2,30

8,33

6,36
4,26

5,30

8,50

5,68

3,03

2,82

aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18

feb.18

1,96

2,10

1,00
jan.17

Alle fraværslengder

Sykefraværsprosent
Alle ansvarssteder

Korttid

Langtid

jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17
7,38

6,88

6,71

6,33

6,16

5,46

jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18
6,32

5,89

6,36

7,36

7,64

7,71

8,33

8,50

(01) Kirurgisk klinikk

6,83

7,17

5,98

6,05

5,27

4,16

4,44

4,77

5,17

6,97

7,61

8,25

9,22

7,58

(02) Medisinsk klinikk

7,45

6,21

6,99

6,50

6,38

5,84

6,48

5,68

6,29

6,76

7,25

6,84

6,95

7,44

(03) Barne‐ og ungdomsklinikken

9,59

8,68

8,54

6,71

6,13

5,80

9,17

5,77

8,45

6,88

8,09

6,83

8,69

10,38

(06) Akutt og beredskap

4,00

4,39

4,46

5,33

5,65

4,68

6,27

5,35

5,43

6,70

6,88

7,87

7,69

8,58

(07) Medisinsk Serviceklinikk

9,39

7,79

6,51

6,43

6,35

5,83

5,96

5,96

5,15

7,28

6,92

5,65

7,65

7,68

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

7,64

7,24

7,29

6,33

5,86

5,92

7,30

7,70

8,01

8,85

9,21

8,82

9,47

9,45

(13) Service og systemledelse

9,27

8,13

8,33

7,99

8,52

6,86

6,51

6,27

7,28

8,89

8,86

9,86

10,45

11,06

(15) Administrasjon

6,44

7,44

6,43

4,91

5,08

3,67

4,01

3,75

4,16

4,50

3,77

4,47

4,64

4,31

21

4. Bemanning

AML brudd

AML
1400

Aksetittel

1200
1000
800
600
400
200
0

20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20171 20171 20171 20180 20180 20180 20180 20180 20180
3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

1

2

3

4

5

6

Ukentlig arbeidsfri

246

219

169

236

298

240

256

228

228

196

186

226

201

95

25

36

Samlet tid per uke

4

12

2

5

10

10

7

1

3

7

4

1

5

Samlet tid per dag

282

277

239

281

329

337

259

273

264

293

362

346

405

136

112

93

Planlagt tid per uke

75

69

48

79

117

83

66

66

59

50

48

59

58

56

22

34

1

17

26

32

50

58

62

104

85

97

6

28

10

6

8

112

141

127

181

252

212

119

158

138

135

136

176

209

43

10

14

97

106

120

130

236

199

134

128

133

105

109

174

171

34

5

11

AML timer per år
AML timer per uke
AML timer per 4 uker
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EFO
40 000
35 000
30 000

Aksetittel

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

20170 20170 20170 20170 20170 20170 20170 20171 20171 20171 20180 20180 20180 20180 20180 20180
3

Utrykning på vakt
Overtid i forkant av vakt

4

5

6

7

8

9

0

1

2

1

2

3

1 579 2 057 1 788 1 661 1 893 1 944 1 503 1 698 1 573 1 819 1 670 1 544 1 734
876

859

856

990

911

846

726

804

960

817

717

661

771

Overtid i etterkant av vakt 3 755 3 165 3 676 3 163 2 994 3 248 3 185 3 579 3 523 2 498 3 414 2 707 3 183

4

5

6

183

69

33

664

221

197

355

107

146

Overtid

3 242 3 327 3 196 3 285 3 672 3 304 3 133 3 349 3 319 3 500 2 979 3 340 3 895 1 352

Ekstravakt

23 95 21 33 23 17 25 22 18 85 21 87 26 29 28 25 28 32 24 78 25 97 22 02 23 01 10 55 2 278

921

23

Aktivitet

24

ISF 2017
120000 000
100000 000

Graf og tabell viser summen av følgende linjer.

80000 000
60000 000

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling

40000 000

ISF somatisk poliklinisk aktivitet
ISF-refusjon kommunal medfinansiering

20000 000

ISF refusjon poliklinisk PHV/TSB

‐

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler

‐20000 000

Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

Faktisk
Alle Ansvarssteder

86 304 260

2017

201803

201803

Denne Periode

Hittil

Budsjett
83 551 986

Avvik Budsjett
2 752 274

Faktisk
260 170 317

Budsjett

Avvik Budsjett

269 979 267

-9 808 950
-3 762 463

Kirurgisk klinikk

35 163 671

34 703 315

460 356

109 604 160

113 366 623

Medisinsk klinikk

35 621 748

33 342 282

2 279 466

109 022 551

107 367 264

1 655 287

7 210 865

6 856 433

354 432

20 055 953

21 707 891

-1 651 938

Akutt og beredskap

191 083

143 312

47 771

531 993

432 109

99 884

Medisinsk Serviceklinikk

686 162

594 964

91 199

2 510 138

2 401 568

108 570

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

1 764 109

1 614 620

149 489

5 258 554

5 812 632

-554 078

Felles - øvrig

5 666 621

6 297 060

-630 439

13 186 968

18 891 180

-5 704 212

Barne- og ungdomsklinikken

25

eng PHV og TSB utført ved STHF
Denne måned
Faktisk
555
175
19
16
765
810
810
1 575

rk
k
usavdeling
V og TSB (underlagt Medisinsk klinikk)

V og TSB + Raskere tilbake
og unges psykiske helse ‐ ABUP

domsklinikken
isk helsevern og TSB på STHF

Budsjett
533
137
16
23
709
653
653
1 361

Hittil i år
Avvik
22
38
3
(7)
57
157
157
214

Avvik%
4%
28 %
22 %
‐31 %
8%
24 %
24 %
16 %

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

Faktisk
1 688
483
62
64
2 298
2 349
2 349
4 647

Budsjett
1 920
493
57
81
2 551
2 266
2 266
4 816

Avvik
(231)
(10)
5
(17)
(253)
83
83
(169)

Faktisk
2017
7 157
1 821
220
‐
9 198
7 857
7 857
17 055

Avvik%
‐12 %
‐2 %
9%
‐21 %
‐10 %
4%
4%
‐4 %

Budsjett
2018
ISF
7 016
1 801
208
297
9 322
8 200
8 200
17 522

DRG‐poeng PHV og TSB ved STHF
2 000
1 800
1 600

RDI]

1 400
8,8

8,8

1 200
1 000
800
600
400
200
‐

n

feb

mar

apr

mai

Antall DRG per månedsverk 2018

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Antall DRG per månedsverk 2017

des

jan

feb

mar

apr

mai
B2018

jun

jul
F2018

aug

sep
F2017

26

okt

nov

RG‐poeng, utført ved STHF
Denne måned
Faktisk
Budsjett
718
671
446
454
247
254
233
219
1 644
1598
474
441

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

rgisk klinikk
ing Medisin B (lunge, Kragerø, ger.,mage/tarm)
ing blod, kreftsykdommer og palliasjon
ing Medisin A (hjerte,nyre,hormon)
ing for nevrologi og rehabilitering
ing Medisin Øvre Telemark

isinsk klinikk
tt og beredskap
delt
DRG utført ved STHF

2,0

Hittil i år

Avvik Avvik%
47
7%
‐9
‐2 %
‐6
‐2 %
14
6%
46
3%
34
8%

Faktisk
2 170
1 380
737
651
4 937
1 537

Budsjett
2 185
1 495
823
718
5 221
1 408

Avvik
Avvik%
‐15
‐1 %
‐115
‐8 %
‐86
‐10 %
‐67
‐9 %
‐283
‐5 %
130
9%

Faktisk
2017
2 162
1 497
784
676
5 118
1 517

ISF bud
avvi
Budsjett
2018
(1000
8 268
‐
5 613
‐2
3 124
‐1
2 695
‐1
19 700
‐6
5 432
2

255

226

30

13 %

752

731

22

3%

817

3 000

384
234
304
1 651
236
9
32
3
3 575

346
242
278
1533
245
7
27
‐
3 410

38
‐8
26
118
‐9
2
4
3
164

11 %
‐3 %
9%
8%
‐4 %
31 %
15 %

1 081
725
919
5 014
669
24
116
7
10 768

1 090
800
907
4 936
754
20
111
‐
11 041

‐10
‐75
12
78
‐85
5
5
7
‐273

‐1 %
‐9 %
1%
2%
‐11 %
23 %
5%

1 005
646
862
4 847
819
20
233
‐97
10 940

4 236
3 113
3 519
19 300
2 920
79
501
0
42 500

5%

‐2 %

‐
‐1
1
‐1

‐6

STHF ‐ DRG‐poeng utført ved STHF

DRG‐poeng per brutto månedsverk
somatikk

4 000
3 800

1,5

3 600
3 400

1,0

3 200

0,5

3 000

0,0

2 800
2 600

9,5

2 400
2 200

9,0
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2 000

8,5
2012

2013

2014

2015

2016

2017

3m18

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

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

1,10

1,10

1,06

1,05

1,07

1,07

1,06

1,07

1,04
1,04

1,01

1,00

1,02

1,00

1,00

0,95
0,90
0,85
0,80
mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

DRG-indeks sykehusopphold mnd

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

DRG-indeks rullerende 12 mndr
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Epikriser.
Andel epikriser sendt innen 7 dager.
D‐5821 og D‐5927
Andel epikriser sendt innen 7 dager
apr.17
Klinikker
BUK
71 %
Kir. K
81 %
KPR
67 %
Med. K
78 %
MSK
76 %
STHF
77 %

Nordagutu rehabilitering

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

jun.17
75 %
86 %
72 %
80 %
75 %
80 %

jul.17
75 %
83 %
79 %
84 %
91 %
83 %

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

Måned
sep.17
okt.17
68 %
66 %
83 %
82 %
73 %
74 %
80 %
77 %
73 %
80 %
79 %
78 %

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

0,0 %

Barneavdelingen

65,6 %

ååAkuttpsykiatrisk avdeling

66,7 %

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

jan.18
71 %
82 %
76 %
82 %
82 %
80 %

feb.18
65 %
85 %
73 %
82 %
87 %
81 %

mar.18
69 %
83 %
74 %
82 %
72 %
80 %

Tatt ut 9/4‐18 for
1/3‐18 – 31/3‐18

Blod-kreft avdeling

72,2 %

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

Distrikts Psykiatrisk Senter

72,2 %

Nyre avdeling

Bare avdelinger med 85% eller lavere er med.

73,1 %

Hormon avdeling

75,0 %

Barne- og…

75,6 %

Gynekologisk avdeling

75,9 %

BUK

Gastrokirurgisk avdeling

79,7 %

Mage-tarm avdeling

79,8 %

Kir. K

Alderspsykiatrisk avdeling

81,0 %

Ortopedisk avdeling

81,8 %

KPR

Lunge avdeling

83,2 %

Geriatrisk avdeling

83,3 %

Psykiatrisk sykehus avdeling

84,1 %
0%

20%

40%

60%

80%

69,4 %
82,8 %
74,4 %

Med. K

81,9 %

MSK

72,2 %
60%

65%

70%

75%

80%

85%

100%

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

feb.17
mar.17
100 %
54 %
58 %
80 %
84 %
linikk
85 %
83 %
klinikk
95 %
93 %
86 %
91 %
86 %
86 %
ittstid (døgn) fra mottak av henvisning til
v henvisning er fullført.

me

nikk
klinikk

visninger vurdert.

nikk
klinikk

isninger vurdert innen 10 virkedager
dert innen 10 virkedager

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
0%
93 %
89 %
78 %
81 %
89 %
85 %

jan.18
100 %
80 %
90 %
95 %
88 %
98 %
89 %

feb.
100
82
90
88
88
98
89

mar.17
22,40
4,41
1,42
3,96
3,86
1,81
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

jan.18
17,39
5,49
1,49
7,50
5,02
6,04
3,78

feb.18
25,09
4,91
1,79
4,62
5,82
4,17
4,07

m

mar.17
75
328
2974
402
2577
451
6 807
6 733
98,9 %

apr.17
79
288
2414
274
2041
314
5 410
5 347
98,8 %

mai.17
57
321
2807
388
2468
377
6 418
6 356
99,0 %

jun.17
53
259
2 707
333
2 418
421
6 191
6 123
98,9 %

jul.17
59
231
2 097
236
1 627
190
4 440
4 383
98,7 %

aug.17
56
239
2734
306
2378
540
6 253
6 134
98,1 %

sep.17
39
301
2960
367
2457
404
6 528
6 472
99,1 %

okt.17
75
356
2982
421
2490
460
6 784
6 728
99,2 %

nov.17
79
361
3001
402
2671
410
6 924
6 839
98,8 %

des.17
58
326
2454
322
1945
302
5 407
5 347
98,9 %

jan.18
60
334
2870
339
2471
373
6 447
6 380
99,0 %

feb.18
69
356
2610
305
2304
234
5 878
5 826
99,1 %

m
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5
5
98

3. Pasient
pne dokumenter i EPJ som er mer enn 14

all dokumenter som er mer 14 dager gamle
uansett tidspunkt for opprettelse)

l legedokumenter som er mer enn 14 dager
ett tidspunkt for opprettelse)
l sykepleiedokumenter som er mer enn 14
(uansett tidspunkt for opprettelse)

kumenter som det normalt tar mer enn 14
dager å få ferdigstilt

STHF
ABK
BUK
Kir. K

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

m

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

4 489
23
617
1 657
754
1 192
246

4 431
25
689
1 651
674
1 117
275

5

KPR
Med. K
MSK

1
1

STHF

1 403

1 634

1 774

1 511

1 402

1 660

1 528

1 719

1 846

1 938

1 927

1 820

2

STHF

1 162

1 323

1 292

1 285

1 319

1 307

1 384

1 478

1 466

1 417

1 425

1 441

1

STHF

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

327
1
279
‐
40
7

165
‐
126
‐
32
7

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

m

1 731

1 908

1 661
17
49
372
33
527
663

1 515
12
48
261
57
452
685

980
11
57
160
26
213
513

1 523
26
98
276
77
511
535

1 366
16
98
132
63
403
654

1 697
20
113
130
85
577
772

1 445
24
64
170
67
579
541

1 271
35
59
208
60
417
492

ååAKP
ååKIR
ååMED

126
35

129
43

118
9

55
15

127
39

9
22

10
19

13
46

18
23

1 600
25
84
148
39
687
617
1
22
46

1

Med. K
MSK

1 496
10
87
323
97
414
565

1
10

1
6

1
5

1
5

1
2

1
9

1
16

1
20

1
15

BUK
Kir. K
KPR
Med. K
MSK

asienter med åpen henvisningsperiode, uten
STHF
ABK
BUK
enter med åpen henvisningsperiode, uten ny
Kir. K
kontakt
KPR

pasienter registrert på avdelinger som er
omorganisert og lukket.

ååMEDKIR
ååNYHO
ååPRE
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Økonomi
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: Mars 2018
mme
basert finansiering
sjon dag- og døgnbehandling
atisk poliklinisk aktivitet
sjon kommunal medfinansiering
usjon pasientadministrative biologiske legemidler
usjon pasientadministrative kreftlegemidler
ngsklare pasienter
asienter
nterne gjestepasientinntekter
ke inntekter
et tilskudd "Raskere tilbake
emerkede tilskudd
iftsinntekter
FTSINNTEKTER
offentlige helsetjenester
private helsetjenester
nader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen
rbeidskraft - del av kto 468
nterne gjestepasientkostnader
fast ansatte
og ekstrahjelp
inkl arbeidsgiveravgift
e tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft
nn
inger
ninger
iftskostnader
FTSKOSTNADER
ESULTAT
ntekter
stnader
ESULTAT
RT RESULTAT
kostnader

Denne periode
faktisk

204 629
1 363
64 544
13 645
3 707
4 408
1 200
188
5 105
6 432
706
24 312
330 239
2 705
7 966
36 887
1 109
17 887
155 580
9 371
28 376
-8 977
25 523
8 681
43 172
328 280
1 959
1 076
174
902
2 861
4 210

Resultatregnskap
Denne periode Denne periode
budsjett

204 629
1 363
62 511
11 540
3 204
6 297
683
885
4 255
8 189
700
20 288
324 542
2 749
8 113
34 819
1 259
18 679
152 407
7 201
32 586
-8 620
25 587
8 757
39 273
322 810
1 733
949
182
767
2 500

Avvik

0
2 034
2 105
503
-1 889
517
-698
851
-1 756
6
4 024
5 696
44
147
-2 068
150
792
-3 174
-2 170
4 210
356
64
76
-3 899
-5 470
226
127
-8
135
361
4 210

6. Økonomi
Hittil faktisk

579 875
4 088
193 232
40 933
10 939
15 067
2 737
1 834
13 243
18 951
2 119
68 329
951 345
6 805
23 616
105 078
3 653
54 878
451 969
25 228
83 240
-26 960
75 482
26 229
123 750
952 968
-1 622
2 981
556
2 425
802
12 349

Hittil budsjett

579 875
4 088
199 820
39 930
11 338
18 891
2 048
2 656
11 616
27 589
2 101
60 369
960 320
8 308
24 340
105 275
4 285
56 562
446 823
21 238
95 589
-25 858
75 138
26 362
117 060
955 121
5 198
2 846
545
2 302
7 500

Hittil avvik

-0
-6 588
1 003
-399
-3 825
689
-821
1 627
-8 638
19
7 960
-8 974
1 503
724
197
632
1 684
-5 146
-3 990
12 349
1 103
-344
132
-6 690
2 154
-6 821
134
11
123
-6 698
12 349

Hele året

Hele året

estimat

budsjett

2 327
16
767
155
41

304
353
321
524
248
62 971
8 192
10 623
47 305
83 847
8 402
244 799
3 773 889
33 175
98 312
430 448
14 147
223 478
1 720 522
91 702
320 373
-103 528
285 977
103 000
497 961
3 715 566
58 323
11 386
2 180
9 206
67 529
47 529

2 327 304
16 353
767 321
155 524
41 248
62 971
8 192
10 623
47 305
103 847
8 402
234 799
3 783 889
33 175
98 312
430 448
14 147
223 478
1 720 522
91 702
367 902
-103 528
285 977
103 000
497 961
3 763 095
20 794
11 386
2 180
9 206
34
30 000

Avvik

6. Økonomi

Driftsresultat og budsjettavvik 2016 til 2018 ‐ foretak og klinikker
40 000
20 000
mar. 18

feb. 18

jan. 18

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

mai. 16

apr. 16

mar. 16

-40 000

feb. 16

-20 000

jan. 16

i 000 NOK

0

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

Hittil i år

Hittil i år

Resultat
Budsjettavvik
(6 830)
(6 830)
linikken
nikk

Feb 18

Jan 18

Des 17

Nov 17

(981)

(2 175)

(3 674)

(3 123)

1 436

Okt 17

Sep 17

Denne periode, resultat.
(5 182)
(1 335)

Aug 17

Jul 17

Jun 17

Mai 17

(1 438)

(6 251)

(3 361)

(1

(1 620)

(122)

(2 336)

1

(5 947)

(5 947)

(1 710)

(3 157)

(1 080)

(1 242)

940

(219)

(3 511)

(2 075)

(2 075)

(41)

(235)

(1 799)

(1 340)

1 684

(1 199)

(161)

164

(279)

83

(4 339)

(4 339)

(1 480)

(2 175)

(684)

(1 711)

176

92

356

32

145

(5 270)

(5 270)

(2 643)

(2 814)

1 027

(541)

(1 233)

1 118

793

1 385

881
delse

Mar 18

Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

(2 998)
724
14 307
(11 547)

881
(2 998)
724
6 807
(19 047)

187
212
(1 692)
209
3 947
(1 349)

495

(953)

609

60

(584)

(723)

(761)

1 075

362

162

(236)

1 022

1 849

1 077

(3 460)
3 125

5 221
910

(476)
(4 440)

5 873
(4 125)

4 477
(6 073)

13 255
6 986

(206)

1 058
(232)

200

(1 107)

1 213

(334)

(1 325)

(1 223)

511

(1 692)

(218)

73

(1 379)
(3 945)

(285)
(7 761)

372

452
1 210
(6 452)
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6. Økonomi

Likviditet og investeringer.
Tall i tusen

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
-50 000
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
2 048
2 132
803
-724
4 259

E 2018
10 000
65 000
5 000
7 250
-4 495
82 755

B 2018
10 000
65 000
5 000
7 250
-4 495
82 755
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2019-2022
Sak nr.
019-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Økonomidirektør Øystein Næss/
Økonomisjef Dana Tønnessen

Sakstype
Beslutning

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg:
 HSØ styresak 022-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Planforutsetninger
 Budsjettskriv nr. 3 fra RHF – Inntektsforutsetninger og øvrige forutsetninger
 Drøftingsprotokoll fra møte 16.4.2018 (ettersendes)
Ingress:
Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2019-2022,
basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. Sykehusets leveranse oversendes til
RHF 19.april og vil inngå i langtidsplanen til det regionale helseforetaket. I styrets årsplan var det
lagt opp til en foreløpig behandling av planen i april, med endelig behandling i mai-møtet. Siden
tidspunktet for rapportering og styremøtet er nesten sammenfallende har administrasjonen valgt å
fremskynde saken, slik at styret kan fatte endelig vedtak før leveransen sendes.
Saken beskriver de regionale føringene og rammebetingelsene for perioden, forventet
resultatutvikling og behovet for driftseffektivisering for å innfri målsetting om driftsresultatet.
Sykehuset Telemark legger opp til et aktivitetsnivå i tråd med målsettingen om reduserte ventetider
og ingen fristbrudd. Det legges opp til en resultatbane på 30, 50, 70 og 80 millioner kroner og intern
driftseffektivisering med 210 millioner kroner i perioden 2019-2022, som kreves for å håndtere
utviklingen fremover og innfri målsetting om driftsresultatet.
Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske
langtidsplanen som behandles 14.juni 2018. Det er et krav at disse innspillene behandles i
helseforetaksstyrene, noe som innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres i det
enkelte helseforetak.

Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 30,50,70 og 80
millioner kroner i årene 2019-2022.
2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid.
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Innledning
I denne saken presenteres et utdrag av planforutsetninger og oppdaterte rammebetingelser fra Helse
Sør-Øst RHF for perioden 2019-2022 samt konsekvensvurderinger for virksomhetsstyringen og
budsjettutfordringen. Sykehusets innspill til ØLP skal leveres til eier 19.april. Virksomhetsstyringen
forutsetter at alle målsettingene om kvalitet, aktivitet, tilgjengelighet og økonomi oppnås samtidig.
Eier legger til grunn at de resultatmål for 2019 som helseforetakene nå gir som innspill til økonomisk
langtidsplan, i stor grad vil være førende for de resultatkrav som vil bli vedtatt av styret i det
regionale helseforetaket og tatt inn i Oppdrag og bestilling for 2019. Helseforetakenes økonomiske
langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen som behandles 14.juni
2018. Det er et krav at disse innspillene behandles i helseforetaksstyrene, noe som innebærer en
formalisert forankring av de vurderinger som gjøres i det enkelte helseforetak.
Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnadsog inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives
og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.
Budsjettopplegget for Sykehuset Telemark har målsettinger som vil være krevende å oppnå og vil
utfordre hele organisasjonen. Videre arbeid med realisering av virksomhetsplanene innarbeidet i
ØLP fortsetter som en viktig del av budsjettprosessen 2019.

Planforutsetninger 2019-2022
Helseforetakenes økonomiske langtidsplan er et virkemiddel for å nå målsettingen om bærekraftig
utvikling iht regional plan for strategisk utvikling 2013-2020:
-

varig økonomisk bæreevne skal skapes gjennom økt økonomisk handlingsrom, ved gode
prioriteringer og realisering av gevinster av utviklingsarbeid og investeringer
pågående endringsprosesser skal gi bedre behandlingskvalitet og bedre ressurs- og
kapasitetsutnyttelse
ressursfordelingen mellom sykehusområdene i regionen skal gi mulighet for å tilby
likeverdige helsetjenester til befolkningen
helseforetaksgruppen skal levere økonomiske resultater som sikrer et nødvendig
investeringsnivå

Følgende overordnede styringsmål for planperioden er førende for utarbeidelsen av langtidsplanen:
- redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
- prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- bedre kvalitet og pasientsikkerhet
De regionale målene fra forrige ØLP videreføres i planperioden:
- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
- Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 %
- Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering
av forbedringstiltak for egen enhet
- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
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Det generelle utfordringsbildet i foretaksgruppen
Befolkningsutvikling
Samlet sett forventes befolkningen i regionen å øke med 3 % frem til 2022 og andelen over 80 år
forventes å være 4,6 % i 2022. I regionen har sykehusområdet Telemark – Vestfold sammen med
Sykehuset Innlandet den laveste befolkningsveksten i perioden og den høyeste andelen befolkning
over 80 år. Det må i planperioden tas høyde for at antallet eldre som lever med kreft, kroniske
sykdommer og livsstilssykdommer øker jevnt.
Det kan ikke forventes realvekst i ressurstilgangen de kommende årene ut over kompensasjon for
økte kostnader som følge av aktivitetsvekst. På bakgrunn av utviklingen, betinger det en mer effektiv
bruk av ressursene i årene fremover.
Økonomiske resultater
Det gis føringer om positive økonomiske resultater for å sikre fremtidige investeringer, som bør
utgjøre 2,5 % av samlede inntekter. Den styrevedtatte resultatbanen for Sykehuset Telemark har en
målsetting om å oppnå et driftsresultat på 80 millioner kroner i 2020, som tilsvarer 2,2 % av samlede
inntekter. Korrigerer man for følgekostnadene knyttet til etablering av strålesenteret, er vårt
resultatmål i tråd med føringene.

Pasientbehandling
Aktivitetsforutsetninger
Viktige planforutsetninger og føringer for pasientbehandlingen i planperioden:
-

Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 til 2019.
Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden.
Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg
være høyere enn for somatikk.
Dreining av aktivitet fra døgn til dag og poliklinikk
Aktivitetsvekst høyere enn demografisk betinget behovsvekst innen alle tjenesteområder.
Dimensjonering av tjenestetilbudet i aktivitets-, bemannings - og kostnadsbudsjetter, slik at
krav om tilgjengelighet innfris.
Sikre tilstrekkelig kapasitet for medisinske støttefunksjoner og behovet for moderne
billeddiagnostikk.
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er nasjonale satsingsområder og
skal ha et særskilt fokus – detaljerte mål er beskrevet i budsjettdokumentene
Det implementeres pakkeforløp PHV og pakkeforløp TSB, der somatisk helse er inkludert.
Egne føringer for habilitering, rehabilitering og hjerneslag
Videreføring av behandlingstilbudet etter avvikling av «raskere tilbake»
Fritt behandlingsvalg- det må tas høyde for en videre utvikling av ordningen og økt volum i
pasientbehandling gjennom denne ordningen.

For en fullstendig beskrivelse av føringene for pasientbehandlingen, vises til vedlagte
budsjettdokumenter.
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Krav til tilgjengelighet
Hovedfokuset i planperioden er at pasientene ikke skal oppleve unødvendig venting. Det innføres
rapportering av indikatoren median tid til tjenestestart for utvalgte pasientgrupper, for å kunne følge
opp den faktiske tiden fra henvisningen er mottatt til det registreres en kirurgisk eller medikamentell
prosedyre. Oppfølging av indikatoren passert tentativ tid vil videreføres.
Føringer for ventetider:
- Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021.
- Gjennomsnittlig ventetid i regionen skal være under 57 dager i somatikk og under 40 dager
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling innen 2018.
- Tildeling av time innen 10 virkedager fra mottak av henvisning.
- Pasientene skal ikke oppleve fristbrudd.
Målsettingen om reduksjon av ventetider for Sykehuset Telemark i ØLP perioden tar utgangspunkt i
målene for 2018, 50 dager somatikk, 35 dager voksen psykiatri og TSB, samt 30 dager barne- og
ungdomspsykiatri.

Kvalitet og pasientsikkerhet
Vedlagte dokumenter beskriver Helse Sør-Øst RHFs strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS
2018-2020, som legger føringer for hvordan det skal arbeides med å utvikle pasientens helsetjeneste i
planperioden.
Følgende satsingsområder vil være viktige for å styrke pasientrollen fremover:
 Pasientinformasjon og opplæring - tilgang til tilpasset og forståelig informasjon om sykdom,
behandlingsalternativer og opplegg, kontaktpersoner, kvalitetsresultater og opplæringstilbud.
Hensyn til pasienter med særlige behov for informasjon skal vektlegges.
 Samvalg - det skal tilrettelegges for at pasienten kan delta i beslutninger som berører egen
helse og behandling. Helseforetakene skal derfor ta i bruk samvalgsverktøy fra Helsenorge.no
Satsingsområder for å redusere uønsket variasjon beskrives som følger:
 Helseforetakene forventes å følge med på Norsk helseatlas som publiserer data som
sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester gjennom interaktive kart, rapporter og
faktaark.
 Det vil bli utviklet nye indikatorer som skal bidra til lette arbeidet med planlegging og
redusere uønsket variasjon i kapasitet og effektivitet. Indikatorene «ikke møtt»,
«replanlegging» og «planleggingshorisont» vil bli tilgjengelige av Helsedirektoratet i 2018.

Legemidler og H-resepter
Det varsles om videre overføring av finansieringsansvaret for legemidler fra folketrygden til
helseforetak. Dette vil medføre et utvidet finansieringsansvar og risiko for kostnadsøkninger utover
kompensert nivå, som må tas hensyn til i driftsbudsjettet fremover.
Fordelingen mellom regionene viser at Helse Sør-Øst har tilnærmet 70 % av nasjonale kostnader til
legemidler knyttet til de overførte sykdomsgruppene, mens regionen får om lag 54 % av
bevilgningen. Det er spesielt HIV- legemidler som har en høyere kostnadsandel enn den nasjonale
inntektsmodellen tilsier. Som en planforutsetning for 2019-2022, bes foretakene å legges til grunn en
dekning på 75-80 % av kostnadene for overførte legemidler slik det er beregnet for 2018.
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HR og kompetanseutvikling
Den overordnede behovsanalysen utarbeidet på regionalt nivå, som indikerer et langsiktig behov for
styrking av kompetansebeholdningen i foretakene, er førende for HR arbeidet i planperioden.
Helseforetakene må gjennomføre egne analyser av bemanningsbehov, knytte dette til egen
utviklingsplan, og jobbe med tiltak for å sikre kompetanse i samsvar med behovet. Det foreligger en
risiko for at ny organisering av utdanningsløpene for LIS vil kunne medføre behov for flere
legestillinger på regionnivå.

Forskning
Det gis føringer om videre utvikling av forskning og innovasjon, med regional målsetting om 5 % av
ressursbruken avsatt til forskning. En betydelig vekst i de eksterne midlene til forskning er
nødvendig for å nå dette målet.
Sykehuset Telemark legger opp til fortsatt å øke i forskningsaktiviteten, gjennom bedre prosjekt- og
søkekompetanse. Dette er viktig for å tilegne seg mer eksterne midler. Videre er det etablert et
forskningsfond ved foretaket, og det jobbes med økning av fondsmidlene. Økt deltakelse i kliniske
studier vil også bli lagt vekt på.

Økonomiske rammeforutsetninger for perioden
Basisinntekten fra eier for 2019-2022 viser følgende endringer:


Grunnet reduksjon i pensjonskostnadene, foretas en reduksjon i basisinntektene, i tråd med
forutsetningene i nasjonalbudsjettet. Endringen er budsjettnøytral.



Basisinntekten reduseres i tråd med den relative lave befolkningsveksten i Telemark sett i
forhold til øvrige sykehusområder. Oppdateringene av inntektsmodellen gir i planperioden en
ytterligere nedgang på 10 millioner kroner enn det som ble langt til grunn ved forrige ØLP



Sykehuset Telemark får en kompensasjon for med.genetikk på 15 millioner kroner i
basisrammen, samtidig som poliklinisk aktivitet innen medisinsk genetikk tas ut av
inntektsmodellen (det gir redusert basis på 18 millioner kroner). Nettoendringen i basis er
omtrent budsjettnøytral og den faktiske nedgangen i HELFO inntekter etter nedjustering av
takstene øker sykehusets budsjettutfordring



Midler til økt aktivitet er tildelt på samme nivå som ved forrige ØLP. Det bevilges økte
midler i statsbudsjettet til å finansiere aktivitetsvekst og det er innarbeidet et konservativt
anslag i oppsettet.



Videre mister Sykehuset Telemark midlertidig støtte til etablering av avrusning på 2 millioner
kroner i 2019 og 31 millioner kroner i 2020.



Øvrige poster viser mindre endringer i forhold til forrige ØLP – gjelder forskning og øvrige
tilskudd

5

SYKEHUSET TELEMARK HF
Økonomiplan 2019-2022
Beregning av foreløpig inntektsramme
2 019
2 020
Basisramme inkl. KBF forrige periode
2 342 438
2 282 928
Endringer
Forskuttert red. basis 2018 sfa pensjon
-46 289
Omfordeling inntektsmodell
-27 256
-16 805
Omfordeling inntektsmodell - endring med.genetikk
-18 000
Omstilling ny fin.ordning laboratorie - med.genetikk
15 000
Økt aktivitet
18 626
18 523
Etablering av eget rustilbud
-2 000
-31 000
Ervervet hjerneskade barn og unge
409
Foreløpig basisramme
2 282 928
2 253 646
Forskning Basis
Forskning Tilskudd
Nasjonale kompetansesentra
Andre statlige tilskudd
Sum faste inntekter

2 021
2 253 646

2 022
2 256 398

-15 676

-14 309

18 428

18 343

2 256 398

2 260 433

1 220
0
0

1 220
0
0

1 220
0
0

1 220
0
0

4 911
2 289 059

4 911
2 259 777

4 911
2 262 529

4 911
2 266 563

Regional inntektsmodell
I løpet av 2017, er det gjennomført arbeid i et regionalt prosjekt for videreutvikling av elementer i
inntektsmodellen, som omfattet:
- volum og pris i abonnementsordningen for nasjonale og regionale funksjoner ved OUS
- finansering av aktivitet utover etablerte finansieringsordninger i Oslo sykehusområde
- strukturkomponenten
I planforutsetningene for 2019-2022 er ikke innarbeidet endringer i inntektsmodellen knyttet til
anbefalingene fra prosjektarbeidet. Helseforetakene må imidlertid ta høyde for at endringer knyttet til
følgende forhold kan bli innført ved utarbeidelse av forutsetningene for 2019-budsjettet:
-

endringer i abonnementsordningen - volumet for inneliggende pasienter reduseres fra 40,5 til
39,5 ISF-poeng per 1000 innbygger, mens volum for polikliniske konsultasjoner økes fra 2
til 3 ISF-poeng per 1000 innbygger.

Storbykriteriet innen psykisk helsevern og TSB, samt om utviklingen innen ambulante tjenester får
ikke innvirkning på planleggingsrammene for 2019-2022, da arbeidet med disse elementene ikke er
avsluttet.

ØLP-innspill fra Sykehusapotekene og Sykehuspartner
Det er mottatt oppdaterte ØLP innspill fra Sykehuspartner som viser høyere driftskostnader på 16
millioner kroner i forhold til forrige ØLP.
Sykehusapotekene har sendt en ØLP prognose som viser en brutto kostnadsøkning for
medikamenter, i hovedsak vekst for H-resepter, kreftbehandling og nye kurer på over 80 millioner
kroner i perioden 2019-2022. Fremtidig overføring av finansieringsansvaret for legemidler fra
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folketrygden til helseforetak vil kompenseres i basisrammen, men helseforetakene må ta høyde for
kostnadsøkninger utover kompensert nivå fremover.
I foreløpige interne kalkyler er det hensyntatt en netto kostnadsvekst på 30 millioner kroner, inkl.
forventet vekst inne behandlingshjelpemidler.

Medisinske parametre
Det legges opp til målsetting om reduserte ventetider og ingen fristbrudd i planperioden, med fokus
på psykiatri/TSB. Målsettinger for de viktigste medisinske parametrene i planperioden vises i
tabellen under:
Målsetting medisinske parametre 2019
Ventetider somatikk
Ventetider BUP
Ventetider VOP
Ventetider TSB
Langventere, antall
Antall pasienter passert tentativ tid
Korridorpasienter %
Fristbrudd ventende, antall per måned
Fristbrudd pasient påstartet, antall per måned
Direkte time %
sykehusinfeksjoner
Andel kreftpasienter registrert i pakkeforløp
Andel pakkeforløp gj.innen definert forløpstid

2017
57
43
45
33
89
3 537
0,6
38
45
84
2,8
79
69

mål 2018
50
30
35
35
50
2 000
0,0
0
0
90
<3%
>70
>70

mar.18
51
49
42
11
97
3 781
1,1
33
39
89
2,9
80
69

2019
47
30
33
13
40
1 000
0,0
0
0
100
<3%
>70
>70

2020
45
30
30
12
30
500
0,0
0
0
100
<3%
>70
>70

2021
45
30
30
11
20
0
0,0
0
0
100
<3%
>70
>70

2022
45
30
30
10
0
0
0,0
0
0
100
<3%
>70
>70

Fokuset på kvalitet og pasientsikkerhet videreføres i planperioden. For å fortsette utviklingen i
positiv retning er det vesentlig at kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektivet er en integrert del av
drift og virksomhetsstyring.
Det legges det opp til en ytterligere reduksjon i ventetider. For å nå målene både mht ventetider,
fristbrudd og kreftpakkeforløp er langtidsplanlegging av aktivitet, god logistikk og økt fokus på det
pasientadministrative arbeidet vesentlige elementer. Målsettingene for ventetider innen psykiatrien er
ambisiøse og vil kreve systematisk forbedringsarbeid. Dette vil også bidra til å oppfylle
prioriteringsregelen.
Øvrige indikatorer
Det er et nasjonalt mål om å redusere tvang innenfor psykisk helsevern og rus. Sykehuset Telemark
har per i dag et relativt høyt nivå av tvangsinnleggelser. Her er det igangsatt arbeid sammen med
aktuelle innleggelsesinstanser for å redusere nivået i løpet av planperioden. Bruk av tvangsmidler er
allerede lavt i regional sammenheng, og det legges opp til en fortsatt reduksjon.
Reduksjon i forbruk av bredspektrede antibiotika er et globalt og nasjonalt anliggende ut fra
resistensutviklingsproblematikk. Sykehuset Telemark ligger allerede i dag på et lavt nivå i regionen,
og det iverksettes tiltak for å oppnå ytterligere forbedring i tråd med nasjonalt krav om 30 %
reduksjon innen 2020. Nasjonal retningslinje er implementert, antibiotikastyringsprogram er etablert,
og det jobbes med kultur, holdninger og restriktive tiltak er innført på enkelte områder.
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Aktivitet
Somatikk
Det planlegges en lavere aktivitetsvekst i somatikken i ØLP-perioden enn for regionen samlet. Det er
gitt føringer om samlet aktivitetsvekst på 7 % i regionen, og samtidig skal aktivitetsveksten være
høyere enn demografisk betinget behovsvekst innen alle tjenesteområdene. Befolknings- og
behovsvekst i Telemark er lavere enn ellers i HSØ og det er derfor planlagt en aktivitetsvekst lavere
enn 7 %.
I forrige ØLP var det forutsatt en årlig økning på 500 DRG-poeng for aktivitet utført i eget foretak,
som ikke var fordelt internt. Denne årlige økningen foreslås videreført i planperioden fra 2020 til
2022, som et minimumskrav for å nå målsettingene for tilgjengelighet og produktivitet. Veksten i
planperioden forventes å ligge på 3,5 % i eget foretak, med basis i estimert DRG-aktivitet for 2018.
Eventuelle endringer i DRG-vektene fra 2019 er ikke hensyntatt i veksten.
Følgende målsetting for DRG-poeng i somatikken legges til grunn i ØLP 2019-2022:
ISF Somatikk
Kir
Med
BUK
MSK
ABK
UFORDELT
STHF utført i eget HF

2017
18 630
18 328
2 822
743
65
8
40 596

B2018
19 700
19 300
2 920
501
79
‐
42 500

E2018 styringsfart
19 700
19 290
19 300
19 300
2 920
2 770
501
501
79
79
‐
‐
42 500
41 940

2019
19 700
19 300
2 920
501
79
‐
42 500

2020
19 700
19 300
2 920
501
79
500
43 000

2021
19 700
19 300
2 920
501
79
1 000
43 500

2022
vekst fra E18
19 700
19 300
2 920
501
79
1 500
44 000
3,53 %

Klinikkene jobber videre med dimensjonering av tjenestetilbudet, konkretisering av aktivitetsplaner
og sammenhengen mellom aktivitets-, bemannings - og kostnadsbudsjetter.

Psykisk helse og TSB
Følgende målsetting for DRG-poeng legges til grunn i ØLP 2019-2022:
ISF Psykisk helse/TSB
BUK
BUK voksenpsyk
KPR Voksenpsyk
KPR TSB
STHF

2017
7 857
7 338
1 629
16 824

B2018
7 780
420
7 534
1 788
17 522

E2018 styringsfart
7 600
7 600
400
400
6 404
1 430
15 834
8 000

2019
7 752
408
6 538
1 460
16 159

2020
7 888
415
6 636
1 482
16 422

2021
8 026
422
6 736
1 505
16 689

2022
vekst fra E18
8 166
7,4 %
430
7,4 %
6 837
6,8 %
1 527
6,8 %
16 960
7,11 %

Innen PHV/TSB er det kun polikliniske konsultasjoner som er ISF-finansiert.
En aktivitetsvekst på 7 % i perioden krever en betydelig økning i produktivitet (flere konsultasjoner
per behandler per dag) innen både PHV og TSB.
Det er besluttet å skjerme BUP mot merverdikrav og budsjettkutt, og dette forsterker kravet om økt
aktivitet og reduserte ventetider. Målet er å redusere ventetidene ned mot 30 dager innen utgangen av
2018, og dette kravet videreføres i planperioden.
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Prioriteringsregelen
Det er et krav at aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
hver for seg skal være høyere enn for somatikk. Prioriteringsregelen gir føringer om konkrete planer
og tiltak for å oppnå en høyere aktivitetsvekst.
Prioriteringsregelen måles i vekst i polikliniske konsultasjoner, reduksjon i ventetider og økning i
kostnader for hvert av tjenesteområdene.
Med en økning i antall polikliniske konsultasjoner på 6,9 % i somatikken, kreves en høyere økning
innen hvert av tjenesteområdene. Dette er lagt opp til i planen med aktivitetsvekst i BUP på 7,3 %,
samt Voksenpsykiatri og TSB på 7 og 7,3 % i planperioden.
BUP er skjermet om budsjettkutt, men skal til gjengjeld øke aktiviteten og redusere ventetidene. For
å oppnå dette er aktiv nyrekruttering og tiltak for å beholde erfarne behandlere nødvendig.

Antall pol. konsultasjoner
somatikk
BUP
VOP
TSB
Ventetider
somatikk
BUP
VOP
TSB

E2018
165 230
22 750
49 085
9 600
E2018
50
35
35
15

2019

2020

2021

2022

168 500
23 250
50 100
9 800

171 220
23 600
50 840
9 900

174 000
24 000
51 680
10 100

176 670
24 400
52 500
10 300

2019

2020

2021

2022

47
30
33
13

45
30
30
12

45
30
30
11

endring
6,9 %
7,3 %
7,0 %
7,3 %
endring
45
30
30
10

‐10 %
‐14 %
‐14 %
‐33 %

Prioriteringsregelen gjelder for både aktivitet, ventetider og kostnadsutvikling:
Prioriteringsregelen
somatikk
BUP
VOP
TSB

økt aktivitet
reduserte ventetider
2018‐2019 2018‐2022 2018‐2019 2018‐2022
2,0 %
2,2 %
2,1 %
2,1 %

6,9 %
7,3 %
7,0 %
7,3 %

‐6,0 %
‐14,3 %
‐5,7 %
‐13,3 %

‐10,0 %
‐14,3 %
‐14,3 %
‐33,3 %

Kostnadsutviklingen vil beregnes nær leveransefristen, når det tekniske arbeidet med
budsjettleveransen fullføres.
Det blir krevende å oppfylle prioriteringsregelen framover, spesielt innen aktivitet og
kostnadsutvikling. Erfaringsmessig har somatikken økt sin aktivitet for å sikre nødvendig inntjening,
og dette utfordrer PHV fortløpende hvis prioriteringsregelen skal oppfylles. Vi vil prioritere arbeidet
med ventetider og avvisningsandel i PHV og TSB høyt, slik at vi best mulig grad sikrer
tilgjengelighet.
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For å sikre raske vurderinger/inntak, og derav redusere ventetid, vil andelen spesialister i de
polikliniske disiplinene måtte vurderes økt.

Budsjettutfordring og endret resultatbane
Sykehusets resultatutvikling i 2018, endringene i rammeforutsetningene og økende kostnader
fremover har konsekvenser for budsjettutfordringen de neste 4 årene og svekker mulighetene for å nå
den vedtatte resultatbanen fra forrige ØLP.
Sykehuset økonomisk stilling ved utgangen til 2019 blir svakere enn planlagt i forrige ØLP og vil
påvirke resultatbanen for perioden 2019-2022. Det er i hovedsak endringene i laboratorietakster og
forsinkelser i effektiviseringsarbeidet som svekker driftsresultatet i 2018.
Fra 2019 vil sykehuset miste den midlertidige støtten til etablering av avrusningsenhet (33 millioner
kroner) og til omstilling innen med. genetikk (10 millioner kroner). Dette øker budsjettutfordringen
tilsvarende.
Videre må det tas høyde for en høyere kostnadsvekst knyttet til kvalitetskrav og dyre
medikamentkurer samt høyere vedlikeholdskostnader som følge av lavt investeringsnivå over tid.
Budsjettdokumentene fra RHF legger føringer om økt vedlikeholdsbudsjett i foretakene.
Mot slutten av planperioden forventes nye driftskostnader knyttet til etablering av nytt strålebygg,
som vil øke driftskostnadene med 20 millioner fra 2022, mens målsettingen om driftsresultat på 80
millioner kroner fra 2022 og videre vil opprettholdes.
Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon og forventet budsjettutfordring fremover, nedjusteres
resultatbanen fra forrige ØLP til en resultatbane med budsjettert driftsresultat på 30 - 50 – 70 – 80
millioner kroner de neste 4 årene.
Forventet resultatutvikling ØLP
Driftsresultat / styringsfart

2018

2019

2020

2021

‐25 000

0

30 000

50 000

‐2 000
‐28 000
15 000
‐10 000
‐5 000
‐16 000
6 000

‐31 000
1 000

Endringer rammebetingelser:
Trekk etablering avrusning ‐ midlertidig støtte 2018
Basisbevilgninger ‐ inntektsmodell ‐ ØLP
Basisbevilgning inntektsmodell ‐ kompensasjon med.genetikk
Endring lab.takster genetikk ‐ midlertidig støtte 2018
Dyre medikamenter, kvalitetskrav, BHT, m.m.
Tjenestepris Sykehuspartner ‐ nytt ØLP (16 mill. høyere kostnader)
Finans/avskrivninger/pensjon
Øvrig ‐ vedlikeholdsplan
Merkostnader etablering strålesenter ‐ drift
Økt budsjettutfordring

‐

‐40 000

Planlagt intern effektivisering
Merverdikrav ØLP
Forventet effekt av effektiviseringsarbeid

‐

Driftsresultat
Ny resultatbane

‐

Vedtatt resultatbane forrige ØLP

30 000

2022 2018‐2022
70 000

‐

2 000

3 000

‐60 000

‐10 000
‐1 000
9 000
‐5 000
‐5 000
‐10 000

‐10 000
‐1 000
8 000
‐5 000
‐15 000
‐20 000

‐
‐33 000
‐22 000
15 000
‐10 000
‐30 000
‐43 000
28 000
‐15 000
‐20 000
‐130 000

70 000
70 000

80 000
80 000

30 000
30 000

30 000
30 000

210 000
210 000

30 000
30 000
‐
60 000

50 000
50 000
‐
100 000

70 000
70 000
‐
100 000

80 000
80 000
‐
100 000

80 000
80 000
‐
100 000

‐5 000
‐25 000
5 000
‐5 000

10

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettopplegget 2019-2022:
-

-

Styringsfart til 2019 i balanse - det er stor usikkerhet knyttet til resultatutviklingen i 2018 og
effekten av arbeidet med forbedringstiltak i klinikkene.
Endringer i basisrammen i perioden som er mottatt fra HSØ
Dyre medikamenter, kvalitetskrav, m.m.- det vurderes å være vanskelig å estimere
kostnadsutviklingen og økning på 30 millioner kroner er et konservativt anslag for perioden
Tjenestepris SP er basert ØLP innspill mottatt fra SP
Finans/avskrivninger/pensjon er beregnet iht. finansbudsjettet som er basert på regionale
rentesatser og estimert investeringsnivå. Pensjonsendringene kommuniseres fra RHF og
følger regionale prinsipper.
Vedlikeholdsplan iht. regionale føringer (opp til 250 kroner/kvm) ville kreve en økning fra
budsjettert nivå i 2018 til 40 millioner kroner Det tas høyde for en økning på 15 millioner
kroner som følge av stort akkumulert etterslep etter flere år med lave investeringer

Følgende momenter er ikke hensyntatt i kalkylene over og vil kunne endre budsjettopplegget:
-

økte bevilgninger i Statsbudsjettet
innsparinger som følge bedre innkjøpspriser
mottakskostnader og gevinster knyttet til gjennomføring av regionale IKT prosjekter
effekter av endringer i nasjonal og regional inntektsmodell

Driftsbudsjett for perioden 2019-2022 med oppdatert resultatbane, er basert på forutsetningene
beskrevet i saken. En stor del av den uløste budsjettutfordringen er teknisk innarbeidet på andre
driftskostnader.
ØLP 2019-2022
STHF
Basisramme
Kvalitetsbasert finansiering
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling
ISF somatisk poliklinisk aktivitet
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB
IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler
IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler
Utskrivningsklare pasienter
Gjestepasienter
Konserninterne gjestepasientinntekter
Polikliniske inntekter
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake
Andre øremerkede tilskudd
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
Kjøp av offentlige helsetjenester
Kjøp av private helsetjenester
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen
Innleid arbeidskraft - del av kto 468
Konserninterne gjestepasientkostnader
Lønn til fast ansatte
Overtid og ekstrahjelp
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft
Annen lønn
Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter
Finanskostnader
FINANSRESULTAT
(ÅRS)RESULTAT
Pensjonskostnader
(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER

Regnskap
2016
2 341 109
16 240
706 764
130 143
33 794
6 119
6 517
8 929
50 343
126 959
9 184
10 678
321 246
3 768 026
33 313
73 639
442 149
16 956
223 998
1 666 637
100 004
415 305
-102 296
273 496
113 684
579 976
3 836 861
-68 835
12 513
2 622
9 891
-58 945
-58 945

Regnskap
2017
2 240 697
16 251
728 875
147 925
34 110
48 603
9 873
9 957
48 770
98 613
9 785
12 474
237 323
3 643 256
36 020
90 902
391 785
18 699
215 685
1 687 156
97 036
374 227
-104 806
273 407
106 379
9 617
469 282
3 665 388
-22 131
11 729
2 532
9 198
-12 933
-12 933

Budsjett
2018
2 327 304
16 353
767 321
155 524
41 248
62 971
8 192
10 623
47 305
103 847
8 402
234 799
3 783 889
33 175
98 312
430 448
14 147
223 478
1 720 522
91 702
367 902
-103 528
285 977
103 000
497 961
3 763 095
20 794
11 386
2 180
9 206
30 000
30 000

Estimat
2018
2 327 304
16 353
764 064
158 781
37 274
62 971
8 192
10 623
47 305
78 847
8 402
248 773
3 768 889
28 175
98 312
430 448
14 147
223 478
1 730 522
96 702
320 373
-108 528
285 977
103 000
507 961
3 730 566
38 323
11 386
2 180
9 206
47 529
-47 529
-

Budsjett
2019
2 267 795
16 353
759 469
155 559
36 931
62 971
8 192
10 623
47 305
79 747
8 402
227 451
3 680 797
32 775
98 512
441 648
14 147
223 478
1 711 538
99 102
320 373
-112 428
286 477
99 502
447 968
3 663 091
17 706
14 094
1 800
12 294
30 000

Budsjett
2020
2 238 513
16 353
754 040
160 988
36 700
62 971
8 192
10 623
47 305
79 747
8 402
227 196
3 651 030
32 775
98 512
446 648
14 147
223 478
1 682 573
94 102
314 951
-112 428
286 477
98 963
438 534
3 618 731
32 299
19 624
1 923
17 701
50 000

Budsjett
2021
2 241 265
16 353
760 555
165 330
36 466
62 971
8 192
10 623
47 305
79 747
8 402
226 939
3 664 148
28 273
98 512
456 648
14 147
223 478
1 682 573
94 102
314 951
-112 428
286 477
99 914
430 674
3 617 320
46 828
25 124
1 952
23 172
70 000

Budsjett
2022
2 245 300
16 353
765 983
170 759
36 704
62 971
8 192
10 623
47 305
79 747
8 402
227 201
3 679 539
32 542
98 512
466 648
14 147
223 478
1 682 573
94 102
314 951
-112 428
286 477
91 936
432 322
3 625 259
54 280
27 583
1 863
25 720
80 000

30 000

50 000

70 000

80 000
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Internt effektivitetsarbeid
Driftsbudsjettet forutsetter intern effektivisering med 210 millioner kroner i perioden 2019-2022, for
å håndtere den medisinske utviklingen fremover og innfri målsetting om driftsresultatet.
Merverdikravene er innarbeidet i driftsbudsjettet. Håndteringen av ufordelt effektiviseringskrav vil
avklares i forbindelse med budsjettprosessen 2019.
Budsjettutfordring
Kirurgisk klinikk
Klinikk for medisin
Barne‐ og ungdomsklinikken
ABK
Medisinsk serviceklinikk
Psykiatrisk klinikk
Service og systemledelse
Administrasjon/øvrig
SUM klinikker
Felles ‐ ufordelt
SUM

Merverdikrav Merverdikrav Merverdikrav Merverdikrav
2019
2020
2021
2022

8 000
8 000
1 400
5 500
3 500
6 500
5 000
2 100
40 000
30 000
70 000

9 500
9 500
1 400
6 000
6 000
7 000
7 000
3 600
50 000
30 000
80 000

‐
30 000
30 000

‐
30 000
30 000

SUM

17 500
17 500
2 800
11 500
9 500
13 500
12 000
5 700
90 000
120 000
210 000

Intern håndtering av budsjettutfordringen og etablering av intern
økonomistyring iht vedtatt resultatbane
Sykehusets økonomiske situasjon er krevende og klinikkene har utfordringer med å identifisere
forbedringstiltak og effektivisere driften i takt med styringsmålene. Situasjonen forsterkes av svak
resultatutvikling i 2018 og den økende budsjettutfordringen de nærmeste 4 årene. Planlagt
driftseffektivisering forutsetter vesentlig økning i produktivitet. Dette betyr økt aktivitet samtidig
med redusert ressursbruk.
I arbeidet med identifisering av effektiviseringsmuligheter og konkretisering av tiltak vil det sees på
følgende områder som kan bidra til å nå effektivitetsmålene:
-

Bedre utnyttelse av operasjons- og sengekapasitet
Økt produktivitet i poliklinikkene, flere konsultasjoner pr. dag
Aktivitetsstyrt ressursbruk
Bedre pasientflyt og mer effektive behandlingsforløp
Vridning fra døgn til dagbehandling
Riktig dimensjonering og fordeling av sengekapasitet
Gjennomgang av beredskapsnivå og alternative driftsmodeller
Samhandling og økt ambulant virksomhet
Effektivisering av merkantile tjenester
Effektiv arealbruk
Bedre utnyttelse av rammeavtaler og reduserte innkjøpspriser
Endring av driftsmodell, strukturelle tilpasninger og bedre organisering for spesialiteter med
driftsenheter på flere lokasjoner
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Bemanningsutvikling
Reduksjon i lønns- og personalkostander er sammen med produktivitetsvekst, det viktigste bidraget
til å løse sykehusets budsjettutfordringer de kommende årene. I foreløpige planer er det innarbeidet
en forventet reduksjon i bemanningen på 4 %.
En stor del av effektiviseringen som forventes i planperioden vil måtte realiseres ved
bemanningsreduksjon.
Faktisk 2017
Bemanning ‐ brutto månedsverk ‐
Somatikk
Psykisk helsevern
‐ herav VOP
‐ herav BUP
TSB
Prehospitale Tjenester
Administrasjon og fellestjenester
SUM

1 841
610
491
119
35
131
382
2 998
Faktisk 2017

HR ‐ årsverk
Kirurgisk klinikk
Medisinsk klinikk
Barne og ungdomsklinikken
ABK
MSK
KPR
SERVICE OG SYSTEMLEDELSE
ADMINISTRASJONEN
SUM

461
578
223
452
293
553
336
103
2 998

B2018
1 797
592
476
116
56
125
369
2 940
B2018
447
565
215
439
295
555
321
104
2 940

2 019

2 021

2 022

1 759
586
469
118
56
121
367
2 889

1 705
577
460
118
56
116
359
2 814

1 705
577
460
118
56
116
359
2 814

2 019

2 021

2 022

434
546
218
434
292
547
312
106
2 889

420
532
214
421
280
538
305
104
2 814

420
532
214
421
280
538
305
104
2 814

endring B18‐
B22
‐5 %
‐3 %
‐3 %
1%
0%
‐7 %
‐3 %
‐4 %
endring B18‐
B22
‐6 %
‐6 %
‐1 %
‐4 %
‐5 %
‐3 %
‐5 %
0%
‐4 %

I tabellen over er det innarbeidet en reduksjon i bemanningen på 4 % som tilsvarer 126 årsverk. For å
nå målsettingen om produktivitetsøkning, må bemanningsreduksjonen realiseres samtidig med økt
ISF-aktivitet på 2,7 % i somatikken og 7 % i psykiatrien/TSB.
Klinikkene jobber med konkretisering av forbedringstiltak og behov for nedbemanning.
Ressursstyring i forhold til aktivitetsnivå og god ferieplanlegging vil være i fokus fremover.

Investeringer og likviditet
Helseforetakene får tildelt en samlet basisinntekt som kan disponeres til drift og investeringer. Gitt et
årsresultat i balanse, beholder sykehuset ca. 35 millioner kroner til årlige ordinære investeringer,
etter betaling av EK innskuddet til KLP.
Sykehuset har en bygningsmasse på 165.000 kvm og betydelige behov for oppgradering. Det er
akkumulert et stort vedlikeholds- og reinvesteringsetterslep de siste årene, grunnet svake
driftsresultater over tid. Utstyrsparken har en gjennomsnittsalder på 9 år og en totalverdi på 450
millioner kroner hvorav nesten 100 millioner kroner er eldre enn 10 år. For å håndtere ordinære
reinvesteringer i bygg og medisinsk teknisk utstyr, implementere moderne IKT løsninger, samt spare
til egenfinansiering for store nyinvesteringer, bør det etableres et likviditetsbidrag fra driften på
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minst 80 millioner kroner årlig. Et driftsresultat på 80 millioner kroner ville bidra til en bærekraftig
utvikling og ivaretakelse av infrastruktur og utstyrspark.
I planperioden videreføres likviditetsstyringsprinsipper i henhold til vedtatt finansstrategi. En
forutsetning for å øke investeringsnivået over tid er å skape positive resultater i drift. Svakere
driftsresultater enn langt til grunn i ØLP, vil ha konsekvenser for investeringsnivået fremover.
Følgende regionale føringer gis for håndtering av investeringer i planperioden:
-

ny rentemodell for lån fra og med 2018. Det er i statsbudsjettet for 2018 etablert ny
rentemodell for nye prosjekter, som en tilpasning av rentebetingelsene til øvrige renter i
markedet. Dette innebærer at helseforetakenes rentevilkår for lån øker med om lag 1
prosentpoeng i forhold til tidligere rentebetingelser. Fremtidige kostnadene knyttet til
betalbare renter vil øke.

-

MTU – krav om etablerte erstatningsplaner for utstyrsparken videreføres. For perioden
2019-2022 skal det benyttes egen kartlegging og prioritering av anskaffelsesbehovet. Det
skal vises hvordan dette er innarbeidet i økonomisk langtidsplan og hvilke effekter dette har
på gjennomsnittlig alder på utstyrsparken.

-

Bygg - helseforetakene er pålagt å registrere og oppdatere tilstand på bygg og utarbeide
vedlikeholdsplaner. Tilstandsgrad 3 skal ikke forekomme og skal utbedres først dersom
byggene er i drift. Det må settes av midler til både ordinært og ekstraordinært vedlikehold.
I gjennomsnitt bør ordinært vedlikehold ligge på 250 kroner/kvm. For Sykehuset Telemark
tilsvarer dette en økning av vedlikeholdsposten i driftsbudsjettet med 20-30 millioner kroner

-

IKT – vedlagte budsjettdokumenter beskriver styringsmålene og føringene for regionale og
lokale IKT prosjekter. Inn mot budsjettet for 2019 vil det bli vurdert en praksis med lokale
IKT-investeringer ved utvidet SLA med Sykehuspartner, for å forsterke den regionale
styringen. Dette kan medføre endringer i fordeling og bruk av likviditet til investeringer i
2019. Forventet nivå på lokale IKT investeringer avstemmes med Sykehuspartner før det
innarbeides i ØLP leveransen.

Regional finansiert stor investering – strålesenter
I budsjettopplegget 2019-2022 innarbeides utbygging av strålesenteret for sykehusetområdet
Telemark-Vestfold som er tildelt til Sykehuset Telemark. Planleggingsarbeidet vil igangsettes etter
avtale med HSØ. Bygning av strålesenteret er estimert til ca. 250 millioner kroner og omfatter nytt
bygg, medisinsk teknisk utstyr og inventar. Finansieringen av strålesenteret er innarbeidet med 100
% bruk av regionale midler / basisfordring.
Prosjektet Utbygning somatikk er under tidligplanleggingsfasen. Prosjektet, ut over det som inngår i
strålesenter innarbeides ikke i ØLP 2019-2022, i påvente godkjenning og avklaring av finansiering.
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Investeringsbudsjett
Det legges opp til et nøkternt og helt nødvendig investeringsnivå i planperioden, tilpasset sykehusets
økonomi og likviditetssituasjon:

Investeringer

EK innskudd KLP
IKT‐investeringer (utlån)
IKT tilbakebetaling av lån

Total
ramme

‐

Delsum

Ordinære investeringer
Diverse byggeprosjekt
Diverse MTU
Diverse annet

‐
‐
‐

SUM ordinære investeringer

Strålesenter

2018

2019

2020

2021

2022

15 928
7 250
‐4 495

16 000
5 000
‐7 404

16 000
5 000
‐7 340

16 000
5 000
‐6 640

16 000
5 000
‐6 263

18 683

13 596

13 660

14 360

14 737

10 000
65 000
5 000

20 000
70 000
10 000

20 000
70 000
10 000

20 000
50 000
10 000

20 000
50 000
10 000

80 000

100 000

100 000

80 000

80 000

55 000

195 000
110 000

250 000

herav BYGG

150 000

40 000

herav MTU

100 000

15 000

85 000

149 360

289 737

SUM

98 683

113 596

113 660

MTU-investeringer
Det er utarbeidet erstatningsplaner for MTU for perioden 2019-2022(2035). I erstatningsplanene er
det lagt vekt på å ivareta planmessig utskifting av nødvendige større utstyrsenheter, anlegg og
flåteutskiftinger. Helseforetaket har målsetning om å komme innenfor regionale anbefalinger om
gjennomsnittsalder og aldersfordeling på utstyrsparken.
Det akkumulerte reinvesteringsetterslep har økt de siste årene grunnet svake driftsresultater og lav
investeringstakt. Det er utfordrende å øke gjennomsnittsalder på det medisinsktekniske utstyret, med
tanke på nye behandlings- og diagnostiske behov samt teknologisk utvikling, som krever stor
hastighet på reinvesteringene. Andel anskaffelser som gjennomføres som følge av sammenbrudd i
eksisterende utstyr har økt i det siste.
Totalverdien av utstyrsparken per 1.1.2018 er 439 millioner kroner hvorav 111 millioner kroner av
utstyrsparken er eldre enn 10 år. Gjennomsnittsalder er 9,2 år og har hatt en negativ utvikling de siste
årene.
Investeringstakten burde ligge på et mye høyere nivå enn hva som er lagt inn i ØLP, da stor del av
utstyrsparken vil passere sin avskrivning i perioden, bl.a. store utstyrsutskiftinger og «flåter» som er
vanskelig å håndtere ved sammenbrudd og som kan gi store negative konsekvenser i driften. Spesielt
2019 og 2020 er kritiske mht. investeringsnivået for MTU, med store investeringsbehov innen
laboratoriet og røntgenområdet.
Investeringsnivået for MTU i perioden 2019-2022 bør ligge på ca. 90 millioner hvert år, for å kunne
håndtere både MTU-anskaffelsene og tilhørende bygg- og IKT integrasjoner samt fjernaksess
løsninger.
Investeringsrammene foreslått i ØLP perioden forutsetter leasing av store investeringer som
lab.automasjonslinjen og evt. noe stort røntgenutstyr.
Investeringsnivået fra 2022 og utover bør ligge nærmere 70 millioner kroner Det er å forvente at
utstyrstettheten og høyteknologien i pasientbehandlingen vil øke fremover. Simuleringene foretatt av
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regionalt kompetansesenter for MTU, basert på historisk anskaffelseskost gjennom mange år, har
kommet frem til at det er behov for minst 53 millioner kroner årlig til MTU-anskaffelser, som
tilsvarer ca. 70 millioner kroner inkl. bygg og IKT integrasjonskostnader samt fjernaksess.

Byggeprosjekter
Manglende investeringer i bygningsmassen over tid svekker foretakets mulighet for effektivisering.
Vedlikeholdsetterslepet ekskl. bygningsmassen på Rjukan er på ca. 900 millioner kroner, herav ca.
650 millioner kroner er tilknyttet de tekniske anleggene. Dette innebærer stor risiko for havari med
påfølgende produksjonsforstyrrelser. I enkelte bygg er det store utfordringer med hensyn til
innemiljø.
Budsjettert nivå for investeringer og vedlikehold i bygningsmassen i perioden 2019-2022 vil ikke
være helt tilstrekkelig for å ivareta bygningsmassen i tråd med vedtatt regional strategi for
eiendomsområdet. Vedlikeholdsetterslepet vil øke i planperioden, samt at flere enkeltelementer vil
komme i tilstandsklasse 3. Sykehuset vil ikke nå målet på 250 kr/kvm til vedlikehold, men
budsjettert nivå vil øke opp til 150 kroner/kvm ved slutten av planperioden.

Likviditet og opparbeidede rettigheter
Kontaktstrømoppstillingen viser negativ likviditetsutvikling de første 2 årene av planperioden og en
endring til positivt likviditetsbidrag senere, etter etablering av driftsresultater i tråd med foreslått
resultatbane.
Faktisk 2016 Faktisk 2017
Sykehuset Telemark ‐ likviditetsutvikling
Driftsresultat

‐58 945

‐12 933

Investeringstilskudd ‐ likviditet til egne investeringer
Løpende investeringer
Salg av eiendeler
Gevinst / tap ved salg av eiendeler
Nedskrivning
IKT ‐ investeringer i SP
IKT‐ tilbakebetalt lån
Egenkapitalinnskudd til KLP
Innbetalt og inntektsført ISF
Leieavtaler SAMBA / amb.stasjoner/ ENØK
Endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld m.m.
Likviditetseffekt ‐ egen drift
Forskjell mellom pensjonskostnad og ‐premie
Likviditetseffekt

35 500
‐47 963
62 418
811
‐8 770
3 029
‐14 488
15 100
‐4 000
10 145
‐7 163
17 398
10 235

44 000
‐31 340
2 635
‐37
9 617
‐3 387
3 862
‐15 286
‐11 764
‐4 052
‐81 993
‐100 678
219 339
118 661

Likviditetsbeholdning 0101
Likviditetsbeholdning 3112
Driftskreditt
Disponibel likviditet

‐2 618
7 617
188 000
195 617

saldo oppsparte midler fra tidligere år

115 928

Estimat
2018
‐

2019

2020

2021

2022

30 000

50 000

70 000

80 000

50 190
‐80 000
16 000
‐9 500

49 611
‐100 000

48 657
‐100 000

48 397
‐80 000

48 168
‐80 000

‐7 250
4 495
‐15 928
1 573
‐4 100
34 108
‐10 412
‐59 865
‐70 277

‐5 000
7 404
‐16 000
‐3 974
‐4 252
2 825
‐39 385

‐5 000
7 340
‐16 000

‐5 000
6 640
‐16 000

‐5 000
6 263
‐16 000

‐4 371
2 943
‐16 431

‐4 494
3 067
22 611

‐4 621
3 193
32 003

‐39 385

‐16 431

22 611

32 003

7 617
126 277
‐32 000
94 277

126 277
56 000
28 000
84 000

56 000
16 615
28 000
44 615

16 615
184
28 000
28 184

184
22 795
28 000
50 795

22 795
54 798
28 000
82 798

109 928

57 499

22 001

5 419

27 178

57 953

Endringene i omløpsmidler og kortsiktig gjeld har i hovedsak sammenheng med:
- i 2017 hadde sykehuset 40 millioner kroner til gode arbeidsgiveravgift som avregnes 1.termin
2018
- mindre leverandørgjeld ved utgangen til 2017 enn ved utgangen til 2016, grunnet endrede
remitteringsrutiner i nytt ERP (betaling på remitteringsdato og ikke forfallsdato i nytt ERP)
og mer ajour oppgjør (mellomværende) med Sykehuspartner
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Likviditetsutviklingen vil holdes innenfor tilgjengelige midler og driftskredittramme, forutsatt at
regnskapsresultatet i 2018 blir 0, som estimert. For å kunne opprettholde et forsvarlig
investeringsnivå, er det helt avgjørende at driftsresultatet løftes opp til forventet resultatbane.
Det er innarbeidet IKT-lån til Sykehuspartner på 5 millioner kroner årlig, et nøkternt nivå som tar
høyde for gjennomføring av helt nødvendige oppgraderinger av systemer og applikasjoner som ikke
inngår i den regionale IKT-planen. Dette er kommunisert og avstemt med Sykehuspartner HF.
Større IKT-investeringer, såkalte bygg-nære og som ikke inngår i de regionale planene, vil vurderes i
sammenheng med regionalt finansiert utbyggingsprosjekt.

Oppsummering og risiko:
Sykehuset Telemark må legge opp til en omfattende effektiviseringsprosess de neste 4 årene for å
etablere en sunn økonomi og bærekraftig drift, i tråd med målsettingene for pasientbehandling og for
å håndtere investeringsbehovene i langtidsperspektiv.
En overordnet vurdering av utfordringsbildet tilsier at risikoen i budsjettforslaget er høy. Det er lagt
opp til en vesentlig økning i effektivitet og produktivitet, samtidig som de forventede innsparingene
ikke er konkretisert.
Videre arbeid med realisering av virksomhetsplanene innarbeidet i ØLP fortsetter som en viktig del
av budsjettprosessen 2019.
Organisasjonen må ha spesielt fokus på løpende helsetjenester og at kvaliteten ikke blir negativt
påvirket av omstillingsarbeidet.
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Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Helse Sør-Øst RHF

8. mars 2018

SAK NR 022-2018
ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022. PLANFORUTSETNINGER

Forslag til vedtak:
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2019-2022 legge til
grunn de planforutsetninger som følger av denne saken, herunder at:









Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 til 2019,
veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden og
veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for
seg være høyere enn for somatikk.
Tilgjengelighet til tjenesten bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per
tjenesteområde nås.
Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder
som knyttes til egne utviklingsplaner og analysene må følges opp av tiltak i perioden som
bidrar til å sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakets behov.
Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for medisinsk
teknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner for
medisinskteknisk utstyr.
Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold og
i gjennomsnitt bør det løpende vedlikeholdet utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for hele
bygningsmassen.

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger
om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i
størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med
de ansatte og deres organisasjoner.

Hamar, 1.mars 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør
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1.

Hva saken gjelder

Styret inviteres med denne saken til å legge føringer for sentrale parametere som helseforetakene
skal legge til grunn for sitt arbeid med økonomisk langtidsplan for perioden 2019 til 2022. I saken
gis det forslag til føringer for aktivitetsutvikling og prioriteringer med videre innen det medisinog helsefaglige området. I tillegg gis det planforutsetninger knyttet til bemanning og kompetanse i
helseforetakene, samt krav til medisinskteknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmasse.
Basert på kravene som fremgår av saken skal helseforetakene utarbeide egne innspill til
økonomisk langtidsplan 2019-2022 innen de økonomiske planleggingsrammene som fremgår av
saken. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske
langtidsplanen. Det er et krav at disse innspillene behandles i helseforetaksstyrene, noe som
innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres i det enkelte helseforetak.
Økonomisk langtidsplan 2019-2022 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 14. juni 2018.
Det vises til vedlegget for en nærmere redegjørelse av planforutsetningene innen de ulike
områdene.
Referansesakene til denne saken er i første rekke sak 069-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021
og sak 105-2017 Budsjett 2018- Fordeling av midler til drift og investering.
Mål og strategier som vil følge av Regional utviklingsplan 2035 er ikke hensyntatt i denne saken.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
2.1 Planforutsetninger innen pasientbehandling

Aktivitetskrav

I 2019 legges det opp til å realisere en aktivitetsvekst høyere enn demografisk betinget
behovsvekst innen alle tjenesteområder. Endelige krav med hensyn til innretning av og vekst i
pasientbehandlingen, herunder ISF-finansiert pasientbehandling, fastsettes på bakgrunn av
føringer i statsbudsjettet det enkelte år.
Følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitet og prioritering:




Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 til 2019
Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden
Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for
seg være høyere enn for somatikk

I tillegg skal det enkelte helseforetak og sykehus dimensjonere tjenestetilbudet i sine aktivitets-,
bemannings - og kostnadsbudsjetter, slik at krav med hensyn til bl.a. tilgjengelighet av tjenesten
innfris. Dette innebærer også at en sikrer en tilstrekkelig samlet kapasitet for medisinske
støttefunksjoner, bl.a. behovet for moderne billeddiagnostikk.
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Krav til tilgjengelighet

Det vil i planperioden fortsatt være stort fokus på at pasientene ikke skal oppleve unødvendig
venting. Planlegging og ledelse av aktivitet blir sentralt.
Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for følgende:




Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021: Helse Sør-Øst har som
mål at gjennomsnittlig ventetid skal være under 57 dager i somatikk innen 2018 og under
40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Tildeling av time innen 10 virkedager fra mottak av henvisning1
Pasientene skal ikke oppleve fristbrudd

Ovennevnte punkter forutsetter fortsatt fokus på effektivitet i poliklinikk med økt prioritet til
planlegging og ledelse av poliklinisk aktivitet (jfr. også styringskrav om planleggingshorisont på
minimum seks måneder).
Pasientbehandling

Utredning, behandling og oppfølging av kreftpasienter vil kreve mye ressurser til oppfølging og
støttetiltak.
Innen psykisk helsevern skal ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet ha et særskilt fokus. Tilbud til de
alvorligste psykisk syke, god traumebehandling, voldsrisikovurderinger, samt tilstrekkelig
kapasitet innen akutt og sikkerhetspsykiatri i alle helseforetak/sykehus skal sikres. I arbeidet med
kvalitet og pasientsikkerhet skal forebygging av selvmord og reduksjon i all bruk av tvang
intensiveres. Veksten i TSB må innebære at flere pasienter kommer i behandling på riktig nivå og
i et helhetlig forløp med sømløse vekslinger mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. Veksten legger også til rette for kompetanseøkning og involvering av
spesialister.
Overføring av finansieringsansvaret for legemidler fra folketrygden til regionale helseforetak
medfører et utvidet finansieringsansvar for legemidler som folketrygden finansierer i dag.
Helseforetakene må følge opp etterlevelsen av LIS-anbefalingene.
Det skal legges til rette for kontinuerlig forbedring, fagutvikling, utvikling av nye
arbeidsprosesser, digitalisering og innovasjon i tjenesten som understøtter kvalitetsforbedring,
pasientsikkerhet og bedre ressursutnyttelse.
2.2 Bemanning og kompetanse
Foretakenes arbeid med å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse for sine medarbeidere er
avgjørende for å sikre fremtidig kompetansebehov. Fokus på rett kompetanse og oppgavedeling
er uttalte målsetninger.

1

Det er et lovkrav at spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager skal gi informasjon om tidspunkt for når helsehjelpen i
form av utredning eller behandling senest skal starte. Det innebærer i praksis time i første brev (dvs time <14 dg, tentativ uke
<4 mdr).
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Bemanningsutvikling

Det legges til grunn at helseforetakene øker innsatsen for å sikre mer helhetlig og langsiktig
bemanningsplanlegging.
 Arbeidet med bemanningsplaner skal gjennomføres med fokus på å sikre gode og
forutsigbare pasientforløp og trygt og sikkert arbeidsmiljø
 Det stilles krav til produktivitetsvekst og effektivisering som må følges opp ved at
bemanningsressurser og kompetanse (ansatte) benyttes riktig, slik at det på samme måte
som for lokaler og utstyr er i samsvar med ressursbehov
 Det må utarbeides bemanningsplaner som ivaretar variasjoner i aktivitet over tid. Bedre
samsvar mellom aktivitet og bemanning er en nødvendig forutsetning for å nå målene
 Policy for heltid og faste ansettelser må være førende i en strategi for å sikre god
rekrutering samtidig som en beholder god og kvalifisert arbeidskraft
Helseforetakene må gjennomføre egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder
og knytte dette til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i perioden som bidrar
til å sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakets behov.
2.3 Forskning og innovasjon
For å nå målet om at 5 % av ressursbruken i foretaksgruppen rettes mot forskning, vil det være
nødvendig med en betydelig vekst i de eksterne midlene som i dag utgjør cirka 20% av
forskningsfinansieringen. Forskningsmiljøene i helseforetakene må være i stand til å tiltrekke seg
eksterne midler både fra nasjonale og internasjonale kilder. Støtte til EU-søknader forutsetter
sterke lokale fagmiljøerog en velutviklet infrastruktur for forskning, samt administrativ kapasitet
for å drive multinasjonale prosjekter.
2.4 Økonomiske planforutsetninger
Inntektsrammer

Helseforetakenes inntektsforutsetninger i økonomisk langtidsplan omfatter faste inntekter, det vil
si basisramme, midler til kvalitetsbasert finansiering, midler til forskning, til nasjonale
kompetansetjenester og øvrige øremerkede tilskudd over statsbudsjettet. ISF- refusjoner omfattes
ikke, da disse inntektene er avhengig av aktiviteten og må budsjetteres av helseforetakene og
sykehusene selv på bakgrunn av planlagt aktivitet.
Planleggingsrammene for årene 2019-2022 er beregnet med utgangspunkt i inntektsrammer 2018
slik disse fremstår i Oppdrag og bestilling 2018, med følgende endringer:





Omfordelinger som følge av oppdateringer i inntektsmodellen
Fordeling av forventet basisrammereduksjon til dekning av endrede pensjonskostnader i
2018
Tildeling av forutsatte økte midler til aktivitetsvekst
Andre mindre endringer

Det vises til vedlegget til saken for en nærmere redegjørelse av forutsetningene for de
økonomiske planleggingsrammene.
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Tabellen under viser planforutsetninger for sum faste inntekter pr år i perioden, fordelt på
sykehusområder, private ideelle sykehus uten definert opptaksområde, Sykehuspartner HF og
Helse Sør-Øst RHF, tall i millioner 2018- kroner.
Dette er planleggingsrammer som skal legges til grunn for budsjettprosessen inn mot 2019 og
videre for hele planperioden. Det tas forbehold om at det kan bli justeringer av disse rammene ut
over det som følger av Prop.1S (2019-2020).

Sum faste inntekter

Budsjett
2018

Akershus SO

5 680

Innlandet SO

Økonomiplan
2019

2020

6 310

2021

6 382

Andel
2018

2022

6 454

6 525

10,6 %

Andel
2022
11,9 %

5 457

4 649

4 654

4 661

4 669

10,1 %

8,5 %

15 496

15 602

15 715

15 822

15 928

28,8 %

29,0 %

Sørlandet SO

4 136

4 102

4 132

4 163

4 193

7,7 %

7,6 %

Telemark og Vestfold SO

5 351

5 278

5 264

5 282

5 301

9,9 %

9,6 %

Vestre Viken SO

5 447

5 475

5 509

5 544

5 581

10,1 %

10,1 %

Østfold SO
Private ideelle sykehus uten
definert opptaksområde

3 824

3 853

3 879

3 906

3 933

7,1 %

7,1 %

283

286

288

290

292

0,5 %

0,5 %

20

2

0

0

0

0,0 %

0,0 %

Oslo SO

Sykehuspartner HF
Helse Sør-Øst RHF
I alt

8 118

8 113

8 296

8 446

8 596

15,1 %

15,6 %

53 811

53 668

54 118

54 568

55 018

100,0 %

100,0 %

Nødvendig resultatutvikling

I tidligere økonomiplaner har styret lagt opp til at foretaksgruppens resultat minst bør utgjøre 2,5
% av samlede inntekter (resultatgrad), for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom.
Innmeldte økonomiplaner fra helseforetakene for perioden 2018-2021 viser at det er store
variasjoner mellom helseforetakene når det gjelder beregnet resultatgrad for 2021, i gjennomsnitt
ble det lagt opp til en resultatgrad på 2,0% i 2021. Foreløpige tall for 2017 tilsier en resultatgrad
for foretaksgruppen samlet på 1,3%. Dette tilsier at det fortsatt bør legges til grunn et mål om
2,5 % resultatgrad samlet for foretaksgruppen mot slutten av planperioden 2019-2022.
2.5 Investeringer
Det er omfattende investeringsplaner i foretaksgruppen, og investeringsnivået forventes å øke i
den kommende langtidsperioden. I den forbindelse må det sikres at økonomiske gevinster som
følge av store investeringsprosjekter og felles regionale satsninger innen IKT realiseres etter plan.
For store byggeprosjekter videreføres prioriteringer slik de fremgår av økonomisk langtidsplan
2018-2021, jamfør sak 069-2017. Det vil bli gjort en ny vurdering av det regionale
handlingsrommet når foretaksgruppen økonomiske langtidsplan fremmes for styret i juni 2018.
Helseforetakene må i større grad bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive
resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak.
I sine økonomiske langtidsplaner skal helseforetakene benytte egne kartlegginger av status og
behov for medisinsk teknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner for
medisinskteknisk utstyr. Det skal også vises hvilke effekter disse planene får på gjennomsnittlig
alder på det medisinsktekniske utstyret.
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I henhold til regionens vedtatte eiendomsstrategi forutsettes det enkelte helseforetak å foreta
nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering av
bygningsmassen, medisinskteknisk utstyr mv. innenfor sin tilgjengelige likviditet. Helseforetakene
skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet.
Økonomisk langtidsplan 2019-2022 skal inkludere plan for forbedring av de dårligste byggene
som skal brukes videre. Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært
vedlikehold. I gjennomsnitt bør det løpende vedlikeholdet utgjøre ca 250 kr/kvm per år for hele
bygningsmassen.

3.

Administrerende direktørs anbefaling

Formålet med planforutsetningene for økonomisk langtidsplan er å gi helseforetakene og
sykehusene en forutsigbarhet i egne planprosesser knyttet til sentrale elementer som aktivitets- og
prioriteringskrav og forventet inntektsutvikling bla. som følge av oppdatering av
inntektsmodellen.
Foreløpige tall viser at helseforetaksgruppen samlet sett fremviste et positivt regnskapsmessig
resultat på om lag 1,0 milliard kroner i 2017. Dette er bedre enn lagt til grunn i økonomisk
langtidsplan 2018-2021 og innebærer økt økonomisk handlingsrom for å gjennomføre
investeringer i kommende økonomiplanperiode. Det positive resultatet skyldes i stor grad lavere
kostnader enn budsjettert i det regionale helseforetaket og ikke underliggende drift ved
helseforetakene. Det er store variasjoner knyttet til måloppnåelse med hensyn til økonomisk
resultat i foretaksgruppen. Det forutsettes at helseforetakene budsjetterer mest mulig realistisk
kostnadsside i sine innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. Det er videre vesentlig at
det dokumenteres og tallfestes hvilke tiltak som er planlagt gjennomført for å oppnå et ønsket
resultat.
For økonomisk langtidsplan 2019-2022 vil det fortsatt være et krav om at veksten i
pasientbehandling innen psykisk helsevern og TSB skal være høyere enn innen somatikk. Kravet
fra Helse- og omsorgsdepartementet er at dette skal være oppfylt på regionnivå, men alle
helseforetakene og sykehusene skal innfri kravene i sine aktivitetsbudsjetter, der dette er relevant.
Ambisjonen om tilgjengelighet øker, og det tas sikte på at gjennomsnittlig ventetid skal være
under 50 dager innen 2021.
Innenfor bemanningsområdet må helseforetakene både ha fokus på riktig bemanningsnivå og
bemanningssammensetning. Det må gjennomføres behovsanalyser innen aktuelle fagområder
som knyttes til helseforetakenes utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i
økonomiplanperioden som bidrar til å sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med
foretakenes behov.
Godt vedlikeholdte bygg er viktig for god pasientbehandling, helse-miljø og sikkerhet, samt klima
og miljø. Flere av helseforetakene har utfordringer knyttet til aldrende bygningsmasse som ikke er
blitt tilstrekkelig vedlikeholdt over tid, slik at det er oppstått et betydelig vedlikeholdsetterslep.
Det er viktig at det utarbeides vedlikeholdsplaner som følges opp lokalt.
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Kapasitetsutnyttelsen av medisinskteknisk utstyr må bedres, og helseforetakene må forsterke sin
prioritering av midler til investeringer i medisinskteknisk utstyr slik at gjennomsnittsalderen på
utstyrsparken reduseres.
Det positive resultatet for 2017 styrker foretaksgruppens likviditet. Foretaksgruppen har
imidlertid betydelige investeringsplaner i og etter økonomiplanperioden, og det er nødvendig å
opprettholde og videreføre resultat- og investeringsbuffere i økonomisk langtidsplan 2019-2022
for å ha tilstrekkelig finansiell sikkerhet til å håndtere risiko. Det forutsettes videre at helseforetak
med byggeplaner legger opp til å disponere en andel av likviditet fra egne overskudd til å
finansiere egne regionale prosjekter.

Trykte vedlegg:
 Økonomisk langtidsplan 2019-2022.Planforutsetninger
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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Adresse
Helse Sør-Øst RHF
Pb 404
2303 Hamar
Telefon: 02411
Telefax: 62 58 55 01
e-post: postmottak@helse-sorost.no

Notat

Til:

Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg
Diakonale Sykehus, Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital,
Revmatismesykehuset.

Fra:

Helse Sør-Øst RHF

Kopi:
Dato:

9. mars 2018

Økonomisk langtidsplan 2019-2022.
Budsjett 2019 - Skriv nr. 3 –
Inntektsforutsetninger og øvrige
forutsetninger
1. Styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 8. mars
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet planforutsetningene for økonomisk langtidsplan
2019-2022 i sitt møte 8. mars. Det vises til vedlagte sak 022-2018 Økonomisk langtidsplan
2019-2022. Planforutsetninger med tilhørende vedlegg. Styrets vedtak i foreløpig protokoll:
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2019-2022 legge til grunn de

planforutsetninger som følger av denne saken, herunder at:


Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 til 2019, veksten i
ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden og veksten innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk.



Tilgjengelighet til tjenesten bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per tjenesteområde
nås.



Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder som knyttes til
egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i perioden som bidrar til at utdanning og
kompetanse samsvarer med helseforetakets behov.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett
morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.



Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinsk teknisk utstyr. På det grunnlag
skal det utarbeides anskaffelsesplaner med prioriteringer.



Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold og i
utgangspunktet bør det løpende vedlikeholdet i gjennomsnitt utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for
hele bygningsmassen.

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnads-

og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives
og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Dette skrivet omtaler forutsetninger, krav og føringer for arbeidet med økonomisk
langtidsplan 2019- 2022 som ikke er spesifikt omtalt i selve styresaken eller vedlegget til
styresak.

2. Inntektsmodellen
For årene 2019-2022 er det benyttet forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk
sentralbyrås middelverdier. Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppdaterer den forventede
befolkningsutviklingen hvert annet år, og det er oppdatering fra juni 2016 som er
innarbeidet i planforutsetningene.
Behovskomponenten
Sosioøkonomiske variabler som ikke er låst i modellen er oppdatert. Andelene i
befolkningen innenfor hver sosioøkonomiske variabel er framskrevet i forhold til
befolkningsutviklingen.
Kostnadskomponenten
Fastbeløp i kostnadskomponenten for merkostnader knyttet til forskning, undervisning,
ikke vestlig innvandrere, reiseavstand, samt kostnadskomponenten i PHT-elementet er
prisjustert. Øvrige data er oppdatert med ett års nyere data.
Abonnementet for lands og regionsfunksjoner
Forutsetningene for abonnement for lands- og regionsfunksjoner er opprettholdt, med
123 % av ISF- pris og 40,5 DRG- poeng pr 1000-innbyggere for inneliggende, samt 100
% av ISF- pris og 2 DRG- poeng pr 1000-innbyggere for poliklinikk.
Abonnementet er oppdatert i forhold til antall innbyggere og behovsindeks. Det er for
2019 oppdatert uttrekk fra abonnementet for bruk av tjenester innen definerte hjerteDRG’er ved andre regionssykehus, Feiringklinikken og Sørlandet sykehus HF. Det er i
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tillegg trukket for bruk av de samme hjerte DRG’er ved Akershus universitetssykehus
som følge av etablering av PCI-tilbud ved Akershus universitetssykehus i 2015.
Flerområdefunksjoner
Avregning av flerområdefunksjoner er videreført fra 2018-modellen, men data er
oppdatert. Det vil si at det i avregningen er kompensert for 20 % av ISF for slike
funksjoner, slik at disse totalt blir finansiert med 100 % av ISF.
Omfordeling av poliklinisk lab/rad
Grunnlagsdata er oppdatert med ett års nyere data både for poliklinisk radiologi og
poliklinisk laboratorieanalyse.
Finansieringsordningen for poliklinisk laboratorieanalyse er lagt om fra 1.1.2018. Da det
foreløpig ikke er tilgjengelig data om økonomiske effekter av den nye ordningen,
omfordeles det inntekter for poliklinisk laboratorievirksomhet mellom sykehusområdene
på grunnlag av data fra 2014-2016. Det tas forbehold om at tilgjengelige data fra den nye
finansieringsordningen i løpet av 2018 kan gi grunnlag for å oppdatere beregninger inn
mot 2019-budsjettet. Dette kan innebære endringer i omfordelingseffektene i
planforutsetningene slik de nå foreligger.
Oslo universitetssykehus og Sykehuset Telemark får ikke omfordelt inntekter for
poliklinisk aktivitet innen medisinsk genetikk gjennom inntektsmodell 2019 da det
forutsettes at taksten er kostnadsdekkende i gammel ordning. Reduserte
refusjonsinntekter i 2019 som følge av at det ikke omfordeles inntekter gjennom
inntektsmodellen, håndteres med en midlertidig tildeling av basisramme som
planforutsetning for perioden 2019-2022.
Avregning privat rehabilitering, laboratorievirksomhet, kirurgi, radiologi og
private tilbydere innen PHV og TSB
Alle grunnlagsdata er oppdatert med ett års nyere det data. Det avregnes fra modell 2019
på tre-års gjennomsnitt innen alle områder.
For kjøp fra private tilbydere innen TSB økes avregning etter andel forbruk fra 60 % (og
40 % behov) til 70 % (og 30 % behov). Dette er i tråd med forutsetningene som ble lagt i
modell 2018.
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Håndtering av pensjon
Inntektsmodellen består av et eget element for fordeling av inntekt til dekning av økte
pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger.
I modellelementet for pensjon for 2019 er den reduserte inntekten i statsbudsjettet for
2018 som følge av reduserte pensjonskostnader, fordelt gjennom modellen. I 2018 ble de
samme midlene fordelt etter andel kostnadsreduksjon. Dette gir omfordelinger mellom
2018 og 2019.
Oppdaterte beregninger fra januar 2018 viser en ytterligere reduksjon i
pensjonskostnaden i 2018. Det forventes derfor en reduksjon i basisramme til Helse SørØst RHF i Revidert nasjonalbudsjett 2018 på i alt om lag 592 millioner kroner.
Denne reduksjonen er, som planforutsetning i økonomisk langtidsplan 2019-2022 fordelt
etter andel kostnadsreduksjon i 2018, mens det beregnes modelleffekter fra 2019.
Fordelingen på helseforetak av forventet basisreduksjon som følge av dette i 2019
fremgår av de vedlagte inntektsrammene.

Beregning av basisramme til fordeling
Basisramme til fordeling gjennom inntektsmodellen, dvs. den delen av basisrammene
som omfordeles i inntektsmodellen, er basert på beregnede basisrammer i budsjett 2018
pr. tjenesteområde, inklusive kapital, pensjon og forskning. Følgende forhold er holdt
utenfor beregningene:


Uttrekk av basisrammene 2017 (pris og lønnsjustert) som følge av innføring av
nøytral merverdiavgift



Uttrekk og bevilgning knyttet til Kvalitetsbasert finansiering



Uttrekk og tilbakelegging av midler knyttet til avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen (ABE)



Forhold utenfor modellen

Listen over forhold som finansieres utenfor modellen er gjennomgått og oppdatert.
Sammen med inntektsrammene er det en oversikt pr. helseforetak/sykehus over hvilke
forhold som er finansiert utenfor modellen.
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3. Andre forhold


Faste 2018- priser

Alle inntekter i økonomisk langtidsplan er gitt i faste 2018- priser, dvs. at det ikke er
innarbeidet pris- eller lønnsvekst gjennom perioden.
Alle kostnader skal også budsjetteres i faste 2018- kroner. Helseforetakene bes imidlertid
å ta høyde for eventuelle forventede reelle endringer, eksempelvis når det gjelder lønn og
medikamenter.


ISF – ordningen forutsatt videreført

2018 – løsningen innen innsatsstyrt finansiering er forutsatt videreført gjennom hele
økonomiplanperioden, både innen somatikk og poliklinisk behandling innen psykisk
helsevern og TSB.


Særskilt om pasientadministrerte legemidler (H-resepter)

Det kan forventes at det skjer overføring av flere pasientadministrerte legemidler (Hresepter) til ISF-systemet i perioden, herunder overføring til ISF for legemidler hvor
finansieringsansvaret ble overført til de regionale helseforetakene i 2018. Dette forventes
imidlertid å være budsjettnøytralt på nasjonalt nivå, slik at ved overføring til ISF vil
basisrammen reduseres tilsvarende økte ISF-refusjoner. Det kan imidlertid gi enkelte
effekter på region- og helseforetaksnivå
I sammenheng med ØLP skal det ikke tas hensyn til slik overføring til ISF-systemet,
verken hva gjelder antall ISF-poeng for legemidler eller endringer mellom basisramme og
ISF-refusjoner. Hvis helseforetakene selv vurderer at slike endringer i perioden kan gi
endrede inntekter, bes det om at dette blir lagt til «Andre driftsinntekter», og at det i
kommentarene gis informasjon om forutsetninger lagt til grunn på dette området.


Endrede opptaksområder

Som følge av pågående kvalitetssikring av de økonomiske konsekvensene av overføring
av opptaksområder, tas det forbehold om endringer i utsendte inntektsrammer.
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4. Inntektsrammer for perioden etter 2022
I de vedlagte tabeller er det gitt inntektsrammer for årene 2023 – 2035 på overordnet
nivå. Disse rammene er beregnet ut fra en forutsetning om videreføring av den årlige
bevilgningsøkningen som er lagt til grunn for årene 2019-2022, fordelt i henhold til
fremskrevet behovsandel for de ulike tjenesteområdene. I tillegg er det beregnet
omfordelinger knyttet til inntektsmodellen basert på 5- årsintervaller.
Slike beregninger er ikke gjort for Sykehuspartner, Sunnaas sykehus og de private ideelle
sykehusene uten opptaksområde.

5. IKT- tjenestepriser og Digital fornying
Investeringer i den regionale IKT- porteføljen skjer i regi av Helse Sør-Øst RHF.
Løsningene overføres til Sykehuspartner når de er ferdigstilt og finansieres ved at
helseforetakene betaler for avskrivnings- og driftskostnadene gjennom en tjenestepris.
De tjenesteprisene som settes fra Sykehuspartner er derfor viktige parametere for
helseforetakene å innarbeide i sine resultatanalyser.
Disse tjenesteprisene synliggjør det beste estimatet på fremtidig kostnadsutvikling gitt
tilgjengelig informasjon, og skal legges til grunn ved utarbeidelse av helseforetakets
innspill til økonomisk langtidsplan. På denne måten synliggjøres hvilket potensial for
gevinstrealisering eller behov for generell effektivisering den strategiske satsningen på
IKT vil medføre. Prisene vil bli formidlet i egen utsendelse fra Sykehuspartner.

6. Medikamentkostnader til Sykehusapotekene m.fl
Prognose for medikamentkostnader sammen med et notat med forklaringer og
informasjon om prognosen, utarbeides av Sykehusapotekene, og sendes i egen
oversendelse fra Helse Sør-Øst RHF.

7. Resultat for å oppnå økt økonomisk handlingsrom
Det legges til grunn at de resultatmål for 2019 som helseforetakene nå gir som innspill til
økonomisk langtidsplan, i stor grad vil være førende for de resultatkrav som vil bli
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vedtatt av styret i det regionale helseforetaket, og tatt inn i Oppdrag og bestilling for
2019.

8. Realistisk budsjettering- krav til dokumentasjon
Det presiseres at helseforetakene må budsjettere med realistiske inntekter og kostnader,
spesielt må det tas hensyn til kostnadsvekst i forbindelse med den økte aktiviteten som
legges til grunn i perioden. Det vises også til spesielle føringer nevnt under punkt 5.2 hva
gjelder lønnsglidning, ekstrahjelp og overtid, refusjoner samt innleie av helsepersonell.
I tidligere økonomiske langtidsplaner har helseforetakene i stor grad forutsatt redusert
bemanning og dermed økt produktivitet for å kunne realisere forutsatt eller ønsket
økonomisk resultat. Beskrivelse og dokumentasjon/ tallfesting av tiltak for å kunne
oppnå dette har imidlertid i mange tilfelle vært mangelfulle.
Det bes om at helseforetakene i størst mulig grad beskriver og tallfester tiltak i sine
innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. Spesielt må dette vektlegges for
første år i perioden; 2019.

9. Finansiering av investeringer
Investeringsprosjekter skal innarbeides i helseforetakets økonomiske langtidsplan.
Prosjekter som pr dags dato ikke ennå har status tilsvarende godkjent forprosjekt vil
regnes som et budsjettmessig innspill. Formell behandling av prosjekter gjøres kun i
konkret dialog med Helse Sør-Øst RHF.
Store byggeprosjekter som innarbeides skal:


Innarbeides med maksimalt 70 prosent rentebærende lån



Resterende 30 prosent av finansieringen budsjetteres som regionale midler,
og/eller egenkapital. Faktisk andel egenkapital vil vurderes i hvert enkelt
tilfelle ved tidspunkt for eventuell formell behandling.



Være i sammenheng med helseforetakets utviklingsplaner

Regionale prosjekter omfatter større byggeprosjekter over 100 millioner kroner og
regional IKT satsning. Det vises videre til eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF,
vedtatt i sak 010-2011. I henhold til vedtatt eiendomsstrategi skal det enkelte helseforetak
foreta nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell
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oppgradering av bygningsmassen, medisinsk teknisk utstyr (MTU) mv. innenfor sin
tilgjengelige likviditet. Lokale IKT investeringer må i likhet med øvrige investeringer
prioriteres innenfor tilgjengelig likviditet.
I planperioden videreføres helseforetakenes andel av regionale investeringsmidler på
2018-nivå, dvs. med 980 millioner kroner årlig.
Bevilgninger av regionale midler til regionale investeringsformål vedtas av styret i Helse
Sør-Øst RHF i forbindelse med det enkelte årsbudsjett. I planperioden skal gjeldende
likviditetsstyringsprinsipper etterleves; det vil blant annet si at det ikke skal budsjetteres
med bruk av årets resultat til investeringer før i påfølgende år.

I økonomisk langtidsplan periode 2019-2022, skal foretakene budsjettere med de faktiske
planlagte salg slik at foretakets egenfinansieringsevne fremkommer.
Det skal budsjetteres med salg av eiendom under følgende betingelser:
Sannsynlighet for gjennomføring bør være høy, det vil si:


Lett omsettelige objekter



Ingen reguleringsmessige forhold uavklart

Forventet likviditetstilførsel fra salg av eiendom kan verken forpliktes eller brukes før
midlene er innbetalt. Gjeldende fullmaktregime skal etterleves.

10.

Prosess frem til styrets behandling 14. juni

Følgende tidspunkt/frister gjelder for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2019-2022:
DATO
9.mars

LEVERANSER
•

Utsendelse av budsjettskriv 2 og 3

•

Utsendelse av malverk, samt publisere

ANSVAR
RHF

forms
•

Utsendelse av planforutsetninger
vedrørende tjenestepris fra Sykehuspartner
og prisprognoser fra Sykehusapotekene
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19.april

Helseforetak og sykehus leverer sine innspill til

HF/sykehus

Økonomisk langtidsplan kl. 11.00
24.april, 25

Administrative dialogmøter

RHF/HF/sykehus

april, 30.
april og
3.mai
27.april og

Frist for oppdatert leveranse dersom dialogmøtene

2.mai

medfører et slikt krav

28.mai,

Oppfølgingsmøter 1.tertial/Økonomisk

30. mai og

langtidsplan

RHF/HF/sykehus

1.juni
14.juni

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler ”Økonomisk RHF
langtidsplan 2019-2022”

For økonomisk langtidsplan gjelder:


Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer innen 19. april



Avstemt internhandel i budsjett 2018 legges til grunn hvis ikke vesentlige
endringer er kjent og avklart mellom aktuelle parter

11.

Administrative dialogmøter

Som det fremkommer i tidsplanen legges det opp til administrative dialogmøter med
helseforetak og sykehus 24., 25., 30. april og 3.mai. Tidligere oversendte møteplan er
erstattet med planen under. I møtene legges det ikke opp til deltagelse fra
administrerende direktør.
Fram til disse møtene avholdes vil foretakenes leveranse bli gjennomgått og
kvalitetssikret fra Helse Sør-Øst RHF, og det legges opp til en tett dialog i denne
prosessen. Helse Sør-Øst RHF forutsetter derfor at foretakenes/sykehusenes
kontaktpersoner er tilgjengelig for spørsmål og eventuelle oppdateringer i denne
perioden.
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Møteplan
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30

Tirsdag 24. april 2018
Akershus universitetssykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehusapotekene HF

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

Onsdag 25. april 2018
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Sunnaas sykehus HF

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

Mandag 30. april 2018
Oslo universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Innlandet HF

09.00-09.30
09.30-10.00
10.30-11.00
11.30-12.00
12.00-12.30

Torsdag 3. mai 2018
Betanien Hospital AS
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset AS
Lovisenberg Diakonale sykehus AS
Diakonhjemmet sykehus AS

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til agenda for disse møtene.

12.

Budsjett 2019

Inntektsrammer for 2019 slik de ligger i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan
2019-2022 skal legges til grunn som foreløpige planleggingsrammer inn mot 2019.
Dersom det blir endringer fra disse forutsetningene, eksempelvis som følge av Stortingets
behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2018, eller som følge av oppdateringer av
inntektsmodellen vil det bli sendt ut korrigerte planleggingsrammer for 2019 ultimo juni.
Nye forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2019 vil i stor grad være endringer
som følger av Prop. 1 S (2018-2019) - forslag til statsbudsjett 2019. Helse Sør-Øst RHF
kommer tilbake til tidsplan for budsjettprosessen 2019.
Vedlegg


Foreløpige inntektsrammer 2019-2022 (2035)



Saksfremlegg sak 022-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022. Planforutsetninger,



Vedlegg til sak 022-2018
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel:
Delrapporter til Utviklingsplanen samt oppdaterte framskrivninger etter
føringer fra HSØ
Sak nr.
20-2018

Saksbehandler
Annette Fure
Utviklingsdirektør

Sakstype
Vedtak

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg:
 010_Delrapport til Utviklingsplan_Psykisk helsevern og rusbehandling
 020_Delrapport til Utviklingsplan_Psykisk helsevern og rusbehandling fra BUK ABUP
 030_Delrapport til Utviklingsplan_Rehabilitering
 040_Delrapport til Utviklingsplanen 2035_Habilitering – Barne- og ungdomsklinikken
 050_Delrapport til Utviklingsplan_Hjerneslag
 060_Delrapport til Utviklingsplan_Prehospitale tjenester
 Høringssvar til delrapporter til STHF Utviklingsplan 2035
Utrykte vedlegg:

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

Ingress:
Sykehuset Telemarks Utviklingsplan 2030 ble godkjent av STHF styret den 14.9.2016 (sak 642016) og i Helse Sør-Øst styret den 15.12.2016 (sak 099-2016).
Etter godkjenning av STHF utviklingsplan 2030 utga Helse Sør-Øst dokumentet
«Utviklingsplaner for helseforetakene - Strategier, planer og regionale føringer». Her nevnes noen
fagområder som særlig viktige. Dette er områder som har stor grenseflate mot
primærhelsetjenesten og kommunene og det ble gitt egne føringer for disse områdene.
Områdene er:
 Psykisk helsevern
 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 Rehabilitering
 Habilitering
 Hjerneslag
 Kreftkirurgi
 Prehospitale tjenester
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STHFs vedtatte Utviklingsplan beskriver ikke alle disse områdene i tilstrekkelig grad, til tross for
at mye arbeid gjøres innenfor disse områdene. STHF har derfor utarbeidet delrapporter for å
beskrive disse fagområdene i henhold til Helse Sør-Øst sine føringer. Disse delrapportene
fremmes nå som vedlegg til den allerede vedtatte utviklingsplanen.
Det er ikke laget en egen delrapport for Kreftkirurgi. Fagråd for kreft, etablert i regi av HSØ, vil
foreta årlige evalueringer av kreftkirurgien og følge opp at evt. besluttede funksjonsfordelinger
blir gjennomført. Et av hovedpoengene er vurdering av volum innen de enkelte kreftformene. For
den kirurgien som gjøres ved STHF, er volumet p.t. tilstrekkelig. Kreftkirurgien er også vesentlig
for å opprettholde robuste fagmiljøer. I dialogen med SIV er det en felles vurdering av at man, slik
situasjonen er nå, ikke ser grunnlag for å gjøre endringer

Oppdaterte framskrivninger til 2035
STHF utviklingsplan hadde ved godkjenning av planen et tidsperspektiv frem til 2030. Etter
føringer skulle tidsperspektivet for kapasitetsframskrivingene være frem til 2035. Etter bestilling
fra STHF har Sykehusbygg utarbeidet en oppdatering av framskrivning over forventet aktivitet
frem til 2035. Disse tallene, sammen med HSØs vedtatte normer for kapasitetsutnyttelse, er
benyttet både i planarbeidet med delrapportene, samt i prosjekt Utbygging somatikk Skien for å
beregne det fremtidige arealbehovet.
Framskrivningene til 2035 viser ingen store endringer i kapasitetsbehovet sammenlignet med
framskrivningene til 2030. På basis av dette har det ikke vært grunnlag for å foreta en total
revisjon av STHF utviklingsplan på nåværende tidspunkt. Det videre utviklingsplanarbeidet ved
STHF vil heretter følge fasene for det regionale utviklingsplanarbeidet i regi av Helse Sør-Øst.
Høring
Utkast til delrapporter har vært ute til høring i perioden 12.1-2018-4.4.2018. Høringsinnspillene
fremkommer i sin helhet i vedlegg ‘Høringssvar til delrapporter til STHF Utviklingsplan 2035’.
Planene støttes i sin helhet, men viktigheten av ett tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten poengteres.
To kommuner, Skien og Bamble, har fått utsettelse av høringsfristen grunnet saksbehandlingstid i
kommunen.

Forslag til vedtak:
 Styret godkjenner de fremlagte delrapportene og at disse vedlegges den tidligere vedtatte


STHF utviklingsplan (sak 64-2016).
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i delrapportene dersom
eventuelle høringsinnspill skulle tilsi at det er behov for dette.

Skien, den 9. april 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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1. Innledning og organisering av arbeidet
Alle helseregioner er bedt om å utarbeide utviklingsplaner med tidsperspektiv 2035. Sykehuset
Telemark HF skal revidere sin utviklingsplan, som del av Helse Sør Øst sin regionplan.
Med utgangspunkt i allerede vedtatt utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF (U30), samt oppdragsog bestillingsdokument fra Helse Sør Øst for 2017, skal det utarbeides en del- plan for psykisk
helsevern og rusbehandling.
Klinikkens plan skal inngå i sykehusets utviklingsplan for 2035. Denne fagspesifikke planen skal
ivareta fagområdet psykisk helsevern (Barne- og ungdomspsykiatri BUP og psykisk helsevern for
voksne VOP) og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), konkretisert gjennom beskrivelse av
sentrale utviklingsområder.
En prosjektgruppe i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) ble nedsatt for å utarbeide
delrapporten for disse to områdene. Arbeidet bygger videre på U30, der mange av klinikkens
medarbeidere var involvert.
Arbeidet med U35 ble organisert i linjen, med involvering fra fagmiljøene psykisk helsevern, TSB og
somatikk. Videre hadde arbeidsgruppene deltagere fra kommuner, samt bruker - og
pårørendeorganisasjoner. Klinikkens fagråd var referansegruppe, og delrapporten skal sendes på
høring i regi av sykehuset.

2. Oppfølging av regionale føringer
Klinikken skal synliggjøre utvikling av virksomheten for å møte fremtidige behov for
spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling.
Innen psykisk helsevern og rusbehandling skal delrapporten beskrive:






Hvordan brukermedvirkning kan styrkes i alle ledd innen psykisk helse, og gjøre rede for
hvordan en skal styrke erfaringskompetansen i kliniske enheter
Hvordan standardiserte pasientforløp (pakkeforløp) skal implementeres innen psykisk
helse
Hvordan understøtte smidig pasientflyt, synlighet og tilgjengelighet
Hvordan bevare og utvikle robuste fagmiljøer som kan drive fagutvikling, forskning og
kontinuerlig forbedringsarbeid
Hvordan etablerte samarbeidsstrukturer kan videreutvikles og nye etableres

Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, skal delrapporten spesielt beskrive:



Utvikling av basistjenester innen TSB og en optimal organisering av disse for å
understøtte et helhetlig behandlingstilbud til pasientene.
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3. Øvrige strategier og føringer som legges til grunn
Klinikkens tjenester skal være kunnskapsbasert og i tråd med god praksis. Pasientsikkerhet og
behandlingskvalitet skal vektlegges og synliggjøres i framtidige tiltak og tilbud.

Overordnede føringer:
 Utviklingsplaner for helseforetakene – strategier, planer og regionale føringer – Helse SørØst(HSØ), januar 2017
 Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2030
 Gjeldende strategiplan for STHF 2016-2019 og klinikkens utviklingsplan 2015-2017
 Utviklingsplaner for helseforetakene – Delprosjekt tverrfaglig spesialisert rusbehandling, HSØ
og Delprosjekt psykisk helse, HSØ
 Nasjonale pakkeforløp innen rus og psykisk helse
 Samhandlingsreformen
 Reform knyttet til fritt behandlingsvalg
 Laveste effektive omsorgsnivå «LEON»
Helse Sør Øst har i sitt oppdragsdokument 2017 bedt om at helseforetakene i sykehusområdet
Telemark-Vestfold skal inngå et forpliktende samarbeid og utvikle felles planer for fagområder hvor
det er utfordringer med rekruttering/ og eller lavt pasientvolum.
Det vi tror vil kjennetegne pasienten i 2035:
 Generell høy IT kompetanse
 Tydelige krav til kvalitet på tjenester/ behandling
 Godt orientert om ulike lidelser og behandlingsmetoder via internett
 Sterk bevissthet om fritt behandlingsvalg
 Forventing om individualisert/ «skreddersydd» behandling- «ingen beslutning om meg uten
meg»
 Større skille mellom pasienter mht. økonomiske og sosiale ressurser
 Psykiske lidelser er mer akseptert
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4. Dagens situasjon
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling utføres i to klinikker; Klinikk for psykisk
helsevern og rusbehandling, samt Barne- og Ungdomsklinikken. Klinikk for psykisk helsevern og
rusbehandling har de fylkesdekkende tjenestene for hele Telemark. Klinikken ivaretar øyeblikkelig
hjelp funksjonen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for hele fylket.
Klinikken består av en Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA)som er fylkesdekkende, og to
Distriktpsykiatriske sentra (DPS), DPS nedre Telemark og DPS øvre Telemark.
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. Poliklinisk
behandling innen TSB, herunder legemiddelassistert behandling (LAR), er desentralisert til
poliklinikkene i DPS-ene. I mars 2018 åpnes det en seksjon for døgnbasert avrusning.

4.1. Lokalisering
Klinikken har lokasjon i Skien, Porsgrunn, Kragerø, Seljord, Notodden og på Stathelle. I Kragerø og på
Stathelle tilbys poliklinisk behandling, øvrige lokalisasjoner har både døgn og – poliklinisk
behandlingstilbud. Geografisk spredning og mange frittstående bygg medfører daglig drift av 10
ekspedisjoner. I utviklingsplaner for plassering av seksjoner i KPR er det viktig å ta hensyn til
seksjonenes nærhetsbehov til hverandre, - spesielt for å kunne ivareta sikkerhetsaspektet, samt gode
muligheter for ulike pasientgrupper for bruk av utearealer som en del av behandlingstilbudet.
Klinikkens pasientgrupper har behov for økt tilgjengelighet for tjenester fra somatisk helsetjeneste,
inkludert radiologi og laboratoriemedisin. I dag er dette en utfordring.
Utfordringer med bygningsmassen
Gjennomgang av forholdene for seksjonene viser at de fleste bygg utnyttes godt, men det er lite å gå
på kapasitetsmessig. Det er ikke lett å utvide eller omrokere uten at medarbeidere blir spredt, allerede i dag kunne man ønske seg en bedre samlokalisering for enkelte team. I Seljord bør det
gjøres endringer for å utnytte arealet bedre.
Bygningsmassen har ulike og dels betydelige utfordringer knyttet til brukervennlighet og vedlikehold.




Seksjon for Sikkerhetspsykiatri har behov for totalrenovering, oppgradering og utbedring av
areal inkludert uteområder, da seksjonen ikke innfrir kravene i som gjelder ved drift av en
sikkerhets psykiatrisk institusjon (jf. U30)
Seksjon for alderspsykiatri har behov for renovering, -spesielt i forhold til behov for
sengerom med bad. (jf. U30)
Ha fokus på optimal bruk og utnyttelse av areal
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4.2. Dagens virksomhet
Den største aktiviteten i form av døgnopphold og poliklinikk foregår på DPS’ ene. Antall
gjennomførte liggedager er høyere innfor psykiatrisk sykehusavdeling enn i DPS’ ene. Dette kan
forklares med ulike målgruppe pasienter som behandles ved DPS og PSA, se tabell nedenfor
gjeldende for 2015.
PHV og TSB
'Sykehus psykiatri''
Diagnose gruppe

Antall kontakter
(døgn, dag og
poliklinikk)

F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser
1 410
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer
448
F20,F21 F24-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og paranoide lidelser
1 364
F22-F23 Paranoide og akutte psykoser
879
F30,F32-F39, Affektive lidelser stemningslidelser
310
F31 Bipolar affektiv lidelser
266
F40-F49 ekskl F43.1 Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser ekskl PTSD
270
F43.1 PTSD
48
F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
8
F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos voksne
111
F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder
91
F99 Uspesifisert psykisk lidelse
502
F70-F79 Psykisk utviklingshemming
25
F80-F89 Utviklingsforstyrrelser
5
Z-koder
120
Andre ICD-10 tilstander
393
Hovedtilstand mangler/ugyldig kode
71
Total
6 321

BUP
DPS

Antall kontakter
(døgn, dag og
poliklinikk)

%

22,3
7,1
21,6
13,9
4,9
4,2
4,3
0,8
0,1
1,8
1,4
7,9
0,4
0,1
1,9
6,2
1,1
100

74
13 631
7 887
1 493
11 710
4 761
11 739
3 602
1 290
6 115
1 665
7 432
180
472
4 204
87
151
76 493

'Sykehus psykiatri''
Antall kontakter
(døgn, dag og
poliklinikk)

%

0,1
17,8
10,3
2,0
15,3
6,2
15,3
4,7
1,7
8,0
2,2
9,7
0,2
0,6
5,5
0,1
0,2
100

0
0
0
4
9
1
102
5
8
3
31
2
0
13
25
1
5
209

DPS
Antall kontakter
(døgn, dag og
poliklinikk)

%

0,0
0,0
0,0
1,9
4,3
0,5
48,8
2,4
3,8
1,4
14,8
1,0
0,0
6,2
12,0
0,5
2,4
100

1
0
64
0
793
417
1 948
694
306
6
5 218
3
0
3 387
16 642
822
501
30 802

I psykisk helsevern og TSB er hovedgruppen pasienter, personer i yrkesaktiv alder. Aldersgruppen
mellom 19- 64 år utgjør den største andelen. Se figur 1

Døgnoppholdene i 2015 fordeles ulike mellom aldersgrupper. Aldersgruppen mellom 19- 64 år utgjør
den største andelen som mottar døgnbehandling
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%

0,0
0,0
0,2
0,0
2,6
1,4
6,3
2,3
1,0
0,0
16,9
0,0
0,0
11,0
54,0
2,7
1,6
100

Det har vært store endringer i døgnkapasiteten de siste årene. Klinikken har i dag 121 Døgnplasser
innen psykisk helsevern og TSB (110 i VOP, 3 i TSB og 8 i BUP). Døgnplasser innen TSB/ avrusning vil
øke med 10 plasser i 2018.
Dagbehandling og poliklinikk
Figur 3 viser antall polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger i 2015 fordelt på kontakttyper; 61
% poliklinikk er registrert under kontakttype behandling, 10 % som kontroll og 27 % som indirekte
pasientkontakt.

I 2016 ble det registrert ca. 60.000 polikliniske konsultasjoner.

4.3. Rekruttering/kompetanse
Klinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering, og det legges til rette for
spesialisering og videreutdanning for andre faggrupper. Vi utdanner et stort antall spesialister.
Klinikken har fortsatt rekrutterings utfordringer spesielt for yrkesgruppen overleger innen psykisk
helsevern og overleger i rus og avhengighetsmedisin.

4.4. Samarbeid med kommuner/samarbeidsplaner
Samhandlingen mellom Sykehuset Telemark og de 18 kommunene i Telemark er organisert innenfor
4 regioner. (Vest-Telemark, Midt-Telemark, Øst-Telemark og Grenland).
I hver region er det etablert en samhandlingsressurs som har ansvar for å følge opp, og koordinere
samhandlingen i regionen. Det er inngått samarbeidsavtaler med kommunene i Telemark - innenfor
hver av regionene Vest-Telemark, Øst-Telemark, Midt-Telemark og Grenland.
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5. Framskrivning mot år 2035
Som grunnlag for planarbeidet er det innhentet aktivitetsframskriving mot år 2035. Framskrivningen
tar utgangspunkt i innrapportert aktivitet fra KPR til Norsk pasientregister (NPR) 2015. Befolkningen i
opptaksområde for STHF øker i perioden 2015-2035 med totalt 10 %, gitt SSBs sin
befolkningsprognose for alternativet middels nasjonal vekst (alternativ MMMM), se tabell 2.
Framskrivningen er gjeldende for psykisk helsevern og TSB poliklinikk. Døgnkapasitet TSB er ikke
beregnet i denne framskrivningen. Sykehuset Telemark HF øker kapasiteten med 10 døgnplasser fra
og med 2018.
Sykehuset i Telemark HF opptaksområde, befolkningsframskrivning, MMMM
Kommunenavn
Porsgrunn
Skien
Notodden
Siljan
Bamble
Kragerø
Drangedal
Nome
Bø (Telemark)
Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Sum

2015
35755
53745
12599
2361
14140
10636
4111
6630
5977
4346
5913
1594
3002
2466
1439
1298
2252
3689
171953

2020
36866
55722
13018
2397
14340
10717
4161
6688
6187
4357
5969
1607
3052
2389
1477
1269
2188
3833
176237

2025
38081
57629
13414
2401
14495
10917
4240
6735
6495
4401
5997
1623
3110
2352
1524
1277
2160
3959
180810

2030
39239
59416
13787
2403
14622
11095
4347
6810
6799
4440
6063
1654
3168
2350
1565
1282
2154
4087
185281

2035
40225
60911
14114
2402
14675
11226
4442
6853
7056
4470
6114
1693
3225
2333
1591
1300
2147
4191
188968

2040
41030
62166
14401
2400
14670
11323
4516
6854
7276
4488
6147
1703
3286
2292
1621
1296
2146
4291
191906

%-vis
endringer
fra 2015 til
2035
12,5 %
13,3 %
12,0 %
1,7 %
3,8 %
5,5 %
8,1 %
3,4 %
18,1 %
2,9 %
3,4 %
6,2 %
7,4 %
-5,4 %
10,6 %
0,2 %
-4,7 %
13,6 %
10 %
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En ren demografisk framskrivning av aktiviteten ved STHF fra 2015 til 2035 viser at antall
døgnopphold øker med 12 %, oppholdsdøgn med 16 % og poliklinikk med 5 %, se figur 4.

Svakheten ved en ren demografisk framskrivning er at den ikke tar høyde for nye arbeidsmetoder,
arenaer og oppgavefordeling som kan påvirket behovet for de ulike behandlingsnivåene.

Justerer man demografisk framskrivningstall for endringsfaktorer (endringer i tilbud og
forventninger, medisinsk teknologisk utvikling og samarbeid med kommuner), vil omfordeling i ulike
omsorgsnivåer endres, se figur 5:
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Demografisk framskrivning betyr at man har lagt befolknings framskrivninger som eneste
endringsfaktor. Fordeling mellom behandlingsnivåer i demografisk framskrivning er vist i tabell 3:
STHF Demografisk framskrevet , fordelt etter år og sektor
Sektor

2015

2020

2025

2030

%-vise
endringer
2015-2035

2035

PHV
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt

2179
35342
144
62958

2283
37562
138
64928

2351
39398
138
65138

2408
40351
141
66473

2460
41309
145
67161

13 %
17 %
0%
7%

66
200
19
17448

66
209
17
17661

68
212
17
17931

68
210
18
18176

68
209
19
18231

3%
4%
-1 %
4%

78
2598
173
30760

76
2476
161
30678

80
2703
174
30443

76
2555
171
30313

78,09
2591
171
30966

0%
0%
-1 %
1%

2323
38140
336
111166

2425
40248
315
113267

2498
42313
329
113511

2552
43116
330
114962

2606
44109
335
116357

12 %
16 %
0%
5%

TSB
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt
BUP
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt
SUM
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt

Tabell 4, viser framskrevet og omstilt aktivitet pr sektor og fordelt mellom DPS og sykehus:
STHF, aktivitetsoversikt fordelt etter tjenesteenhet og behandlingsnivå, år 2035
år 2035

'Sykehus
psykiatri''

DPS samlet

%-vise endringer
%-vise endringer
2015-2035
2015-2035 DPS
''Sykehuspsykiatri

Total

PHV
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt
TSB
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt
BUP
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt

1323
17270
2
8699
0
75
161
0
0
0
87
2000
9
168

1410
14605
181
75873

2733
31875
182
84573

33 %
-5 %
51 %
65 %

19 %
-15 %
26 %
31 %

0
0
24
22958

75
161
24
22958

14 %
-20 %
0%
0%

0%
0%
25 %
32 %

0
0
207
38826

87
2000
216
38994

11 %
-23 %
29 %
36 %

0%
0%
25 %
27 %

1485
19430
11
8867

1410
14605
411
137657

2896
34036
422
146524

30 %
-7 %
32 %
65 %

19 %
-15 %
25 %
30 %

SUM
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt

Døgnopphold betyr at pasienten er innlagt på sykehuset lengre enn 24 timer. Oppholdsdøgn betyr
liggedager/- det vil si hvor lenge/antall dager pas har vært innlagt på sykehuset.
Tall i tabell 10 viser beregnet kapasitetsbehov for sentralsykehusfunksjoner og DPS.

STHF, PHV, TSB og BUP- dagens kapasitet (antall senger) og matematisk beregnet kapasitet, år 2035
'Sykehus
år 2035
DPS samlet
Total
psykiatri''
PHV og TSB (beregnet antall senger)
57
48
105
BUP (beregnet antall senger)
8
0
8
Sum (senger)
113
PHV poliklinikk (antall konsultasjons rom)
6,0
48
54
TSB poliklinikk (antall konsultasjons rom
0,0
16
16
10
BUP poliklinikk (antall konsultasjonsrom)
1,0
34
35
Sum polklinikk
7
98
105

5.1. Kapasitetsutvikling
Frem mot 2035 ser vi at nåværende utvikling hva gjelder kapasitet og innhold vil fortsette. Dette
handler i vesentlig grad om en fortsatt dreining fra døgn til dag og fra kontorbasert poliklinikk til
utadrettet aktivitet. Det vil være et krav om at spesialisthelsetjenesten i økende grad gis der
pasienten bor og oppholder seg, i nært samarbeid med fastleger og kommunale tjenester. Denne
utviklingen må avstemmes mot befolkningens behov.
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6. Psykisk helse fram mot 2035
Utviklingsplanen skal bygge på visjonen om å skape «Pasientens helsetjeneste», hvor kravet til faglig
kvalitet, god kapasitetsutnyttelse og pasientsikkerhet er grunnleggende. Pasienten skal få nødvendig
informasjon for å kunne ta viktige valg. Pasienten skal involveres i beslutninger som skal tas
vedrørende egen undersøkelse og behandling.
Vår organisasjonskultur vil være en viktig faktor for å oppnå målsetningene. Vi må sørge for å ha
arenaer som gir rom for fellesskap, involvering, gjensidig informasjon og faglige diskusjoner.
Vi vil:





Møte utfordringene på nye måter
Utvikle og ta i bruk nye metoder
Involvere pasienter, pårørende og medarbeidere i større grad enn i dag
Sikre en framtidsrettet organisering som understøtter fagområdene

Fremtidig organisering av helsetjeneste
Det er i økende grad krav om spesialisert utredning og behandling. Pasienten vil til enhver tid ønske
den høyeste kompetanse tilgjengelig raskest mulig. Det vil bli nødvendig med avklaringer og
bevissthet på grad av «spissing» av behandlingstilbud innen spesialitetene versus
generalistkompetanse. Det vil være nødvendig med ytterligere avklaring og konkretisering av
samarbeid og oppgavefordeling mellom STHF/KPR og kommunene. Klinikken vil jobbe med de
overnevnte områder i planperioden.
Alderssammensetting – økning i alderspopulasjonen
Det vil være en vesentlig økning i de eldste eldre (over 80 år) i 2035. Dette vil synliggjøres i ulik grad i
våre kommuner. KPR har i dag et sterkt og spisset fagmiljø for målgruppen eldre. Fremtidig
dimensjonering av tilbudet og arbeidsform, vil i samarbeid med kommunene utvikles og tilpasses i
takt med befolkningens behov.
Nye pasientgrupper inn i psykisk helsevern og TSB
Det er de siste årene gjort endringer i lovtekst og vedtatt nye lover som utfordrer sengekapasiteten.
Domstolen vil sannsynligvis dømme flere til den tidsubegrensede særreaksjonen ‘dom til tvungent
psykisk helsevern’. Her vektes samfunnsvernet mer enn den individuelle behandlingen av pasienten,
og vil kreve kompetanseheving og at våre bygninger er gode nok for å ivareta sikkerheten overfor
pasienter, personale og samfunnet. Det må skje en betydelig oppgradering av bygningene og
uteområde hvor den «passive sikkerheten» er tatt hensyn til.
Den nye særreaksjonen dom til tidsbegrenset tvungent psykisk helsevern fra minimum 6 måneder til
maksimalt 3 år, er en ny pasientgruppe som kan bli særlig utfordrende å behandle. Dette er pasienter
som kanskje ikke vil profitere på behandling i institusjon, de er kjennetegnet av gjentatte lovbrudd og
«plagsom» atferd. Kravet til samfunnsvernshensyn er ikke vektet like mye for denne gruppen, men
det er viktig at Helse Sør Øst har planer for hvor disse skal behandles.
Det er også åpnet for at domstolen kan plassere arrestanter i varetekt i institusjon, se
straffeprosessloven § 188. Dette kan representere en betydelig utfordring for eksisterende
behandlingsmiljøer, og fordrer en aktiv kontakt med politi, påtalemyndighet og domstol.
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Fengselspsykiatrien er i endring og Sykehuset Telemark kan få en områdefunksjon for flere fengsler i
vår region. Dette vil måtte medføre en styrkning av fagmiljøet innen retts- sikkerhets- og
fengselspsykiatrien. Det bør vurderes om sykehuset skal kunne motta pasienter for judisielle
observasjoner i institusjon, iht. § 167 i Straffeprosessloven.
Flyktningeproblematikk - tjenester til innvandrere
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør per 1. januar 2015 i overkant av 15 pst. av
Norges befolkning. Innvandrergruppene er like heterogent sammensatt som den øvrige
befolkningen, og de helserelaterte utfordringene varierer. Det vil i vår klinikk være ekstra
utfordringer knyttet til kompetanse i traumeforståelse og behandling av flyktningepopulasjonen som
kommer fra krigsherjede områder. Personer med kort botid i Norge og svake norskferdigheter kan ha
store vanskeligheter med å orientere seg i helsesystemet og trenger derfor særlig oppmerksomhet i
planlegging av tjenesten de nærmeste årene. Flerkulturell kompetanse i spesialisthelsetjenesten må
vektlegges i planperioden.

6.1. Kompetanseutvikling og – utveksling
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er en lærende organisasjon med kultur og
arbeidsmetodikk for kompetanseutvikling og forbedringsarbeid. Vi skal utvikle et fag- og
forskningsmiljø som bidrar til et bedre og helhetlig helsetilbud til befolkningen. Kompetanseutvikling
og – utveksling bør skje nært det kliniske arbeidet. Det er viktig å ta i bruk metoder og
forbedringsverktøy som sikrer praksisnær læring i et tett samarbeid mellom brukere og behandlere.
Et sterkt fag- og forskningsmiljø vil bidra til å inspirere medarbeidere til kontinuerlig utvikling av
behandlingstilbudet. Et sterkt fagmiljø vil bidra til en attraktiv arbeidsplass og bidra til bedre
rekruttering.

6.1.1.
FoU virksomhet / aktivitet i klinikken
Fagområdene psykisk helsevern og TSB er forskningssvake områder. Det er behov for forskning
knyttet både til behandlingsmetoder og behandlingsutfall, samt forskning knyttet til organisering og
samhandling. Samhandlingsforskning vil innebære en mulighet for å trekke med førstelinjen for å øke
kunnskapen om effekten av samhandlingsformer.
Klinisk forskning vil være i behov av samarbeid med andre helseforetak, forskningsmiljø/nettverk og
innovasjonsmiljøer for å få et tilstrekkelig omfang.
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Det skal drives forsknings- utdannings- og forbedringsarbeid. I dette ligger blant annet:









Minst 1 % av totalbudsjettet til fagområdene psykisk helsevern og TSB er satt av til forskning
Det bør satses på stipendiatstillinger innen Barn og unge, Psykisk helsevern, TSB
Helsetjenesteforskning, medforskning, effektstudier på om behandlingen har hatt effekt
Opparbeide implementeringskompetanse i organisasjonen
Bidra til utvikling av og sikre implementering av nasjonale faglige retningslinjer
Brukerkompetansen inngår i planleggingen av forskning og fagutvikling ved klinikken
Alle fagområdene er representert i forskningsutvalget ved STHF
Det pågår til enhver tid et PhD-forskningsarbeid i klinikken, og det stimuleres til forskning
som kan publiseres i refereebaserte tidsskrifter

6.1.2.
Felles fagutvikling mellom KPR, kommuner og utdanningsinstitusjoner
Modeller og metoder for gjensidig læring, kompetanseoverføring og felles kompetanseutvikling
mellom tjenestenivåene legger til rette for bedre og mer målrettet samhandling og
kompetansebygging. Dette reguleres i samarbeidsavtaler. I fremtiden vil vi blant annet styrke
følgende:







Gjensidig veiledning og hospitering på tvers av tjenestenivåene
Kompetanseutveksling mellom KPR, Kommuner og utdanningsinstitusjoner
Relevant etter- og videreutdanning
Lokalbaserte tverrfaglige utdanningsprogram
Læring ved medisinsk simulering/rollespill, og bruk av nasjonale e-læringsprogrammer
E-læringsprogram for pasienter og pårørende om diagnose og mestring av egen sykdom

6.1.3.
Læring og mestring
Det er et mål at lærings -og mestringstilbud skal inngå i helhetlige tilbud for pasienter, brukere og
deres pårørende. Tilbudene bør være både diagnosespesifikke og diagnoseuavhengige, men med
fellesnevneren mestring av egen hverdag og livssituasjon. Utvikling av tjenestene innenfor dette
fagområdet må skje på både individnivå og tjenestenivå.

6.2. Brukermedvirkning og samvalg
Ut fra visjonen om «pasientens helsetjeneste» og reell brukermedvirkning vil brukerens
erfaringskunnskap være et nødvendig supplement til klinisk fagkunnskap. Begrepet samvalg
markerer en endring i pasientrollen og pasientens helsetjeneste. Samvalg skal være en integrert
metodikk i det å gi god helsehjelp. Mange av de mest virksomme intervensjonene innen psykisk
helsevern er kun mulig å få til ved at pasienten deltar aktivt i behandlingen. Bedre digital
tilrettelegging for pasienten skal understøtte og styrke den individuelle samvalgsituasjonen.
Ved STHF har vi Brukerutvalg og Ungdomsråd, og det er opprettet et eget brukerkontor som betjenes
av pasientorganisasjonene. I KPR har vi etablert stillinger som erfaringskonsulenter som bistår med
likemannsarbeidet innen psykisk helsevern, samt et eget Brukerforum.
6.2.1.
Pasienten deltar aktivt i behandlingen
 Avklare forventninger og bruke kunnskapsbasert praksis, med mål om en omforent
behandlingsplan.
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I alle utrednings- og behandlingsløp bør pasienten få alderstilpasset informasjon og derav
muligheten til å påvirke egen behandlingsplan. Både pasient og familie bør presenteres for
ulike behandlingsalternativer.
Innføre pasientnotat (pasienten skriver sitt eget notat) som en del av pasientens journal.
Journalen er et samarbeidsdokument mellom pasient og behandler og er tilgjengelig for
pasienten til enhver tid.

6.2.2.
Pårørendeinvolvering
 Ivareta pårørendeperspektivet, et særskilt fokus på barn som pårørende, og sikre veiledning
til familien.
 Tilbud til pårørende om informasjon/psykoedukasjon der pasienter ikke ønsker felles samtale
 Det bør vurderes å etablere egne foreldre-erfaringskonsulenter for å bistå foreldre av barn
med psykiske vansker
 Det etableres et rådgivende kompetanseforum i Barne- og ungdomspsykiatrien med ungdom
som deltakere
 Etablere erfaringskonsulenter/medarbeidere for å styrke erfaringskunnskapen i
behandlingen. Erfaringskompetanse bør inn i det polikliniske tilbudet – egne
poliklinikkdager/ konsultasjoner med likemenn
 Bruker- og pårørendeperspektivet ivaretas på systemnivå av brukerorganisasjoner
6.2.3.
Tilgjengelighet
Tilgjengelighet er viktig for når og hvor pasienten skal velge å motta sin behandling. Klinikken vil
arbeide for økt tilgjengelighet gjennom blant annet:





Utvidet åpningstid for poliklinisk og ambulant virksomhet
Elektronisk timebestilling og frammøteregistrering
Nettbaserte tester og behandlingsprogram benyttes
Arenafleksible tjenestetilbud

6.3. Samhandling og nye arbeidsformer
Overgangsfasen mellom tjenestenivåene i hjelpeapparatet er et risikoområde.
Spesialisthelsetjenesten, kommunene, fastlegene, private institusjoner og privatpraktiserende
spesialister innen psykisk helse og TSB er instanser som skal gi koordinerte tjenester uten avbrudd.
Det er avgjørende at disse fungerer som en helhet. For å oppnå dette vil klinikken
6.3.1.
Styrke og videreutvikle arenafleksible løsninger sammen med samarbeidsparter
 Videreutvikle og sikre akuttambulante funksjoner i barne- og ungdomspsykiatrien
 Etablere samarbeidsmodeller basert på grunnideene fra ACT (Assertive Community
Treatment) og/eller FACT (Flexible-ACT) team
 De akutt ambulante tjenestene har tilstedeværelse på Legevakt/ lett tilgjengelig for Legevakt
 De polikliniske tjenestene skal øke sin tilgjengelighet for henvisende instanser
 Felleskonsultasjoner mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, for eksempel
i boliger- på sykehjem, på fastlegekontorer
 Elektronisk samhandling/meldingsutveksling mellom behandler og pasient i behandling
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6.3.2.
Videreutvikle de polikliniske tjenestene
 Sikre kontinuitet i behandlingsforløp, også ved innleggelse i egen klinikk, private institusjoner
og hos avtalespesialister
 Sikre effektive og målrettete behandlingsforløp – implementere pakkeforløp
 Arbeid / aktivitet som en integrert del av behandlingen
 Særskilt kompetanse – vurdere spissing av enkelte deler av behandlingstilbudet
(behandlingsmetodikk og tilbud)/ spesialiserte team – for behandling av enkeltlidelser

6.3.3.
Utvikling av digitale løsninger
Klinikken ønsker å bruke teknologien på en resultatrettet måte, – dette kan gjøres sammen med
kommuner og pasienter/ brukere. Digitale løsninger vil være et hjelpemiddel for effektivisering,
systematisering og dokumentasjon av samhandling. For at dette kan bli en realitet, må vi sikre IKT
kompetanse i klinikken. Det bør utarbeides en strategi i klinikken for bruk av digitale verktøy. Digitale
verktøy gir mulighet til:










Strukturert tilbakemelding fra mottakerne av våre tjenester
Standardisering og versjonshåndtering
Se utvikling/ trender over tid
Grunnlag for beslutninger og forbedringsarbeid
Forskning og samforskning basert på større mengder av standardiserte og strukturerte data
Selvhjelpsprogrammer
E terapi - spesialister tilgjengelig for pasienter på digitale plattformer (velferdsteknologi)
Elektronisk dialog med kommunale hjelpeapparat og fastleger (dialog meldinger)
Mulighet for digital egensøknad og selvrapportering på ulike scoringsverktøy

6.3.4.
Styrket samarbeid internt i sykehuset og sykehusområdet
I planperioden må man i større grad utvikle og samordne tjenestetilbudet i sykehusområdet. Aktuelle
oppgavefordelinger må identifiseres, vurderes





Videreutvikle veiledningstjenester mellom somatikk og psykiatri/TSB
Utrede mulighet for samarbeid om etablering av spesialpoliklinikker(Raskere tilbake,
nevropsykologiske tjenester, OCD, spiseforstyrrelser, stemningslidelser) innen sykehusområdet
Utrede mulig funksjonsdeling innen døgnbehandlingstilbud der det gir kvalitativt bedre
behandlingstilbud
Samarbeid om kritisk kompetanse innen sykehusområdet

6.4. Tvang
Det overordnede prinsippet for all helsehjelp er at den skal bygge på et frivillig informert samtykke.
Dette kravet er forankret både i nasjonal lovgivning og i internasjonale menneskerettigheter. Bruk av
tvang overfor pasienter i psykisk helsevern er et unntak fra prinsippet om at behandling er frivillig
Det har det siste året skjedd en rekke endringer i lovverket (Psykisk helsevernloven/Straffeloven –
sivilpsykiatri og strafferettspsykiatri) med sannsynlige konsekvenser for bruk av tvang i det psykiske
helsevernet. Ved lov av 10. februar 2017 ble det gjort endringer i psykisk helsevernloven for å øke
pasientenes selvbestemmelse og rettssikkerhet. Av særlig betydning er endringer som gir pasienter
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med samtykkekompetanse rett til å nekte behandling i det psykiske helsevernet, dersom det ikke
foreligger fare for eget liv eller andres liv og helse.
Klinikken har i flere år hatt fokus på riktig og redusert bruk av tvang og det er gjennomført flere tiltak
rettet mot dette. Samlet sett må vi konkludere med at vi har sett små endringer i bruken av tvang i
Telemark i perioden 2010- 2016. Resultatene viser at antall tvangsinnleggelser ikke er redusert i
perioden, se figur 1.

Lokal strategi for mer frivillighet og riktig bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Telemark ble
revidert og ferdigstilt i desember 2017. Tiltak som retter seg mot tvangsbruk kan settes inn ulike
steder/faser i pasientforløpet. Prinsippet om høy kompetanse i front bør etterleves for å sikre riktige
vurderinger. Personalet må ha kompetanse innen forebygging og mestring av aggresjon og vold.
Gode virkemidlene for å redusere tvang vil være:




Utadrettet virksomhet, samhandling med kommunene – der folk bor, understøtte
kommunale tiltak
Akutt Ambulant team (AAT), Flexible-ACT (F-ACT), Assertive Community Treatment (ACT),
Brukerstyrte senger, tidlig innsats/intervensjon, tiltak av mindre inngripende karakter,
Kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser)
Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie
behandlingstilbud, brukerstyrt behandlingstilbud, individuelle planer, inkl. kriseplaner.

Disse områdene vil vektlegges i planperioden




Et mer forpliktende samarbeid og samhandling på tvers av forvaltningsnivåer, inkludert
fastleger og legevakt. Samarbeidsavtalene må konkretiseres i forhold til oppgavefordeling
rettet mot ulike målgrupper og målsettinger.
Det knyttes kontakt mot aktuelle forskningsmiljøer som omhandler bruk av tvang, for
eksempel ved deltakelse i Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i
det psykiske helsevernet
Kompetanseheving og undervisning i temaer som frivillighet i behandling,
mestringsfremmende metoder, lavterskeltenkning, menneskerettigheter, etikk, nye
lovbestemmelser

17



Verdige og skånsomme transportordninger – jf. Erfaringer fra prosjektet Verdig Vei Videre –
transport av akutt psykisk syke



Riktig og konsekvent dataregistrering



Utvikle og implementere metoder for redusert bruk av tvang. (medisinsk simulering)

Blant klinikere er det konsensus om at noen tilstander bør eller må behandles på tvang initialt. Dette
gjelder alvorlige sinnslidelser med fare for vold, maniske psykoser, psykoser med imperative
stemmer om selvmord/drap og vold, alvorlige depresjoner med psykotiske symptomer og
selvmordsatferd med sterk angst/ håpløshet/agitasjon der man vurderer at det foreligger en alvorlig
sinnslidelse.
Pasienter med psykoselidelser utgjør den største gruppen med tvangsinnleggelser,
tvangsmedisineringsvedtak og bruk av tvangsmidler. Ikke-optimal behandling er en viktig årsak til
dette.
 Redusere tvangsbruk ved å gi tidlig og riktig behandling
 Tidlig intervensjon ved psykoser, og kunnskapsbasert oppfølging av pasienter med allerede
etablerte psykosediagnoser utenfor sykehus

6.5. Standardiserte pasientforløp
Regjeringen vil innføre pakkeforløp for psykisk helse og rusavhengige i løpet av 2018. Pakkeforløp for
psykisk helse og rus innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling
for utvalgte tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for
utredning og behandling der disse finnes. Målet er å redusere uønsket variasjon i tilbudet slik at alle
får kunnskapsbasert og god behandling. Dette arbeidet er i sin startfase i Helsedirektoratet.
Standardisering av behandling må balanseres mot kravet om brukermedvirkning og individuell
tilpasning av behandlingsforløpet. Dette er et viktig. Det må vurderes nærmere hvordan
pakkeforløpet for den enkelte utformes, slik at pasientenes behov blir best mulig ivaretatt.
Pakkeforløp vil sikre sammenhengende og koordinerte pasientforløp som er individuelt tilpasset.

6.6. Behandlingseffekt
Psykisk helsevern er et fagområde med svak tradisjon for fortløpende å måle effekten av
tjenestetilbudet. Det er tvil om de eksiterende indikatorene viser et godt bilde av helsetjenestens
kvalitet, men noen effektmål er etablert og det finnes validerte verktøy som kan tas i bruk. Vårt
fagmiljø skal dokumentere resultater av egen praksis sammen med utvikling av et bedre
indikatorsett.
Om bruk av verktøy i utredning, behandling og evaluering
Utvikling innen teknologi og nettsikkerhet vil gi muligheter for å innovere arbeidsmetoder og
tjenester vi i dag ikke kan forutse. Utfordringen blir å ta i bruk mulighetene når de kommer, ikke
vente til «en må». Parallelt med innføring av digitale verktøy må det være en våkenhet rundt bruken
av verktøyene, slik at det ikke fører til fremmedgjøring. Digitale verktøy er ikke målet, men et middel
i en behandlers portefølje.
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Verktøy for utredning, behandling og evaluering må velges i henhold til målet de skal betjene
og bør baseres på tilgjengelig forskning
Biologiske markører antas å få større betydning i utredning og valg av riktig behandling
Ansvar og forvaltning av digital satsing må være klart plassert i klinikken. Standardisering,
opplæring, oppdatering, monitorering og evaluering er viktige oppgaver

Effekt av behandlingen





Måling av effekt skal være en selvfølgelig del av et behandlingsforløp i poliklinikk og
døgnseksjon. Måling må være løpende slik at pasient og behandler kan gjøre endringer i
behandlingen ved behov
Evalueringer skal benyttes i utvikling og forbedringsarbeid.
Økt bruk av pakkeforløp der effektmåling inngår

Brukertilfredshet
Brukertilfredshet må være en selvfølgelig del av vår virksomhet. Dette skal brukes til kontinuerlig å
forbedre kvaliteten på behandlingstilbudet.



Det avholdes jevnlige evalueringsmøter/digital pasientevaluering med pasienten/pårørende
gjennom hele behandlingsforløpet, og etter endt behandling
Det etableres et eget system for tilbakemelding fra pårørende

6.7. Rusbehandling fram mot 2035
Sykehuset Telemark HF bør innen 2035 etablere et helhetlig behandlingstilbud for TSB i samarbeid
med Helse Sør-øst RH sine avtalepartnere.


Sykehuset Telemark skal ha et lokalbasert døgntilbud med høy medisinsk kompetanse på
avrusning og utredning av alle aldersgrupper, inkludert unge
 Sykehuset Telemark HF bør vurdere ‘en dør inn’ for pasienter i rusrelaterte kriser
 Pasienter med behov for helsehjelp fra både somatikk, psykiatri og TSB vil få tilrettelagt
behandlingsforløp som ivaretar dette
 Ved pakkeforløp TSB utnevnes forløpskoordinatorer i poliklinikk
 All elektiv behandling starter og slutter i poliklinikk. Elektive pasientforløp skal utformes i
samarbeid med pasient, innsøkende kommune og utredningsarbeid skal fordeles mellom de
ulike tjenestenivåene. Man vil etterstrebe bruk av felles utredingsverktøy med vekt på
nasjonale anbefalinger.
 TSB vil inngå et aktivt samarbeid med brukerorganisasjoner innen rusfeltet
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6.8. Barn og unge
Barns psykiske helse utvikles i samspillet mellom barna og det miljøet de vokser opp i. Dette
samspillet og tilknytningen til omsorgspersonene er essensielt for utvikling av god psykisk helse.
Utviklingen bør gå i retning av en mer utadrettet og samhandlende behandlingsprofil.
Klinikken vil:







Ha fokus på familien som en helhet
Tilby forebyggende hjelp og tidlig intervensjon
Identifisere kommende foreldre i risikogrupper – fokus på foreldrefunksjonen i samarbeid
med kommunene
Følge opp familiemedlem som en del av pasientforløpet
Gi alderstilpasset behandling og informasjon
Tilstrebe gjensidig veiledning og formidling av kompetanse mellom spesialisthelsetjeneste og
kommunale virksomheter.

6.8.1.
Rus
 Etablere tverrfaglig spesialisert behandling for ungdommer med rusproblemer som en
helhetlig tjeneste
6.8.2.
Overganger mellom ulike virksomheter og forvaltningsnivå
Overganger innebærer overføring av behandlingsansvar internt på sykehuset og mellom sykehus og
kommunal/privat oppfølging.




Tilstrebe et bedre samarbeid mellom Psykisk helsevern for barn og unge og Psykisk helsevern
for voksne, samt mer sømløse overganger mellom psykisk helsevern og somatiske
tjenestetilbud.
Etablere flere samarbeidsarenaer/møtepunkter, hvor man drøfter felles saker, varsler
overganger og initierer samarbeid

6.8.3.
Akutte tjenester/ Øyeblikkelig hjelp
Barn og unge som trenger akutt helsehjelp ivaretas best av personell med kompetanse og erfaring
med pasientgruppen under 18 år, med tilhørende fagkunnskap om lovverk og retningslinjer for
behandling.


Videreutvikle og sikre akuttambulante funksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrien
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1. Innledning og organisering av arbeidet
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) er organisert i Barne- og ungdomsklinikken (BUK).
For ABUP sitt område spesifikt ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra ABUP, KPR
(Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling), tillitsvalgte og brukerorganisasjoner.
Et eget dokument fra arbeidsgruppen ble utarbeidet. Innspill fra denne gruppen er i stor grad
innarbeidet i denne delrapporten.
Planen i sin helhet er drøftet og godkjent i lederaksen i BUK.

2. Oppfølging av regionale føringer
Klinikken skal synliggjøre utvikling av virksomheten for å møte fremtidige behov for
spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling.
Innen psykisk helsevern og rusbehandling skal delrapporten skal beskrive:







hvordan brukermedvirkning kan styrkes i alle ledd innen psykisk helse, og gjøre rede for
hvordan en skal styrke erfaringskompetansen i kliniske enheter
hvordan standardiserte pasientforløp (pakkeforløp) skal implementeres innen psykisk
helse
hvordan understøtte smidig pasientflyt, god oversikt over bruk av ressurser og
prioriteringer, synlighet / tilgjengelighet og robuste fagmiljøer som kan drive fagutvikling
og forskning
en struktur for forbedrings-metodikk innen psykisk helse. Arbeidet skal forankres i
«Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten»
Helseforetaket skal i arbeidet med utviklingsplanen vurdere og beskrive hvilke etablerte
samarbeidsstrukturer som skal videreutvikles og nye som planlegges utviklet i
tidsperioden

Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), skal delrapporten spesielt beskrive:



utvikling av basistjenester innen TSB og en optimal organisering av disse for å
understøtte et helhetlig behandlingstilbud til pasientene.
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3. Øvrige strategier og føringer som legges til grunn
Overordnede føringer:
 Utviklingsplaner for helseforetakene – strategier, planer og regionale føringer – Helse SørØst(HSØ), januar 2017
 Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2030
 Gjeldende strategiplan for STHF 2016-2019 og BUKs utviklingsplan 2016-2019
 Utviklingsplaner for helseforetakene – Delprosjekt tverrfaglig spesialisert rusbehandling, HSØ
og Delprosjekt psykisk helse, HSØ
 Nasjonale pakkeforløp innen rus og psykisk helse
 Samhandlingsreformen
 Reform knyttet til fritt behandlingsvalg
 Laveste effektive omsorgsnivå «LEON»
 Rundskriv 21/2015: Samarbeid mellom barneverntjenesten og psykiske helsetjenester til
barnets beste
 «Mestre hele livet». Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)

4. Dagens situasjon
Barne- og ungdomsklinikken ved STHF er organisert i 3 avdelinger: Avdeling for barne- og
ungdomsmedisin (ABUM), Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og Avdeling for
habilitering (AHAB).
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), organisert i BUK, består av 6 seksjoner: 4
poliklinikker i Skien, Porsgrunn, Vestmar/Kragerø og Notodden, og 2 fylkesdekkende seksjoner:
Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF) og Seksjon for familiebehandling (SFB). Det har over
lang tid vært et samarbeid om ungdom fra 15 år med rusproblemer, med Klinikk for psykisk
helsevern og rus. Sengepost for barn-unge, Ungdomspsykiatrisk Senter (UPS), er organisert i KPR,
med tett samarbeid med ABUP.
HSØ gir føringer på at det skal beskrives hvordan tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn
og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) kan samles i en enhet i hvert sykehus sitt
opptaksområde.
En egen seksjon i ABUP, Seksjon for autismespekterforstyrrelser(SAF), utreder og følger opp barn og
unge med autisme. Flere pasienter som har autisme i kombinasjon med utviklingshemming, følges
også opp i AHAB. Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom SAF og HABU som regulerer
samarbeidet rundt denne pasientgruppen. Det vises i denne sammenheng til Delrapport Habilitering
U 2035, pkt 6,3.
Avdelingene som har barn og unge som målgruppe er organisert i en felles klinikk (BUK) da vi mener
at barn og unge trenger en tydelig stemme for å ivareta deres interesser både innen psykiske helse
og somatisk helse. Vi har flere felles møtepunkter der vi tar opp tema som omhandler barn- unge og
deres familier særskilt, både internt i STHF og ut mot kommunene. Vi mener at barn og unge har
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behov for en særskilt faglig tilnærming og forståelse av sine behov og aktuelle tiltak, som er
forskjellig fra det voksne har behov for. Vi vil nevne nyere forskning som viser til betydningen av
kvaliteten på barnets tilknytning til omsorgspersoner; betydning både for psykisk og somatisk helse.
Nyere forskning viser også at spedbarns smertefølelse er mye større enn tidligere antatt. Barn og
unge er helt avhengig av sitt familiære nettverk og oppvekstarenaer (barnehage, skole og fritid) både
for å utvikle god psykisk og somatisk helse, og for å igangsette tiltak som kan bremse eller gi hjelp
med en lidelse. Psyke og soma henger tett sammen, og dette mener vi at en felles klinikk for barn og
unge har mulighet for å ivareta.
En slik helhetlig tilnærming krever en flerfaglig tilnærming til både forståelse og tiltak/behandling. Vi
vil arbeide for at den flerfaglige kompetansen og status opprettholdes og utvikles innen fagområdet
psykisk helse for barn og unge.
Denne kompetansen har vi mulighet for å utvikle i fellesskap med de avdelingene som arbeider
særskilt med barn og unge. Vi har mye felles innsats knytta mot f.eks. premature, oppfølging av barn
født av mødre under LAR- behandling(Legemiddelassistert rehabilitering), unge med ME (myalgisk
encefalopati/»Utmattelsessyndrom»), alvorlige spiseforstyrrelser, kroniske sykdommer, psykisk
utviklingshemming, familierelaterte tiltak og veiledning på tvers.
Det er flere områder ABUP samarbeider tett med KPR pr.d.d.: Dette gjelder særskilt samarbeid om
innleggelser av pasienter til UPS, samarbeid underveis ved innleggelser og oppfølging av pasienter i
etterkant, det er tett samarbeid mellom seksjonslederne i ABUP og seksjonsleder UPS. Vi har
samarbeid om unge fra 15 år og oppover med rusproblemer, et felles OCD-team, samarbeid om
øyeblikkelig- og akutthjelp utenom kontortid, samarbeid i enkeltsaker ved overganger og en del felles
opplæring/kurs på faglige områder.
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5. Framskrivninger av aktivitet til 2035
Sett på sektornivå, vil prosentvise endringer variere fra sektor til sektor. For eksempel
døgnopphold vil øke mest i PHV med 25%, men for BUP vil økning være på 12% for
døgnopphold:
STHF framskrevet og omstilt aktivitet, fordelt etter år og sektor
Sektor

2015

2020

2025

2030

%-vise
endringer
2015-2035

2035

PHV
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt

2 179
35 342
144
62 958

2346
35456
147
69362

2481
34945
156
73883

2609
33468
169
79629

2733
31875
182
84573

25 %
-10 %
26 %
34 %

66
200
19
17 448

68
198
18
18867

72
188
20
20338

74
174
22
21773

75
161
24
22958

14 %
-20 %
25 %
32 %

78
2 598
173
30 760

78
2337
172
32773

84
2398
197
34530

82
2119
205
36312

87
2000
216
38994

12 %
-23 %
25 %
27 %

2323
38140
336
111166

2493
37990
337
121002

2637
37530
374
128751

2765
35762
396
137715

2896
34036
422
146524

25 %
-11 %
26 %
32 %

113825

123831

131761

140875

149841

32 %

TSB
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt
BUP
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt
SUM
Døgnopphold
Oppholdsdøgn
Dagbehandling
Poliklinisk kontakt
Antall kontakter pr år (døgn, dag og polklinikk)
summert

Mot 2035 vil det utfra denne framskrivningen bli et økt behov innen døgnomsorg i BUP med 12%.
Dette kan tilsi et behov for økt døgnomsorg innen BUP. Samtidig ser en at antall oppholdsdøgn
reduseres, dvs pasienter forventes å ha kortere opphold i døgninstitusjonen. Antall polikliniske
kontakter økes med 32%.
En slik utvikling totalt sett vil kreve utbygging av de polikliniske og ambulante tjenestene i ABUP, utover vanlig kontortid, sammen med en forventning om tettere og mer samtidighet i samarbeidet
med de kommunale hjelpetjenestene. Muligens også mer akutte døgntjenester desentralisert ute i
kommunene, f.eks. ved at hjemmesykepleie/hjemmetjenester også inkluderer barn og unge. Faglige
og politiske føringer gir retning om redusert bruk av sentrale døgninstitusjoner for barn og unge. Mer
av hjelpen skal gis i hjem og/eller nærmiljø der barnet/den unge skal leve sitt hverdagsliv.
Videreutvikling av samarbeid med UPS/KPR både for å samhandle mer om pasienter både før, under
og etter innleggelser er vi allerede i gang med!
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6. Psykisk helse fram mot 2035
Vår organisasjonskultur vil være en viktig faktor for å oppnå målsetningene som er nedfelt i visjonen
om å skape «Pasientens helsetjeneste», hvor kravet til brukermedvirkning, faglig kvalitet, god
kapasitetsutnyttelse og pasientsikkerhet er grunnleggende.
Vi vil:














Utvikle og ta i bruk metoder og tiltak som integrerer forskning, erfaring og praksis
Fortsette med bruk av virksomme behandlingsmetoder som DBT (Dialektisk
atferdsterapi) og OCD (obessive-compulsive disorder/tvangslidelser)
Involvere pasienter, pårørende og medarbeidere i utvikling av tiltak og metoder
Sikre en framtidsrettet organisering som understøtter en tilstrekkelig sentralisert og
desentralisert tjeneste som gir best mulig hjelp til pasientene
Sikre «sømløst» samarbeid mellom somatiske og psykiske tjenester for barn og unge
Ha fokus på familien som en helhet
Identifisere kommende foreldre i risikogrupper
Se barnet/den unge i sin kontekst som basis for forståelsen av barnets/den unges
reaksjoner og strategier, og dermed sette inn aktuelle tiltak - før eventuell diagnose
settes
Utvikle samhandlingskompetanse og samhandling med kommunale tjenester
Utvikle kompetanse på brukerdeltakelse- hvordan lytte til barn og unges egen
beskrivelse
I spesialiseringsløp innen voksenpsykiatri for psykologer og leger aktivt utfordre til å
få alternativ praksisår i ABUP - for å få kunnskap og kompetanse på både
barne/unge-området og voksen.
Inspirere og tilrettelegge for forskningsaktivitet

Økning av henvisninger av de minste barna og gravide
Tidlig innsats er satsning i mange sammenhenger, særskilt innen psykisk helse. Dette betyr at
kommunens hjelpetjenester oppdager oftere sped- og småbarn som står i fare for å utvikle/har
utviklet psykiske vansker. Foreldrerådgivning og foreldresamarbeid, samt hjelp til familien og
involvering av dens nettverk er sentrale tiltak. Økt fokus på gravide med risikofaktorer og mulighet
for å forebygge allerede før fødsel. Faglig kompetanse og tilnærming til problematikken må utvikles
videre. Tettere og samtidighet i samarbeid med kommunen må videreutvikles.
Samarbeid med barneverntjenesten
Det er kommet tydelige føringer på tettere og mer forpliktende samarbeid mellom
barneverntjenesten og ABUP. Kompetanse og arbeidsmåter i ABUP må i større grad tilpasses disse
føringene, muligens mer øremerking av stillinger rettet mot barn/unge i barnevernet. Samarbeid i
akuttsaker kan også være aktuelt.
Unge voksne
Overganger er for noen sårbare pasienter svært risikofylte. Frafall fra videregående opplæring og
vansker med mestring av arbeidslivet har sammenheng med psykiske vansker/lidelser. Det er aktuelt
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å utvikle samhandlende tiltak internt i STHF og mot kommuner/fylkeskommunen særskilt overfor
denne aldersgruppen: 17-23 år.
Styrke og videreutvikle ambulante og akutte tjenester


Videreutvikle og sikre ambulante tjenester i ABUP, slik at tjenesten blir mer tilgjengelig både
for pasient, pårørende og samarbeidspartnere



Videreutvikle akutte tjenester som ivaretar akutt- og øyeblikkelig hjelp til barn og unge,- i
samarbeid med KPR og eller barnevernsvakta



Vurdere sammen med kommunene om de kan bidra og bistå i akutthjelpbehov-situasjoner
for barn og unge med psykiske vansker/lidelser i et heldøgnsperspektiv

Lokaler og organisering i ABUP:
Det er i BUK tatt en beslutning om å slå sammen BUP Skien, BUP Porsgrunn og Seksjon for
autismespekterforstyrrelser organisatorisk og i felles lokaler i Skien,- nærmest mulig sykehuset (jf.
U30). Nærhet til somatiske avdelinger og til KPR er av stor betydning.
Hensikten med omorganisering av ABUP er for å oppnå:








Mer solid fagmiljø
Flere fagfolk å spille på
Lettere tilgang på aktuell fagkompetanse i pasient saker
Lettere å rekruttere aktuelle profesjoner inn i et større fagmiljø
Mulighet for mer spissing- møte framtidas utfordringer
Kortere tid på avklaringer/utredninger- raskere til behandling/tiltak
Etablere ambulante tjenester

En ønsker også å vurdere muligheten for å ha Seksjon familiebehandling og UPS inn i samme lokaler.
Fra Ungdomsrådet har det kommet ønske om lokalisering i felles lokaler i ABUP- «En dør inn»!
Lokalene for BUP Skien er pt. trange og uhensiktsmessige for deres arbeid.
Tilgang på bygningsmessige muligheter har utsatt denne omorganiseringen.

6.1. Brukermedvirkning og samvalg
På individnivå:


Kunnskap og informasjon er forutsetningen for medvirkning, derfor: Pasienter og deres
familier skal gis mulighet til å påvirke alternative utrednings- og behandlingsforløp ved å få
informasjon på en for dem forståelig måte
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Pasient og pårørende gis systematisk oppfordring og mulighet for tilbakemeldinger underveis
i utrednings- /behandlingsforløp
Benytte nasjonalt utvikla verktøy for tilbakemeldinger på individnivå og evaluering på
systemnivå- når disse foreligger
Pasient/pårørende gis tilbud om utskrift fra journal forløpende etter samtaler mm
Behandler gir informasjon om hvor pasientene/pårørende kan finne informasjon som er
aktuelle for dem
Det vurderes å etablere veilednings- og støttegrupper til foresatte/foreldre av barn/unge
med alvorlige psykiske lidelser,- etableres i samarbeid med foreldre med erfaring
Det vurderes å etablere egne foreldre-erfaringskonsulenter for å bistå foreldre av barn med
psykiske vansker
Videreføre psyko-edukative tilbud til foresatte/nettverk for barn med psykiske lidelser

På systemnivå:





Samarbeide med det etablerte Ungdomsrådet ved aktivt fra ABUP å ta opp aktuelle spørsmål
og tema med dem, samt rekruttere koordinatorer fra ABUP
Vurdere å etablere mer systematisk samarbeid med brukerorganisasjoner
Vurdere utvidet åpningstid for både poliklinisk og ambulant virksomhet
Etablere nettbaserte kommunikasjon og tjenester- når pasientsikkerhet er godkjent sentralt

6.2. Standardiserte pasientforløp
Det endelige dokumentet for Pakkeforløp for Utredning av psykiske lidelser for barn og unge er ikke
ferdigstilt/mottatt. Det vil komme pakkeforløp for behandling av psykiske lidelser og pakkeforløp for
spiseforstyrrelser, som ennå ikke har kommet på høring.
ABUP vil implementere pakkeforløp når dokumentet/føringene foreligger. Ved høringsrunden er
intensjonen i pasientforløpet godt kjent, og deler av forløpet er allerede implementert i avdelingen.
Det vil være av største betydning for å få gjennomført pakkeforløp med tidsfrister at de kommunale
hjelpetjenestene har en god koordinert tjeneste og har foretatt de nødvendige kartleggingene og
avklaringene før henvisningen kommer til spesialisthelsetjenesten.
Vi vil i samarbeid med kommunene avklare hvordan vårt felles ansvar for både utredning og hjelp til
barn og unge kan utvikles på en best mulig måte. Det vil derfor måtte avholdes samarbeidsmøter
både internt i STHF og sammen med samarbeidspartnere i kommunene.
Mental Helse Ungdom er tatt kontakt med for evt samarbeid ved implementering.
Vi har innført delvis standardiserte utredningsforløp både for utredning av ASF, ADHD og OCD.
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6.3. Behandlingseffekt
Dessverre har psykisk helse få hensiktsmessige verktøy for måling av behandlingseffekt. Det er et
komplisert og sammensatt område å utvikle, og det enkelte helsefortak bør ikke utvikle dette aleine
da det ikke får en nasjonal sammenlignende verdi.
I forbindelse med Pakkeforløp så legges det føringer på evalueringstidspunkt og at det skal utvikles
verktøy som kan måle endringer og effekt. Dette ønsker vi velkomment!
Vi har ønsket å ta i bruk digitale verktøy (bl.a. CheckWare) for å kunne benytte oss av verktøy for
pasienttilfredshet og behandlingseffekt. Dette har ikke vært mulig pga risiko knytta til
pasientsikkerhet. Av denne grunn er det et stort ønske om at slike verktøy utvikles nasjonalt!
Utvikling og etablering av slike verktøy må i det minste foregå på et regionalt nivå.

6.1. Andre relevante punkter…?



Flere av de yngste sped- og småbarn vil bli henvist
De fleste pasientene har alvorlige psykiske lidelser; pasienter med milde og moderate
psykiske vansker/lidelser får hjelp i kommunene, ofte i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten, jfr Pakkeforløp utredning av barn og unge

Det vises for øvrig til delrapport Habilitering som også omhandler ABUP.

7. Rusbehandling fram mot 2035



Videreutvikle kompetansen i ABUP på både å oppdage og gi hjelp til barn/unge med
rusproblemer
Etablere tverrfaglig spesialisert behandling for ungdommer med rusproblemer som en
helhetlig tjeneste- samarbeidet mellom KPR og ABUP videreutvikles for aldergruppen 15+
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1. Innledning og organisering av arbeidet
STHF utarbeidet i 2015 «Plan for somatisk spesialisert rehabilitering 2015 -2020». Planen
svarer i stor grad opp områdene i oppdraget fra Helse Sør-øst, og ble utarbeidet i nært
samarbeid med brukere og kommunene i Telemark. Denne delrapporten til utviklingsplanen
tar opp de mest sentrale områdene fra planen. I utviklingsarbeidet med delrapporten har
det vært arbeidsmøter der fagpersoner og ledere fra sykehuset har deltatt sammen med
representant fra Skien kommune enhetsleder Ove Myklemyr og fra Vinje kommune leder for
fysioterapitjenesten Elisabeth Haagensen. I tillegg var brukerrepresentant Birthe Moen med
i arbeidsgruppa.

2. Oppfølging av regionale føringer
I «Utviklingsplaner for helseforetakene - Strategier, planer og regionale føringer» fra HSØ er
bestillingen følgende innen rehabilitering:
a. Utviklingsplanen skal beskrive tilbudet for døgnbasert rehabilitering i tidlig fase etter
akutt sykdom/skade og for ambulant virksomhet. Beskrivelsen skal inkludere
organisering, prioritering og nødvendige endringer i tidsperioden
b. Utviklingsplanen skal beskrive hvor og hvordan et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt
er synlig organisert, hvilken virksomhet og kompetanse som inngår, samt tilhørende
roller og oppgaver. Planen skal også beskrive hvilke nødvendige endringer som skal
gjennomføres i tidsperioden
c. Helseforetaket skal gjennom arbeidet med utviklingsplanen ta initiativ til å
formalisere struktur for samhandling innen rehabilitering i samarbeid med
kommunene. Arbeidet skal forankres i de lovpålagte samarbeidsavtalene

3. Øvrige strategier og føringer som legges til grunn
Sykehuset har allerede en utviklingsplan for rehabilitering «Plan for somatisk spesialisert
rehabilitering 2015 -2020» som er utviklet i samarbeid med kommunene i Telemark.
Planen beskriver status innen spesialisert rehabilitering i Telemark fylke. Videre beskriver
den mål og tiltak som må på plass for å få et tilfredsstillende og funksjonelt tilbud innen
rehabilitering for Telemarks innbyggere. Det er tre hovedområder som har fokus:
Overføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, ambulante tjenester og
kompetanseoverføring på tvers av tjenestenivå. Dette ble videreført i prosjektet «Sammen
om det gode rehabiliteringsforløpet i Telemark», som fikk midler fra Helsedirektoratet.
Prosjektet pågikk fra 2016-2017 og har fokusert på disse tre hovedområdene i samarbeid
med prosjektkommunene Skien og Vinje.
Hvordan Sykehuset Telemark HF skal løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester for å
sikre god pasientbehandling de neste årene er skissert i Utviklingsplan 2030 (U30).
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«Delavtale om samarbeid for pasienter med behov for koordinerte tjenester» 4.3.8, vedtatt i
2017, danner grunnlaget for samarbeid mellom aktørene på tvers av tjenestenivå.
For øvrig legges også følgende nasjonale meldinger, planer og forskrifter til grunn for
området rehabilitering:
Primærhelsemeldingen.
Nasjonal helse- og sykehusplan.
Opptrappingsplan for rehabilitering.
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.
IS 1947

4. Dagens situasjon
4.1. Historikk rehabilitering ved STHF
Fram til 2011 hadde STHF et døgntilbud innen rehabilitering med 24 senger, lokalisert i Porsgrunn. I
tråd med Samhandlingsreformens intensjoner ble det igangsatt en overgripende omorganisering og
modernisering av rehabiliteringstilbudet. Rehabiliteringssengeposten ble lagt ned og døgnaktiviteten
ble flyttet til Skien. Der ble det etablert et tilbud med 6 senger for tidlig rehabilitering samlokalisert
med sengepost for nevrologi og slag. Det ble også organisert et ambulant slagteam for tidlig støttet
utskrivning og en rehabiliteringspoliklinikk med ambulant virksomhet.
På tidligere Nordagutu rehabiliteringssenter har det vært drevet døgnbasert rehabilitering i årtier, for
ulike målgrupper. Etter samhandlingsreformen ble tilbudet spisset, og oppgaven for Nordagutu nå er
å drive utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med sykelig overvekt. Det drives både
døgn- og poliklinisk aktivitet.
Sykehuset har også en tverrfaglig geriatrisk poliklinikk bestående av en overlege (spesialist i geriatri),
sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.
I tillegg har det også i flere år vært drevet poliklinisk rehabilitering av hjertepasienter både i Skien og
på Notodden.
I 2009 ble det etablert et «Pusterom» ved STHF i samarbeid med Aktiv mot kreft. Dette er et
trenings- og rehabiliteringstilbud for kreftpasienter.
Fysikalsk medisinsk poliklinikk ligger i Porsgrunn og driver utredning og behandling av pasienter med
spesifikke muskel/skjelettplager.
Sykehuset har også et Lærings- og mestringssenter med tilbud til ulike pasientgrupper og pårørende.
Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) ble etablert i 2013 som et «raskere tilbake tilbud».
Målgruppen er pasienter med muskel-skjellettproblematikk og lettere psykiske lidelser som er
sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt. Poliklinikken har en bred tverrfaglig bemanning også med
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arbeidskonsulenter fra NAV. Tverrfaglig kartlegging, målsetningsarbeid, kontakt mot arbeidsgiver og
oppstart av tiltak for overføring til kommunen er de viktigste aktivitetene på ARR.

4.2.Status rehabilitering
4.2.1.

Tidlig døgnbasert rehabilitering

Sykehuset har i dag fire senger dedikert pasienter med behov for tidligrehabilitering
samlokalisert med sengepost for slag og nevrologi. Dette er pasienter hvor det er avdekket
et rehabiliteringsbehov- og potensiale, og som blir overflyttet fra andre avdelinger som for
eksempel slagenheten, intensivavdelingen eller andre sengeposter. Dette er svært
komplekse pasienter med et sammensatt sykdomsbilde og med behov for et tverrfaglig
samarbeid mellom ulike medisinske spesialiteter. I tillegg til dette tas det inn pasienter som i
hovedsak bor hjemme eller på institusjon, til kortere vurderingsopphold. Teamet har stor
tverrfaglig bredde og spesifikk rehabiliteringskompetanse og består av spesialist i
rehabilitering/fysikalsk medisin, ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier, logoped,
sosionom og sykepleier. Det er rundt 100 pasienter innlagt i løpet av et år, og liggetiden
varierer fra 2 til 40 døgn med et gjennomsnitt på 20 døgn.
4.2.2.

Ambulant virksomhet

Etter omorganiseringen i 2011 ble det opprettet et ambulant slagteam som får henvist
pasienter fra slagenheten i nevrologisk sengepost, målgruppen her er pasienter med lette og
moderate utfall etter hjerneslag. Teamet består av sykepleier, ergoterapeut og
fysioterapeut. Teamet tar kontakt med pasienten allerede under oppholdet på sykehuset,
for så tidlig som mulig å kartlegge behov for videre rehabilitering og oppfølging. Det er
forskning på at denne pasientgruppen får best mulig rehabilitering ved raskt å komme hjem,
”Early supported discharge” (ESD).
I tillegg er det etablert en rehabiliteringspoliklinikk med et ambulant rehabiliteringsteam.
Dette teamet gjør tverrfaglige vurderinger, behandlings- og rehabiliteringstiltak for pasienter
med sammensatte sykdommer i tett samarbeid med kommunale aktører. Her er også
legespesialist en viktig deltaker i teamet.
Disse to ambulante teamene er samorganisert med en felles koordinator. Fagpersonene som
arbeider ambulant fyller også andre funksjoner, enten inne på sengeposten eller på
poliklinikk.
Som tidligere beskrevet har sykehuset også en poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering
(ARR) som har vært finansiert gjennom raskere tilbake-ordningen (over i ordinær drift fra
2018). ARR samarbeider tett med lokale aktører (f.eks. NAV, fastlege, frisklivssentraler,
arbeidsgivere med flere) og har også ambulante funksjoner.
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Det er anskaffet video- utstyr og bruk av telemedisin som f. eks. bruk av video – både hjem
til pasienter og i samarbeidsmøter med kommuner og andre samarbeidspartnere utvikles og
brukes stadig mer i samhandling og pasientbehandling.
4.2.3.

Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt

All rehabiliteringsaktivitet i STHF er samlet i Avdeling for nevrologi og rehabilitering ved
Medisinsk klinikk. Lærings- og mestringssenteret (LMS) og Koordinerende enhet (KE) er også
organisert i denne avdelingen, likeledes alle fysio- og ergoterapeutene i Skien, Porsgrunn og
Notodden som arbeider på ulike sengeposter og poliklinikker.
4.2.4.

Kompetanse

Det er en god tverrfaglig kompetanse samlet sett i avdelingen med legespesialister,
ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer og sykepleiere med spesialkompetanse samt
arbeidskonsulenter fra NAV, ernæringsfysiolog, folkehelsearbeider, idrettspedagog, logoped
og sosionom. Stilling som LIS (lege i spesialisering) innen fysikalsk medisin og rehabilitering
er p.t. «frosset» grunnet den økonomiske situasjon ved sykehuset.
4.2.5.

Formalisering av samarbeid med kommunene innen rehabilitering

«Delavtale om samarbeid for pasienter med behov for koordinerte tjenester» er
underskrevet av kommunene og sykehuset. Så tidlig som mulig i pasientforløpet skal de
aktuelle fagpersoner på STHF og i kommunen utveksle informasjon for å sikre et godt og
sømløst pasientforløp. Samarbeidsmøter med kommunene er en innarbeidet praksis rundt
rehabiliteringspasientene. Delavtalen forplikter også partene til å etablere et
rehabiliteringsnettverk og beskriver en mer forpliktende involvering av fastlegene inn i
rehabiliteringsforløpet.
4.2.6.

Lokalisasjon

Sengene for tidlig rehabilitering er lokalisert sammen med sengepost for nevrologi og slag.
Det å være samlokalisert med en akuttavdeling kan være utfordrende, samtidig er det
hensiktsmessig å bruke tverrfaglige ressurser og kompetanse på tvers av fagområdene.
Andre fordeler er at det gir muligheter til å løse kompliserte medisinske forhold hos
rehabiliteringspasientene.
Rehabiliteringspoliklinikken har plassering på tre ulike lokasjoner. Det er lite tilfredsstillende
å ikke ha ett fast sted for aktiviteten. Mange av pasientene på rehabiliteringspoliklinikken
har ofte behov for mye plass (har med kommunalt pleiepersonell, store rullestoler osv.) og
konsultasjonene er ofte tverrfaglige. Dette krever både plass, samtidighet og god
koordinering.
Seksjon for sykelig overvekt, Nordagutu har bare enerom for døgnopphold. Det er godt
tilrettelagt med gode treningsmuligheter både ute og inne med bl.a. basseng. Det er også
godt tilpasset for poliklinisk virksomhet.
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4.2.7.

Samarbeid i sykehusområdet

Det ble i 2011 - 2012 utviklet en felles områdeplan for rehabilitering for Sykehuset i Vestfold
(SiV) og Sykehuset Telemark. Dette er en detaljert og omfattende plan som ble vedtatt i
sykehusenes styrer før samhandlingsreformens konsekvenser var tydelige.
Sykehusene har i dag et samarbeid og en funksjonsfordeling innenfor noen områder. Alle
benamputasjonspasienter i Telemark som skal ha protese henvises til Kysthospitalet (SiV), og
det er også en avtale om at slagpasienter som har behov for mer langvarig spesialisert
rehabilitering overføres til Kysthospitalet for videre rehabilitering.

5. Framskrivninger av aktivitet til 2035 Skien og Notodden
Sykehusbygg har gjort framskrivninger fram til 2035 på antall pasienter og opphold innenfor
den ulike diagnosegrupper.
Det er her valgt ut noen aktuelle diagnoser som står for de største gruppene pasienter som
mottar og/eller har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
Tabell 1: Framskrivning av aktivitet

2015
ICD-10 grupper
I60-I69 og G459 Hjernekarsykdom (hjerneslag) inkl TIA
Z 50 Rehabilitering

Døgnopphold/
liggedøgn
699/3096

Dag/Poliklinikk

28* (primær

2035
Dag/ poliklinikk

787

Døgnopphold/
liggedøgn
1077/3790

3479

19*/309

3775

2376

730/3953

4002

1423

rehabilitering)/
J40-J99 Kronisk og akutt
obstruktiv lungelidelse, astma

396
751/3968

Nordagutu: E00-E90,Z49,N00N19 Endokrin sykdom,
ernærings-sykdom

Rammefinansi
ert, ikke med i
framskrivning

1672

Rammefinansi
ert, ikke med i
framskrivning

1989

M15-99 Muskelskjelett

802/3075 (også

905

816/3195

12520

ortopediske
pasienter)

C0 – C99 Ondartete svulster

1735/9218
7221
2656/12667
12482
* Primær rehabilitering er opphold eller kontakter som har rehabilitering som hoveddiagnose, mens
sekundær rehabilitering er definert som rehabilitering ved opphold som både omfatter
akuttbehandling (for eksempel hjerneslag eller skader) og rehabilitering. Den akutte sykdommen
kodes ved sekundær rehabilitering som hovedtilstand, mens rehabilitering kodes som bidiagnose.
De oppholdene og kontakter som har rehabilitering som hovedtilstand (primærrehabilitering) havner
under pasientgruppe ''Z50 Rehabilitering'' i framskrivningen. De oppholdene og kontakter som har
sekunder rehabilitering- kodes under annen hovedtilstand. Disse finner vi under andre
diagnosegrupper. Dette er de fleste pasientene som ligger i de fire rehabiliteringssengene, fordi dette
primært er pasienter som er overført fra andre sengeposter.
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6. Rehabilitering fram mot 2035
Framskrivninger som er gjort i forbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan viser at
Telemark er et av de fylkene i Norge som har lavest befolkningsvekst i eksisterende
befolkning. Samtidig er det et av de fylkene som har minst tilflytting og med en stadig
økende andel eldre innbyggere vil utviklingen høyst sannsynlig fortsette i årene fremover. I
tillegg har Telemark en høyere andel personer på uføretrygd enn landsgjennomsnittet. I okt.
2017 var landsgjennomsnittet i andel uføre på 9,6 % mot 12,7 % i Telemark (www.nav.no).

6.1.Hjerneslag
Forekomsten av hjerneslag er økende, først og fremst fordi forekomsten av hjerte-/
karproblematikk øker, også hos yngre. I tillegg er forekomsten økende fordi antall eldre vil
øke. Som tidligere nevnt har Telemark en større økning i antall eldre enn de fleste andre
fylker. Selv om det pgra nye behandlingsmetoder er færre slagpasienter med store utfall vil
dette vil også medføre økning i behov for hjerneslagrehabilitering.

6.2.Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma
KOLS-pasienter er den gruppen eldre pasienter som oftest blir reinnlagt på sykehus. De
dårligste pasientene kan ha mellom seks til ti innleggelser i året. For hver gang de legges inn,
tar det minst åtte til 12 uker før de er tilbake i den formen de hadde før innleggelse. De som
legges inn, har ofte vært syke over lengre tid. Forskning viser at tverrfaglig rehabilitering
med fokus på fysisk aktivitet, røykeslutt, mestring og kosthold har god effekt på pasienter
med kroniske lungelidelser. Det bedrer helse, livskvalitet og hindrer reinnleggelser.
Sykehuset Telemark har p.t. ingen tilbud om lungerehabilitering. Imidlertid planlegges det å
prøve ut et tilbud for kroniske lungepasienter med et to ukers intensivt
rehabiliteringsopphold på Nordagutu.

6.3.Sykelig overvekt
Sykelig overvekt er økende og det blir fra Verdens helseorganisasjon (WHO) pekt på at
Europa står foran en fedmeepidemi av enorme proporsjoner innen 2030. Det både er og vil
bli store utfordringer å snu epidemien. Med denne utviklingen er det viktig at kompetansen
på sykelig overvekt og livsstilssykdommer bevares som et ansvarsområde innen
spesialisthelsetjenesten. Utredning og behandling av sykelig overvekt er et « sørge for
ansvar" for spesialisthelsetjenesten og bør utvikles i samarbeid og parallelt med utviklingen i
kommunene. På denne bakgrunn er det vanskelig å se for seg annet enn at pasienter med
sykelig overvekt, som har behov for hjelp av spesialisthelsetjenesten, også vil øke. Dette også
grunnet de komplekse årsakssammenhengene og den ofte tette koblingen til psykiatrien og
psykisk helse, som gjelder for disse pasientene. Organisering og pasientforløp vil være i
utvikling og endring parallelt med endringer og utvikling i kommunene.
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6.4.Muskel/skjelettplager – arbeidsrettet rehabilitering
Pasienter med muskel-skjelettplager står for en stor del av langtidssykefraværet. Det er også
en gruppe som i stor grad bruker spesialisthelsetjenesten først og fremst for å kartlegge og
utelukke annen sykdom. Dette er også det som er føringene i Prioriteringsveilederen. I dette
arbeidet blir det viktig å samarbeide tett med arbeidsgivere, NAV og kommunal
helsetjeneste slik at denne pasientgruppen får tidlig bistand på et så lavt tjenestenivå som
mulig for å opprettholde et godt funksjonsnivå og på den måten unngå å falle ut av arbeid.
Spesialisthelsetjenesten har fått i sitt oppdragsdokument at det skal finnes et tilbud til
pasienter med muskelskjelettplager og lettere psykiske lidelser (angst og depresjon) og der
arbeidsdimensjonen er sentral. Sykehuset har fra 2018 fått en økning i rammen fra HSØ for å
opprettholde /videreutvikle tilbudet som er etablert på ARR (poliklinikk for arbeidsrettet
rehabilitering) samt et tilbud for pasienter med angst og depresjon. Det planlegges nå å
samle tilbudet til alle disse pasientene. Overskriften på dette tilbudet er Arbeid og helse, og
denne aktiviteten vil samles og videreutvikles på den nåværende ARR – poliklinikken i
Porsgrunn.
6.5. Kreftsykdom
Det er økende forekomst av kreft, og stadig flere som overlever kreftsykdom. Behovet for
rehabilitering etter kreftsykdom er økende. For mange av disse pasientene vil arbeid være
en viktig dimensjon som en del av rehabiliteringsforløpet.

6.6.Tidlig døgnrehabilitering og ambulant virksomhet
6.6.1.

Tidlig døgnrehabilitering

Sykehuset Telemark har 4 tidlig-rehabiliteringssenger, dette skal ivareta behovet for
akuttrehabilitering av pasienter som overflyttes fra andre sengeposter/sykehus samt
pasienter som skal inn på et vurderingsopphold. Fremtidig antall senger estimeres til mellom
4 og 6. Det betinger imidlertid et godt samarbeid med andre sengeposter,
rehabiliteringstjenestene i kommunene og andre rehabiliteringsinstitusjoner som ivaretar
pasienter som har behov for lengre rehabiliteringsløp i spesialisthelsetjenesten (SiV,
Sunnaas).
Dagens lokaler setter store begrensninger på antall senger og rehabiliteringsaktiviteten
generelt. I et fremtidig sengebygg bør det legges til rette for økning og det må sørges for
lokaler som gir bedre mulighet for å drive rehabilitering. Store nok pasientrom samt egnete
lokaler for kartlegging og opptrening er viktig. I et nytt sengebygg bør det sørges for
mulighet for bedre skjerming av pasienter med behov for rehabilitering for og fasilitere et
optimalt rehabiliteringstilbud. Samtidig er det gode erfaringer med samlokalisering med
sengepost for slag og nevrologi, med felles bruk av ressurser, felles vaktordninger og en sterk
tverrfaglig kompetanse.
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Fra 2018 innføres pakkeforløp hjerneslag. Her settes det også krav til rehabiliteringsfasen
etter hjerneslag. Det må ivaretas i videre planlegging.
6.6.2.

Ambulant virksomhet

Det er stadig mer fokus på at hjemmet eller institusjon i større grad er arena for
undersøkelse, behandling og rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten. Behandlingen skal
foregå i tett samarbeid med kommunale aktører. I dette arbeidet er det naturlig og
hensiktsmessig å ta i bruk telemedisinske løsninger. Dette er løsninger som både er
tidsbesparende for helsepersonell og enkelt for pasienten. Samarbeidsmøter kan gjøres ved
bruk av videokonferanse (VK) og mobile løsninger, deler av et tverrfaglig team kan reise ut
og kontakte f. eks. legespesialisten som sitter på sykehuset ved å bruke VK og nettbrett med
egnede teknologiske løsninger. Denne arbeidsformen brukes i dag, og bør videreutvikles
fremover. Med Telemarks geografi og det store arealmessige nedslagsfeltet vil dette
effektivisere pasientbehandlingen betraktelig.

6.7.Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt – En dør inn til tjenesten
Sykehuset Telemark har på mange måter en bortimot optimal organisering av tjenestene slik
de er nå. Det bør vurderes om sykehuset skal opprette en egen samhandlingsfunksjon som
ikke er klinikkorganisert og som har et sykehusovergripende fokus hvor
samhandlingskoordinatorene organiseres sammen med Koordinerende Enhet (KE) og
muligens Lærings- og Mestringssenteret (LMS), i tillegg til andre egnede aktiviteter med
overgripende funksjoner. En slik samorganisering vil kunne gi noe synergieffekt for
samhandlende funksjoner på tvers av tjenestenivå. Denne effekten er krevende å få til i dag.
6.7.1.

Kompetanse

I tillegg til nåværende tverrfaglige bemanning må det ansettes lege i stillingen som LIS (lege i
spesialisering) som nå er «frosset». Sykehuset har et allsidig rehabiliteringstilbud og vil
kunne ivareta det aller meste i et spesialiseringsløp. Det er viktig å rekruttere inn nye
spesialister til eget sykehus, samtidig er det stor mangel på spesialister innen fagområdet
nasjonalt.

6.8. Samhandling med kommunehelsetjenesten
Med samhandlingsreformen og Opptrappingsplan for rehabilitering er det en klar føring at
kommunene skal overta mer av rehabiliteringsaktiviteten. Det medfører en
oppgaveforskyving mot kommunene og en spissing og spesialisering av
spesialisthelsetjenestens oppgaver. STHF har hatt et aktivt forhold til dette og formet sine
tilbud i tråd med føringene. Samtidig har mange av kommunene bygd opp gode
rehabiliteringstilbud, det er imidlertid ulikheter fra kommune til kommune
I «Plan for somatisk, spesialisert rehabilitering 2015 - 2020» er det definert hvilke
forventinger som er til kommunene innen rehabilitering: En tverrfaglig bemanning med
fysio- og ergoterapeut, dedikerte døgnrehabiliteringsplasser, dagtilbud og et opplegg for
rehabilitering i hjemmet. Vi har gode eksempler på kommuner som har fått dette på plass
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(Vinje kommune, Skien, Porsgrunn). Det er et mål i planperioden at alle kommuner har slike
tilbud, enten alene eller i samarbeid med andre.
STHF og kommune i Telemark har inngått «Delavtalen om samarbeid for pasienter med
behov for koordinerte tjenester» (4.3.8) for å sikre at pasienter og brukere med
sammensatte behov får en god koordinering av tjenester mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunen. Disse pasientene skal ha et helhetlig, sammenhengende og faglig forsvarlig
tjenestetilbud og pasientforløp, herunder brukermedvirkning. Tjenestene skal stimulere til
egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.
Delavtalen skal konkretisere ansvars- og oppgavefordelingen mellom STHF og kommunen,
samt legge grunnlag for samarbeidsrutiner, forsvarlig pasientforløp, sikre brukermedvirkning
og nødvendig informasjonsflyt. Det er et felles anliggende for kommunene og sykehuset å få
etablert gode kommunale rehabiliteringstilbud til hele befolkningen i Telemark. Ambulant
virksomhet, rehabiliteringsnettverk og gjensidig kompetanseoverføring er eksempler på
virkemidler her.
Både sykehuset og de fleste kommuner har teamorganisering omkring ulike
rehabiliteringsfunksjoner, både på døgntilbud og mer poliklinisk og ambulante funksjoner.
Det bør framover vurderes om noen slike team vil kunne videreutvikles til å gjelde begge
nivå, altså opprette felles team som server ulike deler av fylket og som har fagpersoner både
fra sykehus og kommune.
Frem mot 2035 er det sannsynlig at pasientgrupper som muskel/skjelettplager og lettere
psykiske lidelser, sykelig overvekt og hjertepasienter vil få et fullverdig tilbud i kommunene.
Da må sykehusets tilbud justeres etter dette.
De dårligste pasientene som er i subakutt rehabiliteringsfase vil også framover forbli
sykehusets ansvar, og sykehuset må bli enda mer spisset i sin kompetanse for å ivareta disse
pasientene.
Likeledes vil behov et for oppfølging av barn og voksne multifunksjonshemmede, pasienter
med store medisinske utfordringer som for eksempel spastisitet og pasienter som har behov
for rehabilitering med et bredt tverrfaglig team og med høy intensitet forbli sykehusets
ansvar.
Det vil være viktig å fortsette samt utvikle bruken av teknologi i pasientbehandling og i
samhandling med andre aktører omkring pasientforløp.
Det er også et mål å bedre elektronisk samhandling på tvers av tjenestenivå
Nevnte reformer vil antakelig gi færre og større kommuner, det vil bidra til at kommunale
helsetjenester får et større fagmiljø som kan bidra til økt kompetanse med faglig
tyngdepunkt i kommunene. Dette vil potensielt kunne bidra til at det er kommunene som i
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enda større grad styrer behandlingsforløpene og mer en nå «bestiller» tjenester fra
spesialistene som fortsatt vil ha tilholdssted i sykehusene.

6.9. Samhandling i sykehusområdet
Høsten 2017 er det vedtatt i et felles ledermøte for SiV og STHF at det skal arbeides med å se
på et tettere samarbeid og samordning mellom SiV og STHF innen fysikalsk
medisin/rehabilitering. Administrerende direktører i helseforetakene skal utvikle et mandat
for dette arbeidet.

6.10. Fritt rehabiliteringsvalg
Fra 1. juli 2017 ble det besluttet at alle pasienter som har rett til rehabilitering fritt kan velge
mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale
helseforetak. Det betyr at pasienter som trenger rehabilitering, på nettsiden Velg
behandlingssted kan velge mellom offentlige institusjoner og private institusjoner som har
avtale med HSØ. Dette kan fort bli utvidet til å gjelde flere institusjoner.
Det er positivt for pasientene å få mulighet til å velge best mulig rehabiliteringstilbud.
Samtidig er det en kjensgjerning og en tydelig politisk føring at mest mulig av
rehabiliteringen bør skje der pasienten bor og i tett samarbeid mellom sykehus og
kommune.
Denne situasjonen vil kreve en bevisst strategi på hvilke tilbud innen spesialisert
rehabilitering sykehuset selv skal tilby for de pasientene sykehuset har ansvar for. Skal
tilbudene som eksisterer i dag opprettholdes? Kan noe overføres til kommunene? Skal nye
pasientgrupper som har behov for rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten få
tilbud? Kan sykehuset bruke ressursene sine på en annen måte slik at vi kan gi pasientene et
godt tilbud der det er behov for spesialisert rehabilitering fra sykehuset?
Rehabiliteringsfeltet vil fremover bli mer konkurranseutsatt med sterke kommersielle
aktører som vil ha mye ressurser til markedsføring. Sykehuset må derfor ha fokus på god
markedsføring for å spre informasjon om sine tilbud.
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7. Handlingsplan
Område
Samarbeid med
kommunene

Tidlig rehabilitering

Ambulant virksomhet – bruk
av telemedisin

Kompetanse

Fritt rehabiliteringsvalg

Arbeidsrettet rehabilitering

Kreftrehabilitering

Lungerehabilitering

Overordnede aktiviteter
År: 2018 - 2022
År: 2023 – 2035
Fortsette prosess med å bidra Formalisere felles team.
slik at alle kommunene får et
Kontinuerlig vurdering av hva som
tilfredsstillende tilbud innen
skal ligge i spesialisthelsetjenesten
rehabilitering
og hva som skal ligge i kommunene.
Opprette
rehabiliteringsnettverk
Vurdere oppretting av felles
rehabiliteringsteam
kommune/sykehus
Ivareta rehabiliteringsaktivitet Videreutvikle tidlig
inn i nytt sengebygg
rehabiliteringstilbudet i samarbeid
Vurdere antall senger
med andre fagområder på sykehuset
Koordinere all ambulant
Videreutvikle, samordne i takt med
virksomhet fra avdelingen.
utviklingen i kommunene
Implementere bruk av
videooverføring både i
samhandling og behandling.
Få på plass LIS innen fys med
I ny spesialiseringsordning rehab
håndtere hele LIS 2 og 3 forløpet på
STHF.
Vurdere tilbudene sykehuset
Kontinuerlig vurdere hvilke tilbud
har. Overføre andre tilbud til
som sykehuset skal gi. Sørge for god
kommunene
kvalitet
Vridning av ressurser
Aktivt fokus på markedsføring
Utvide ARR til også å ivareta
Fortløpende evaluering av
pasienter med lettere psykiske virksomheten med tanke på aktivitet
lidelser som har utfordringer i og ressurser
arbeidssituasjonen. Øke
kompetanse og ressurser
Arbeide ut mot kommunene
for samarbeid og etablering av
kommunalt tilbud
Påvirke slik at det blir et nytt
Kontinuere prosessen med
og større Pusterom i
kreftrehabiliteringstilbud
tilknytning til nytt strålebygg
Bygge opp et komplett
poliklinisk
kreftrehabiliteringstilbud
Prosjekt med
Ta konsekvensen av evaluering
lungerehabiliteringstilbud på
Nordagutu. Søke Extramidler.
Evaluere prosjektet i etterkant
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1. Innledning og organisering av arbeidet
På habiliteringens område har Helse Sør-Øst lagt 4 føringer, se under punkt 2. Føringene
som er lagt involverer hele barne- og ungdomsfeltet i sykehuset. I tillegg er det en føring
som vedrører voksne habiliteringspasienter.
Det er Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Sykehuset Telemark (STHF) som yter
spesialisthelsetjenester til pasienter innen barne- og ungdomsmedisin, psykisk helse for barn
og unge og habilitering for barn, unge og voksne. Det er således hele BUK som har ansvar
for å lage planer og følge opp de føringer som er lagt.
I BUK har føringene fra Helse Sør Øst blitt tatt opp i klinikkledelsen ved flere anledninger og
det har blitt avholdt et eget temamøte der føringene har blitt særskilt drøftet. I tillegg har
enkelte av føringene vært gjenstand for interne faglige drøftinger i henholdsvis Seksjon
habilitering for barn og unge (HABU) og Seksjon habilitering for voksne (HAVO).
Utarbeidelse av delplanen innen habilitering er et felles produkt på tvers av de ulike
fagdisiplinene i Barne- og ungdomsklinikken.

2. Oppfølging av regionale føringer
Helse Sør-Øst har lagt følgende føringer på habiliteringens område:
1. Samarbeidsavtaler, retningslinjer og samarbeidsforum omhandlende barn og unge
Helseforetaket skal gjennom arbeidet med utviklingsplanen etablere samarbeidsavtaler,
retningslinjer og samarbeidsforum mellom spesialisthelsetjenesten for barn og unge i
helseforetakene og barne- og ungdomstjenesten i kommunene.
2. Behandlingslinje for barn og unge med ervervet hjerneskade
Utviklingsplanen skal beskrive hvordan ny regional behandlingslinje for barn og unge (1-18
år) med ervervet hjerneskade skal implementeres.
3. Tjenestetilbudet for barn og unge med autismespekterforstyrrelser
Utviklingsplanen skal beskrive hvordan tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og
unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) kan samles i en enhet i hvert sykehusområde.
4. Pasientforløp for voksne med adferdsvansker ved utviklingshemming
Utviklingsplanen skal beskrive hvordan pasientforløp for utredning og behandling av
moderat og alvorlig grad av adferdsvansker ved utviklingshemming kan implementeres.

3. Øvrige strategier og føringer som legges til grunn
I Barne- og ungdomsklinikken foreligger det en egen strategiplan for perioden 2016 -2019.
Under flere punkt i planen, både på klinikknivå og på avdelingsnivå, blir det satt fokus på
internt samarbeid i klinikken og samarbeid med kommunale samarbeidspartnere. Videre er
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det fokus på utvalgte pasientgrupper og medisinske satsningsområder. I denne sammenheng
kan en spesielt nevne organisering og koordinering av tjenester til barn og unge med flere og
sammensatte vansker, inkludert bedring av tilbudet til pasienter med sammensatte behov i
skjæringspunktet mellom psykisk helse og habilitering. Videre går det frem av planen at en
fortsatt vil styrke kompetanse og kvalitetssikring i utredning og behandling av
autismespekterforstyrrelser hos barn og unge, samt forebygge adferdsutfordringer hos
pasienter med autisme og utviklingshemming. For voksne habiliteringspasienter er det i
planperioden bl.a. satt som mål at det skal utarbeides en intern veiledende retningslinje
knyttet til pasienter med utfordrende adferd.
Av andre føringer som legges til grunn kan en her nevne «Forskrift om habilitering,
rehabilitering, individuell plan og koordinator» og «Veileder om rehabilitering, habilitering,
individuell plan og koordinator.»
Lenker til forskrift og veileder:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-ogkoordinator

4. Dagens situasjon
Barne- og ungdomsklinikken ved STHF er organisert i 3 avdelinger: Avdeling for barne- og
ungdomsmedisin (ABUM), Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og Avdeling for
habilitering (AHAB). AHAB består av Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) og Seksjon
habilitering for voksne (HAVO). Avdelingen yter spesialiserte habiliteringstjenester i et
livsløpsperspektiv. HABU har ansvar for å utrede og følge opp barn og unge med erverva
hjerneskade etter den akutte fasen og et eventuelt opphold i rehabiliteringsinstitusjon.
HAVO har ansvar for å utrede og følge opp voksne pasienter med utviklingshemming og
adferdsvansker. En egen seksjon i ABUP, Seksjon for autismespekterforstyrrelser(SAF),
utreder og følger opp barn og unge med autisme. Flere pasienter som har autisme i
kombinasjon med utviklingshemming, følges også opp i HABU. Det er utarbeidet en egen
samarbeidsavtale mellom SAF og HABU som regulerer samarbeidet rundt denne
pasientgruppen.
Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling har sengeposter med døgnbehandling, samt
barnepoliklinikk og dagbehandling. AHAB og ABUP driver kun poliklinisk virksomhet.
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5. Framskrivninger av aktivitet til 2035
Telemark er blant de fylkene i landet med lavest befolkningsvekst og det forventes ikke
betydelige endringer i folketall eller antall barn og unge i årene som kommer.
Sykehusbygg har for Sykehuset Telemark foretatt en framskrivning av aktivitet frem mot år
2035 på somatikkens område. Generelt forutsettes det en omlegging av aktiviteten fra
døgnbehandling til mer dagbehandling/poliklinikk. Det forutsettes også at aktivitetsveksten
dempes gjennom endret oppgavefordeling mellom sykehus og kommune. Barnemedisin er
ett av de områdene der det forventes mer dagbehandling/poliklinikk fremfor
døgnbehandling.
På habiliteringens område forventes følgende utvikling med hensyn til polikliniske kontakter:
AvdelingsAvdelingsnavn
Lokasjon
kode
5831 Habiliteringsavdeling (barn) Skien
Habiliteringsavdeling
5901 (voksne)
Skien
Sum

Poliklinikk
Poliklinikk 2035
2015
1 995
2 171
1 221
3 216

1 175
3 346

Tabellen bygger på tall fra 2015 og er hentet ifra NPR.
Som det går frem av tabellen, forventes det ikke store endringer i antall polikliniske
kontakter i planperioden, men noe oppgang for barnehabilitering og litt nedgang for
voksenhabilitering. Vår erfaring de siste 4 årene er imidlertid at det vært en betydelig
henvisningsøkning til voksenhabilitering. En stor del av henvisningsøkningen skyldes
utredninger knyttet til autismespekterforstyrrelser uten kognitiv funksjonsnedsettelse.
Antall polikliniske kontakter har økt siden 2015. I 2016 var det over 3 500 kontakter for barn
og voksne, og det ligger an til minst samme nivå i 2017. Vi forventer en økning de nærmeste
årene. Det understrekes at antall kontakter ikke gir et fullstendig bilde av den totale
ressursbruken, da det ved en pasientkontakt kan være fra 2 til flere fagpersoner som deltar i
utredningen og behandlingen. I tillegg foregår en stor del av virksomheten ambulant i hele
fylket. I 2016 var nærmere 30 % av virksomheten ambulant.
Innen psykisk helse for barn og unge forventes det også en fortsatt økning i aktivitet.
Seksjon for autismespekterforstyrrelser har også omfattende ambulant virksomhet.
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6. Habilitering fram mot 2035
Med bakgrunn i Barne- og ungdomsklinikkens organisering vil føringene som er lagt ifra
Helse Sør Øst involvere hele eller deler av klinikken.





Føring nr. 1: Gjelder hele klinikken
Føring nr. 2: Gjelder Seksjon habilitering for barn og unge (HABU), men kan involvere
andre avdelinger
Føring nr. 3: Gjelder Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF), men involverer
HABU ved autisme i kombinasjon med utviklingshemming
Føring nr. 4: Gjelder Seksjon habilitering for voksne (HAVO)

6.1. Føring nr. 1: Samarbeidsavtaler, retningslinjer og samarbeidsforum
omhandlende barn og unge
Bakgrunnen for denne føringen er at mange barn og unge som er under oppfølging av
spesialisthelsetjenesten har sammensatte og komplekse tilstander som krever samarbeid og
involvering på tvers av ulike etater og tjenestenivå. I barne- og ungdomsklinikken ved STHF
kan vi føye til at dette også gjelder for svært mange voksne habiliteringspasienter.
Telemark er et vidstrakt fylke og består av 18 kommuner (17 kommuner fra 2020).
Avdelingene i Barne- og ungdomsklinikken har et utstrakt samarbeid med ulike kommunale
tjenester knyttet til enkeltpasienter. Habilitering og barne- og ungdomspsykiatri har mange
samarbeidspartnere og driver også mye ambulant virksomhet, jfr. ovenfor.

Samarbeidsavtaler som foreligger i Barne- og ungdomsklinikken
1. Samarbeidsavtale mellom BUK og kommunene i Telemark:
«Delavtale om samarbeid knyttet til tjenester for barn og unge»
Denne avtalen ble underskrevet i november 2017 og ligger vedlagt (Delavtale 4 4 8
Samarbeid barn og unge)
2. Samarbeidsavtale på fagfeltet habilitering/rehabilitering mellom STHF og
kommunene i Telemark:
«Delavtale om samarbeid for pasienter med behov for koordinerte tjenester»
Denne avtalen ble underskrevet i november 2017 og gjelder for både voksne og barn og
omfatter habiliteringens målgrupper: Delavtale om samarbeid for pasienter med behov for
koordinerte tjenester.docx
I tillegg foreligger det særskilte avtaler med enkelte kommuner i fylket.
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Seksjon habilitering for barn og unge har en delavtale med en kommune knyttet til utredning
av pasienter med utviklingshemning.
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har desentralisert poliklinisk virksomhet
med 4 poliklinikker i ulike deler av Telemark fylke. Avdelingen har samarbeidsavtaler
mellom enkelte kommuner og den respektive BUP i det geografiske nedslagsfeltet. De har
også samarbeidsavtaler med noen kommuner på utvalgte «vanskeområder». En seksjon i
avdeling har en samarbeidsavtale om konsultasjonsteam i to kommuner, der pasienter
drøftes før en eventuell henvisning. En seksjon har samarbeidsavtale om telefontid og faste
møter med kommunene. Det foreligger også samarbeidsavtaler som vedrører veiledning til
forebyggende helsetjenester i kommunene (helsesøstertjenesten førskolebarn og
skolebarn). ABUP har også samarbeidsavtaler med alle barnevernsinstitusjonene/BUF-etat i
fylket.

Samarbeidsforum for barne- og ungdomsfeltet i helseforetaket
Det er etablert et samarbeidsutvalg mellom klinikksjefer i STHF og kommunalsjefer for 6
Grenlandskommuner, d.v.s. for det mest folkerike området i Telemark. Samarbeidsutvalget
ledes og koordineres av en egen samhandlingskoordinator. Utvalget vedtok høsten 2017 at
det ikke opprettes et eget samarbeidsutvalg for barn og unge, men at saker som gjelder
denne gruppen tas opp i dette utvalget. Det ble for øvrig henvist til samarbeidsavtalen, som
inkluderer hele Telemark.
Barne- og ungdomsklinikken har regelmessige møter med Politiet i Telemark 2 ganger pr. år.
Dette gjelder spesielt saker knyttet til overgrep.
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har etablert flere desentraliserte
samarbeidsforum med regelmessige samarbeidsmøter mellom lokal BUP og ulike
hjelpetjenester i enkelte kommuner. Videre har ABUP regelmessige møter mellom BUF-etat
og barnevernsinstitusjoner. En lokal BUP har også ukentlige møter med en kommune
vedrørende pasienter som blir tilbakehenvist.
Pr. i dag foreligger det ikke et eget samarbeidsforum mellom hele BUK og alle kommunene i
Telemark. Det er usikkert om det er behov for et slikt samarbeidsforum, i tillegg til de fora
som foreligger og samarbeidsavtalene. Det vil være svært krevende å få til samarbeidsforum
med alle kommunene i fylket der flere tjenesteområder skal være representert. Det vil også
være ulike behov med hensyn til hvilke tjenester det er mest aktuelt å samarbeide med
innen de forskjellige fagdisiplinene i klinikken. Vi er usikre på om et slikt stort forum vil være
hensiktsmessig. Vi vurderer at mindre møtefora, eventuelt med utvalgte tjenester, vil være
mer formålstjenlig.
Samarbeidsutvalget mellom klinikksjefer og kommunalsjefer for Grenlandskommunene
dekker opp ulike samarbeidsspørsmål på barne- og ungdomsfeltet i disse kommunene.
Dette foregår også på et plan der deltakerne har større innflytelse og beslutningsmyndighet.
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Oppsummering: Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Barne- og ungdomsklinikken og
alle kommunene i Telemark innen barne- og ungdomsfeltet. I tillegg foreligger det flere
desentraliserte samarbeidsavtaler. Det foreligger også en samarbeidsavtale mellom STHF og
alle kommunene i Telemark innen habilitering/rehabilitering. Det er opprettet et
samhandlingsutvalg mellom STHF og 6 Grenlandskommuner, som også ivaretar barne- og
ungdomsfeltet. I tillegg foreligger det flere desentraliserte samarbeidsforum. Det foregår
daglig et omfattende samarbeid med ulike kommunale tjenester knyttet til enkeltpasienter.

6.2. Føring nr. 2: Behandlingslinje for barn og unge med ervervet hjerneskade
I Barne- og ungdomsklinikken er det Seksjon Habilitering for barn og unge (HABU) som følger
opp pasienter med erverva hjerneskade etter akuttfasen og et eventuelt
rehabiliteringsopphold. Dette blir kalt fase 4 i den regionale behandlingslinjen. Det kan
imidlertid være aktuelt å involvere andre avdelinger/seksjoner i klinikken i forbindelse med
oppfølgingen i denne fasen, se under.
HABU får årlig henvist ca. 3-4 pasienter med erverva hjerneskade i aldersgruppen 0-18 år.
HABU utreder og følger opp pasienter som har vært utsatt for ulykker/traumer, eller som har
fått hjerneskade p.g.a. sykdom. Seksjonen tar således imot pasienter med alle typer erverva
hjerneskader, det vil si pasienter med skade på grunn av surstoffmangel, blødning,
blodpropp, infeksjon eller tumor. Omfanget av skadene varierer ifra moderate skader til
alvorlige og omfattende funksjonsnedsettelser. HABU kan i etterkant av utredninger
eventuelt også sette funksjonsdiagnoser som følge av skadene.
HABU ved Sykehuset Telemark har et tverrfaglig sammensatt personell bestående av leger,
(nevro)psykologer, fysio- og ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, spesialpedagoger,
fagkonsulent og klinisk ernæringsfysiolog. I retningslinjen blir det lagt vekt på tverrfaglig
kompetanse i oppfølgingen av denne pasientgruppen, og vi vurderer at vi kan bistå med
aktuelle faggrupper innen seksjonen. Rundt hver pasient blir det opprettet et tverrfaglig
team, som ledes av en teamansvarlig. Det settes inn fagpersoner i teamet på bakgrunn av
skadens følger og omfang, samt barnets og familiens situasjon. Ved behov, samarbeider
seksjonen både med Avdeling for barne- og ungdomsmedisin og med Avdeling for barn og
unges psykiske helse. Det siste er særlig aktuelt for barn og familier som har opplevd
traumer.
Ved implementeringen av behandlingslinjen vil det legges vekt på å følge opp pasientene ved
ulike milepæler/overganger. Dette gjelder f.eks. ved overgang fra barnehage til skole, og de
ulike overgangene i skoleløpet. Det vil også legges stor vekt på samarbeid med ulike
kommunale tjenester, der barnet og familien først og fremst skal bli fulgt opp. Videre vil det
legges vekt på å utvikle et samarbeid med de tjenestene som har hatt oppfølging i det
tidligere forløpet, for eksempel OUS, Nordre Åsen eller Sunnaas sykehus. Her må det
opprettes gode samarbeidslinjer.
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Det er i retningslinjen lagt opp til gruppesamlinger for pasientgruppen. Med relativt få
pasienter som blir henvist for erverva hjerneskade i året, kan dette være vanskelig å
iverksette. Pasientene er i ulike aldersgrupper, slik at det kan bli utforende med et felles
gruppetilbud. Her er det sannsynligvis mest hensiktsmessig å benytte regionale
gruppetilbud, men det kan være aktuelt å gi et felles tilbud til foreldre og eventuelt
kommunale samarbeidspartnere.
I Helse Sør- Øst skal det iverksettes et 2-årig prosjekt som skal bistå med implementering av
retningslinjen i helseregionen. Dette gjelder også fase 4, og HABU ved STHF vil være
deltakende i dette prosjektet. Det er også viktig med kompetanseheving knyttet til pasienter
med erverva hjerneskade. Det er således aktuelt å prioritere opplæring/kurs vedrørende
denne pasientgruppen. Her vil RHABU også ha en sentral rolle, som bl.a. har
kompetanseheving og kunnskapsformidling på dette fagområdet i sin strategiplan.
HABU vil utarbeide og implementere en intern retningslinje for utredning og behandling av
pasienter med erverva hjerneskade i fase 4.
Oppsummering: Seksjon habiltering for barn og unge har pr. idag et tverrfaglig sammensatt
personell som vil kunne implementere den regionale behandlingslinjen. Det vil bli
utarbeidet en intern retningslinje for pasientgruppen og fagpersoner vil delta i aktuell
opplæring.

6.3. Føring nr. 3: Tjenestetilbudet for barn og unge med autismeforstyrrelser
Utviklingsplanen skal beskrive hvordan tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og
unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) kan samles i en enhet i hvert sykehusområde.
Det er avklart med spesialrådgiver i Helse Sør-Øst at føringen gjelder for helseforetakets
opptaksområde og ikke for sykehusområdet, som vi har felles med Vestfold.
I barne- og ungdomsklinikken er det Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF) som
utreder, diagnostiserer og følger opp barn og unge med vansker/forstyrrelser innen dette
spekteret. Seksjonen er fylkesdekkende. SAF er en del av Avdeling for barn og unges
psykiske helse (ABUP).
SAF tar imot pasienter etter en basisutredning i BUP poliklinikk eller i Seksjon habilitering for
barn og unge (HABU). Erfarent personell fra SAF kan delta i en førstesamtale for å avklare
om det er aktuelt at det blir satt i verk en autismespekterutredning. Utredningsforløpet kan
foregå i samarbeid mellom personell i BUP poliklinikk og i SAF.
Det er bestemt at SAF etter hvert skal organiseres inn i en BUP poliklinikk med øremerka
ressurser og personell, som skal utrede og følge opp pasientgruppen. Dette for å utvikle et
enda tettere samarbeid med det øvrige fagmiljøet i poliklinikkene.
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Når det foreligger autisme i kombinasjon med utviklingshemming, eller det er mistanke om
dette, er det opprettet et tett samarbeid mellom SAF og HABU. Det foreligger en
samarbeidsavtale mellom disse to seksjonene.
I 2016 ble det internt i Barne- og ungdomsklinikken foretatt en gjennomgang av
pasientgruppen med autisme og utviklingshemming, med særlig fokus på pasienter med
omfattende adferdsutfordringer. Det er opprettet en samarbeidsmodell for å arbeide
tettere sammen rundt disse pasientene. I denne sammenheng er det også opprettet et
adferdsforum på tvers av seksjonene, for utveksling og utvikling av kompetanse. Vi vil
arbeide videre med å styrke og videreutvikle samarbeidet rundt disse pasientene.
Voksne pasienter med autismespekterforstyrrelser utredes og følges opp av Seksjon
habilitering for voksne (HAVO). Dette gjelder pasienter både med og uten kognitive
funksjonsnedsettelser. Vi ønsker å sette ytterligere fokus på overgang fra barn til voksen og
utveksling av erfaring og kompetanse innen autismespekteret på tvers av SAF og HAVO.
Det er planlagt at 1 overlege/spesialist i voksenpsykiatri skal tilsettes i klinikken i 2019.
Denne overlegen vil være knyttet til både HAVO, HABU og SAF. Pasienter med
autismespekterforstyrrelser, eventuelt i kombinasjon med utviklingshemming, vil bl.a. være
en viktig målgruppe for den nye overlegestillingen. Vi håper at dette kan gi en ytterligere
styrking av tilbudet til disse pasientene, da det er kjent at mange har psykisk
helseproblematikk i kombinasjon med grunntilstanden.
Oppsummering: I Barne- og ungdomsklinikken utredes barn og unge for
autismespekterforstyrrelser i en enhet. Innenfor rammen av klinikken, blir pasienter med
utviklingshemming i kombinasjon med autismespekterforstyrrelser fulgt opp i et samarbeid
mellom Seksjon for autismespekterforstyrrelse og Seksjon habiltering for barn og unge. Vi
vil styrke samarbeidet i årene som kommer, bl.a. ved å ha fokus på adferdsutfordringer og
psykisk helseproblematikk i pasientgruppen.

6.4. Føring nr. 4: Pasientforløp for voksne med atferdsvansker ved
utviklingshemming
Det skal foreligge definerte pasientforløp i alle helseforetak for utredning og behandling av
moderate og alvorlige adferdsvansker ved utviklingshemming. I føringen legges det vekt på
at utredningen og behandlingen skal gjøres innenfor rammen av samhandling med
kommunene, fastlege og eventuelt annen spesialisthelsetjeneste, samt bygge på en bred
medisinsk- og psykologfaglig tilnærming av tilstanden. Det skal også foretas en analyse av
miljøbetingelser og omgivelsenes kompetanse.
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Det er Seksjon habilitering for voksne (HAVO) som utreder og gir spesialiserte
habiliteringstjenester til voksne pasienter med moderate og alvorlige adferdsvansker ved
utviklingshemming. Seksjonen har et tverrfaglig sammensatt personell med psykologer,
psykiater, vernepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og tilgang til sosionom. HAVO har
således kompetanse til å foreta en bred tverrfaglig utredning av adferdsvansker i egen
seksjon. Ved eventuelt behov for annen kompetanse, f.eks. nevrologisk utredning, kan
pasienten henvises til slik utredning internt i sykehuset.
Som utgangspunkt for utvikling av et pasientforløp legges til grunn det utviklingsarbeid som
ble utført på oppdrag fra det nasjonale ledernettverk for voksenhabilitering i 2013. Her
utformet en arbeidsgruppe en beskrivelse av/skisse til et mulig pasientforløp. Det beskrives
her aktuelle kartleggingsverktøy, hvilke utredninger som bør gjennomføres, samt at det
skisseres mulige intervensjoner.
HAVO vil utarbeide og implementere en intern retningslinje for utredning og behandling av
moderate og alvorlige adferdsvansker ved utviklingshemming. Denne retningslinjen vil
bygge på ovennevnte skisse til et pasientforløp, fra oppstart til avslutning.
Den interne retningslinjen vil bl.a. inneholde følgende punkt:












Første møte med avklaring av henvisning og utfyllende informasjon, vurdering av
samtykkekompetanse, informasjon til pasient, pårørende/verge om rett til
medvirkning
Planlegging av utredning med avklaring av ansvar og tidsfrister, eventuelt bruk av
samarbeidsavtaler med involverte samarbeidspartnere
Vurdering av konsekvenser av adferden for pasienten og vurdering av behov for tiltak
etter kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven
Utredning og kartlegging av pasienten, inkludert utredning av bl.a. kognitiv og
adaptiv funksjon, samt belastningsfaktorer, psykisk helse og miljøbetingelser
Detaljert beskrivelse av måladferd
Analyse og forslag til intervensjon
Behandlingstiltak, f.eks. medikamentell behandling, miljøterapeutiske intervensjoner,
opplæring, endring i rammebetingelser og etablering av støttesystemer rundt
pasienten
Evaluering av effekten av tiltak
Avslutning med beskrivelse av tiltak og måloppnåelse, samt begrunnelse for
avslutning og anbefalinger for videre arbeid.

Utredningen og behandlingen vil hele tiden skje i en tett dialog med samarbeidspartnere og
pårørende.
Oppsummering: HAVO har et tverrfaglig sammensatt personell som kan sikre et helhetlig
pasientforløp for pasienter med utviklingshemming og adferdsvansker. Utarbeidelse av en
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intern retningslinje med et fullstendig pasientforløp vil være med på å kvalitetssikre arbeidet
med den aktuelle pasientgruppen.

6.5. Samhandling i sykehusområdet
Barne- og ungdomsklinikken er positiv til samarbeid og samhandling innen sykehusområdet,
det vil si med Sykehuset i Vestfold. Det foregår allerede samhandling/samarbeid på ulike
områder. På habiliteringsområdet deltar ledere i både barne- og voksenfeltet i regionale
ledersamlinger 1-2 ganger pr. semester. Her blir felles problemstillinger og
nasjonale/regionale føringer tatt opp og drøftet. Dette er med på å sikre likeverdige
tjenester. I tillegg er det mer uformelle kontakter mellom habiliteringstjenestene i Vestfold
og Telemark. I 2018 planlegges det en felles fagdag mellom disse to tjenestene.
Når det gjelder pasientbehandling og organisering av denne, vurderes det at på
habiliteringens område er det mest hensiktsmessig med en modell der utredning og
behandling er knyttet til det enkelte helseforetak. Pasientgruppene har medfødte og tidlig
erverva funksjonsnedsettelser, som krever oppfølging og behandling i et livslangt perspektiv.
For barn/unge og voksne innen dette feltet er nærhet og tett samarbeid med hjem, bolig,
pårørende, kommunale samarbeidspartnere og andre kompetansemiljø innad i
spesialisthelsetjenesten av særlig betydning. Nærhet fører til bedre kunnskap og kjennskap
til de kommunale hjelpetjenestene, som vi vet har stor betydning i den daglige oppfølgingen
av disse pasientene, og da ofte over flere år.
Pasienter med habiliteringsbehov, inkludert pasienter med utviklingshemming og
autismespekterforstyrrelser, utgjør særlig sårbare pasientgrupper. Vi har sterke faglige og
menneskelig betenkninger knyttet til å sentralisere spesialisthelsetjenesten for disse
gruppene.
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7. Handlingsplan – Habilitering
Handlingsplan utviklingsplan

Område

Overordnede aktiviteter

Samhandling og
samarbeidsavtaler og
samarbeidsfora



Behandlingslinje ved erverva
hjerneskade –
implementering av fase 4








Tjenestetilbud for barn og
unge med
autismespekterforstyrrelser (ASF)









År: 2018 - 2022
Praktisere foreliggende
samarbeidsavtaler
- Delta i aktuelle
samarbeidsfora- sentrale
og desentraliserte
Daglig samarbeid med
ulike kommunale
samarbeids-instanser
rundt enkeltpasienter



År: 2023 – 2035
Eventuelt justeringer av
foreliggende samarbeidsavtaler.

Utarbeide intern retningslinje
for implementering i HABU.
Delta i 2-årig prosjekt for
implementering av
retningslinjen.
Eventuelt justering intern
retningslinje for fase 4.
Delta i kompetanse-hevende
tiltak, bl.a. ved RHABU.
Opprette gode
samarbeidslinjer med Nordre
Åsen, OUS og Sunnaas
sykehus
Fortsatt kvalitetssikring i
utredning og behandling av
ASF
Utvikle og forsterke
samarbeidet på tvers av
SAF/HABU
Utvikle samarbeidet på tvers
av SAF/HAVO ved overgang til
voksen, samt utveksling av
kompetanse
Utvikle adferdsforumet
SAF/HABU – kompetanseutvikling og kompetanseoverføring
Tilsette psykiater tilknyttet
HAVO, HABU, SAF - følge opp
pasienter med psykiske
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Pasientforløp for voksne
med adferdsvansker og PU







tilleggs-vansker og
adferdsvansker
Fortsatt kvalitets-sikring i
utredning og behandling av
ASF
Utvikle og forsterke
samarbeidet på tvers av
SAF/HABU
Utvikle samarbeidet på tvers
av SAF/HAVO ved overgang til
voksen, samt utveksling av
kompetanse
Utvikle adferds-forumet
SAF/HABU – kompetanseutvikling og kompetanseoverføring
Organisering av SAF inn
under BUP poliklinikk?
Utarbeide intern retningslinje
for implementering av
pasientforløp
Kompetanse-hevende
tiltak/kurs i.f.m.
implementeringen
Praktisere intern retningslinje
for pasientforløp
Fortsatt kompetanse
hevende tiltak/kurs
Eventuelt justering av
internretningslinje
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1. Innledning og organisering av arbeidet
Et av hovedmålene for behandling av personer med akutt hjerneslag er å redusere dødelighet og
funksjonshemming. Helsedirektoratet har utviklet flere kvalitetsindikatorer som har som mål å hjelpe
oss å måle kvaliteten i helsetjenesten. Fra 2018 vil også pakkeforløp hjerneslag være med på å
kvalitetssikre hjerneslagbehandling som blir gitt.
Behandling i slagenhet er det eneste behandlingstilbudet ved akutt hjerneslag som reduserer
dødelighet. Behandlingen reduserer også funksjonshemming både på kort og lengre sikt og alle
pasienter med akutt hjerneslag har nytte av behandling på slagenhet. Slagenhetsbehandling er derfor
den viktigste enkeltkomponenten i behandlingskjeden for slagpasienter (Helsedirektoratet).
I juni 2011 ble overlevelsestall etter 30 dager i perioden 2005-2009 publisert. Tallene for overlevelse
etter hjerneslag viste at Sykehuset Telemark (STHF) kom dårligst ut av sykehusene i Norge. Dette
ønsket slagmiljøet ved STHF å forstå bakgrunnen for og gjøre noe med, det ble derfor startet et
samarbeid med Nasjonalt Kunnskapssenter og slagenheten i Skien ble pilot i
pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde hjerneslag. Dette var starten på et kontinuerlig
systematisk kvalitetsarbeid av slagmiljøet ved Sykehuset Telemark. Blant annet har pasientforløpet
blitt systematisert og standardisert for våre hjerneslagpasienter, samtidig har det blitt arbeidet med
å effektivisere akuttbehandlingen.
I 2017 startet et samarbeidsprosjekt mellom slagmiljøet i Skien og Notodden med mål om å etablere
ESO sertifisert slagsenter i Skien med Notodden som sykehus i nettverk. Arbeidsgruppen er
tverrfaglig sammensatt med representanter fra slagmiljøet i Skien og Notodden pluss
brukerrepresentant fra Slagrammedes forening. Arbeidet ledes fra slagenheten i Skien. Dette
arbeidet vil videreføres for å gjennomføre tiltakene i denne planen.
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2. Oppfølging av regionale føringer
Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst, 2016 «sykehus i nettverk»
Det arbeides med å etablere et HF slagsenter i Skien med Notodden som lokalsykehus i nettverk med
HF slagsenteret. For å defineres som et slagsenter må ulike kriterier innfris. Dette gjelder blant annet
legedekning, forsterkede overvåkningssenger, kompetanse hos vaktteam og tilgang til MR
undersøkelser alle ukens dager.
HF-slagsenteret skal ha et overordnet ansvar for seleksjon og transport av pasienter som må sendes
videre i akuttfasen til Oslo-slagsenter. HF-slagsenteret må derfor utvikle gode strategier for
prehospital triagering av pasienter og ha et nært samarbeid med lokal AMK og Luftambulansen. HFslagsenteret skal ha hovedansvaret for registrering til Norsk hjerneslagregister i sitt HF, samt for
forskning, opplæring og undervisning. Slagenheten i Skien er i henhold til regionale føringer
organisert med slagenheten på Notodden som en fagenhet med felles prosedyrer, samarbeid og
kompetanseoverføring. Det overordnede målet for begge lokalisasjoner er at pasienter med
hjerneslag skal få lik behandling og oppfølging uavhengig av hvor i Telemark de er bosatt.

3. Øvrige strategier og føringer som legges til grunn
3.1. Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag
Reviderte nasjonale retningslinjer ble – sammen med pakkeforløpet hjerneslag – offentliggjort
18/12-17. Retningslinjen legger føringer for den nasjonale hjerneslagbehandlingen i Norge og brukes
aktivt som veileder på slagenheten.
3.2. Nasjonale kvalitetsindikatorer
Slagenheten leverer data til det nasjonale kvalitetsregisteret via hjerneslagregisteret. Registeret har
som mål at pasienter, pårørende og andre skal få kunnskap om kvaliteten i helsetjenesten. Pasienter
med akutt hjerneslag behandlet i slagenhet er en av de viktigste indikatorene.
3.3. Norsk hjerneslagregister
Sykehuset Telemark Skien/Notodden registrerer alle sine pasienter i Norsk hjerneslagregister, i tillegg
registreres pasientene i forskningsregisteret Nor- stroke.
3.4. Pakkeforløp hjerneslag
Som nevnt er pakkeforløp hjerneslag innført fra januar 2018. Pakkeforløp er en helhetlig,
sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakter med ulike deler av helsetjenesten i løpet av
en sykdomsperiode. Formålet er å forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave og ansvarsområder, og ved det sikre at pasienten får adekvat diagnostikk og behandling til rett tid og
på rett sted (Helsedirektoratet).
I akutt og subakutt fase i pakkeforløp hjerneslag vil målepunktene stort sett være de samme som
kvalitetsindikatorene til Hjerneslagregisteret. Det blir en fase 2 i etablering av pakkeforløp. Der vil
samarbeidet med kommunene og rehabiliteringsfasen være i fokus. Arbeidet med fase 2 skal skje i
løpet av 2018.
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4. Dagens situasjon
Slagenheten i Skien har 11 senger dedikert til pasienter med akutt hjerneslag. Slagenheten er
samorganisert med nevrologisk enhet og rehabiliteringsenheten. Slagenheten er tverrfaglig
bemannet med et team bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere, logoped,
nevrologer, slagsykepleiere og sosionom.
Slagenheten har jobbet systematisk med kvalitetsforbedring med utgangspunkt i resultater fra
nasjonale registre og kvalitetsindikatorer. Slagenheten startet opp i 2014 med systematiske målinger
av trombolysetiden (tid ankomst sykehus til trombolysebehandling), dette identifiserte flere
forbedringsbehov. Utgangspunktet i 2014 var en median på 55 minutter, i forbindelse med arbeidet
med behandlingsforløp hjerneslag ble alle rutiner gjennomgått. Flaskehalser ble identifisert og tiltak
iverksatt:





Pasienten ble fraktet direkte til CT lab fra ambulanse og ikke via akuttmottak som tidligere.
Det ble gitt systematisk undervisning til alle involverte inkludert fastleger
Det ble innført trombolysealarm i akuttmottak på lik linje med traumealarm
Vi startet opp med simuleringstrening slik at alle kunne øve i trygge rammer.

Siste resultater publisert 30.11.17 fra Norsk hjerneslagregister viser at slagenheten i Skien ligger helt
på topp nasjonalt når det gjelder kvalitetsindikatoren trombolyse innen 40 minutter.
Eks under: Sykehuset Telemark HF, slagenheten Skien

Alle pasienter med påvist hjerneslag får tilbud om oppfølging ved tverrfaglig slagpoliklinikk ca 3 mnd
etter utskrivelse fra slagenheten. Der følges de opp i henhold til nasjonale føringer
(hjerneslagregisteret).
Pasienter med behov for rehabilitering overføres til rehabiliteringsenheten, kommunal rehabilitering
eller følges opp av ambulant slagteam hjemme. De pasientene som har behov for videre
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten blir overført til SiV (Kysthospitalet) eller Sunnaas sykehus.
Ambulant slagteam består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier, teamet skal sørge for en
tryggere og smidigere overgang for pasienter med lette og moderate utfall etter hjerneslag fra
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spesialisthelsetjenesten og hjem. Det er evidens på at dette gir størst effekt for denne gruppen
slagpasienter. Oppgavene for ambulant slagteam er å koordinere de aktuelle tjenestene rundt
vedkommende og starte tidlig rehabilitering i hjemmet.
På Notodden er det fire slagsenger knyttet til medisinsk sengepost. Slagbehandlingen her skjer etter
de samme prinsipper og føringer som ved slagenheten i Skien.
Overordnet flytskjema pasientforløp hjerneslag, Sykehuset Telemark HF:
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5. Framskrivninger av aktivitet til 2035
ICD-10
grupper

I60-I69 og
G459
Hjernekarsykdom
inkl TIA
hele STHF
I60-I69 og
G459
Hjernekarsykdom
inkl TIA
Skien
I60-I69 og
G459
Hjernekarsykdom
inkl TIA
Notodden

2015
Døgnopphold/ligge
døgn
699/3096

Dag/Poliklinikk

2035

787

Døgnopphold/ligge
døgn
1077/3790

Dag/
poliklinikk
1423

527/2423

713

823/3000

1285

164/624

62

254/790

115

Antall døgnopphold/liggedøgn og poliklinikk i 2015 og framskrivning til 2035 – ved Sykehuset
Telemark totalt og i henholdsvis Skien og Notodden.
Framskrivningen viser at det er ventet en betydelig økning av antall slagpasienter i årene som
kommer, en økning på nærmere 30 %. Dette er grunnet i økende forekomst hjerte/kar sykdom og
økende antall eldre. Økende fokus på folkeopplysning og forebygging vil ikke demme opp for dette.
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6. Behandling av hjerneslag fram mot 2035
Det arbeides i Helse Sør-øst med standard sertifisering for slagenheter. Sertifiseringskravene bygger
på kravene i ESO (European Stroke Organisation). For å oppfylle kriteriene for sertifisering må ulike
områder innen medisinsk ledelse, personell, infrastruktur, undersøkelser, intervensjoner,
monitorering, undervisning, møtepunkter, forskning og kvalitetsindikatorer være oppfylt. Mye av de
aktuelle kravene er på plass men det gjenstår en del – eksempelvis innenfor tilgang på radiologi,
bemanningskrav og etablering av overvåkningssenger.
6.1. Prehospitale tjenester
Prehospitale tjenester vil ha en enda større og viktigere rolle i slagbehandlingen i fremtiden.
Slagambulansen har vært i drift i Østfold siden oktober 2014, som et samarbeidsprosjekt mellom
Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sykehuset Østfold og Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Dette
er et pågående prosjekt. I denne spesialbygde ambulansen kan man ta CT bilder og få svar i løpet av
12 minutter, følgelig vil dette gi raskere behandlingsoppstart. I fremtiden håper man på at disse
ambulansene kan breddes ut til alle helseforetak og også utvide med helikopter.
Det er stor sannsynlighet for at fremtidens trombolyse behandling hovedsakelig vil foregå
prehospitalt. Dette er avhengig av innføring av CT i alle ambulanser.
Det vil være nødvendig med grundig opplæring ute slik at adekvate nevrologiske tester gjennomføres
prehospitalt. Ambulanse personell skal kunne konferere med nevrolog via nødnett.
6.2. Akutt hjerneslagbehandling
Tidsvindu vil alltid være viktig men sannsynligvis spille noe mindre rolle i forhold til mulighet for
behandling da det blir flere behandlings alternativer og mulighet til å strekke behandling ut i tid.
Transkraniell ultralyd vil bli mer utbredt og det medfører at vurdering av cerebral sirkulasjon vil bli
bedre. Man vil få større oversikt over bakenforliggende årsaker ved å ta i bruk langtidsmonitorering
og forbedre genetiske tester.
Enklere akuttbehandling (Metalyse) vil antagelig innføres og nye medikamenter som Desmoteplase
utprøves.
Kontrastforsterket sonotrombolyse vil si at man ved å kombinere ultralyd, mikroboblekontrast og
trombolyse får oppløst blodpropper i hjernen raskere og på flere.
Embolektomi, kirurgisk fjerning av en blodpropp i en blodåre, vil antageligvis bli et tilbud til langt
flere ved forbedring av radiologimuligheter. Her foregår det en prosess i Helse Sør–øst for å klargjøre
på hvilke foretak det skal etableres trombectomiaktivitet i fremtiden. For sykehuset Telemark vil
etablering av helikopterbase i Telemark primært være det viktigste tiltak.
Wake up stroke, WAKE-UP er et Europeisk multisenterstudie, hvor trombolysebehandling testes på
pasienter, hvor debut av hjerneslaget er ukjent, men MR viser, at symptomene er kommet innenfor
de siste 3 timer. Sykehuset Telemark deltar i denne studien. Forhåpentligvis vil denne studien vise at
pasienter som våkner med hjerneslag kan få trombolytisk behandling.

Side 8 av 12

Man håper på at hjerneblødninger kan gis bedre behandling i form av antidot for blodfortynnende
(monoklonale antistoffer).
6.3. Slagsenter og sykehus i nettverk
Rapporten Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst, 2016 “Sykehus i nettverk” sier
at «i de tilfeller der en pasient vil ha en forlenget utrykningskjøretid til HF-slagsenteret på mer enn
anslagsvis 45-60 minutter, bør pasienten kjøres til et geografisk nærmere sykehus for en evt.
trombolysebehandling der. Slike sykehus (”trombolyseklare sykehus”) må kunne utføre radiologisk
diagnostikk (CT og CT-angio) og gi trombolyse døgnet rundt. Det forutsetter døgnkontinuerlig
teleradiologisk kontakt med HF-slagsenteret.»
Slagenheten på Notodden fungerer som sykehus i nettverk med slagsenteret i Skien. Pasienter fra
øvre del av Telemark fraktes i hovedsak primært til Notodden. Pasienter som skal ha
trombolysebehandling blir lagt på FOVA (felles overvåkningsavdeling) for så å bli flyttet til en av
slagsengene på medisinsk sengepost. Slagenheten på Notodden har totalt fire senger tilgjengelig.
Rapporten fra Helse Sør- Øst sier at HF-slagsenter og trombolysesykehus skal ha felles prosedyrer og
felles faglige treffpunkter, hospitering og eventuelt avtale om ambulering. Det jobbes med å etablere
felles prosedyrer. Det er også innført felles fagmøter på tvers av lokalisasjoner via telemedisin.
Telemedisin vil mest sannsynlig brukes i større grad de neste årene. Ambulansearbeideren kan
konferere med lege direkte ute hos pasienter hvor lege kan se pasienten via telekommunikasjon.
6.4. Forskning
Det er gitt strategiske forskningsmidler fra STHF til studien «Prehospital assessment, timeaspect and
logistics of thrombolysis and contrast enhanced sonothrombolysis in acute stroke treatment» som
overlege Håkon Tobro leder.
Det vil være økt fokus på slagforskning med tverrfaglig deltagelse fra Skien og Notodden, målet er å
få flere fagpersonene inn i forskning på slagbehandling.
Slagenheten i Skien har bidratt med rekruttering av pasienter til flere forskningsprosjekter blant
annet The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial (NOR-TEST)
6.5. Rehabilitering
Det er ingen klar definisjon av hvilke tilbud som skal ligge i spesialisthelsetjenesten, IS 1947 beskriver
at spesialisthelsetjenesten skal:





Ha gode rehabiliteringstilbud i tidlig fase
Ivareta behovene om spesialisering, tverrfaglighet og intensitet
Øke tilbudet innen ambulante tjenester
Ha tverrfaglige polikliniske tilbud

I Skien har Sykehuset Telemark 4 senger dedikert til akutt, spesialisert rehabilitering, disse sengene
er samlokalisert med slagenheten og det er et tett samarbeid mellom de to enhetene. I 2016 kom ca
50 % av pasientene i rehabiliteringssengene fra slagenheten. En stor andel av disse pasientene fikk
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sin fulle rehabilitering her. De pasientene som hadde behov for videre rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten etter oppholdet ble overført til SiV(Kysthospitalet) eller Sunnaas sykehus.
Det skal settes i gang et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold innen fysikalsk medisin og
rehabilitering i løpet av 2018. Da vil det være naturlig å videreutvikle samarbeidsrutiner med Stavern
også når det gjelder slagpasientene.
Tverrfaglig slagpoliklinikk utvikles og videreføres i Skien og på Notodden.
For noen slagpasienter er rehabilitering i hjemmet det beste tilbudet, og der er ambulant slagteam et
viktig bindeledd mellom sykehus og kommune. Dette videreføres både fra Skien og Notodden.
6.6. Samhandling med kommunehelsetjenesten
I «Delavtale om innleggelser og utskrivningsklare pasienter» er samarbeidsrutinene i forbindelse med
inn – og utskrivning definert.
I «Delavtale om samarbeid for pasienter med behov for koordinerte tjenester» er det definert tiltak
som skal være på plass for å sørge for en god overføring fra slagenhet til kommune. Det er viktig at
slagenheten bidrar med kompetanseoverføring til kommunehelsetjenesten via internundervisninger
og jevnlig dialog.
Det er jobbet systematisk sammen med kommunene i Telemark om i fellesskap å forme et godt
rehabiliteringstilbud for innbyggerne (Plan for spesialisert somatisk rehabilitering i Telemark 2016 2020). De store kommunene har gode døgnrehabiliteringstilbud til slagpasientene, og flere mindre
kommuner er også godt i gang med å etablere kommunale og interkommunale tilbud.
Flere kommuner har gode rehabiliteringstilbud til slagpasientene, men ikke alle. Det vil være en
oppgave for sykehuset å bistå kommunene i å bygge opp gode tilbud og samtidig ha en løpende
kommunikasjon om utvikling av godt samarbeid.
Det er ønskelig å etablere et felles slagnettverk på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten.
6.7. Samarbeid med brukerne
6.7.1.
Slagkurs
Slagenheten, Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Telemark i samarbeid med
Landsforeningen for slagrammede (LFS) arrangerer slagkurs for slagrammede og deres pårørende. På
slagkurset får den slagrammede og dens pårørende mulighet til å snakke med andre i samme
situasjon og brukerorganisasjoner for pasienter og pårørende.
6.7.2.
Brukerkontoret
Ved brukerkontoret kan man møte mennesker som har ulik erfaring som pasient. De kan rettlede og
komme med nyttig informasjon, og de ønsker å være til stede for pasienter og pårørende som
trenger noen å snakke med. Ved STHF er det ca 30 frivillige likemenn som holder til ved
brukerkontoret.
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7. Handlingsplan
Område

Slagforskning

Akuttbehandling

Pakkeforløp

Etablering av slagsenter

Sykehus i nettverk

Kompetansebygging

Slagrehabilitering

Overordnede aktiviteter
År: 2018 - 2022
Deltagelse i studien
«Prehospital assessment,
timeaspect and logistics of
thrombolysis and contrast
enhanced sonothrombolysis in
acute stroke treatment» ledet
av overlege Håkon Tobro.
Jobbe med fler mulige studier
og søke finansiering til en
forskningsstilling LIS. Se på
muligheten til å etablere
forskningssamarbeid med
prehospitale tjenester.
Delta i akuttkjedeprosjektet
Kontinuerlig forbedring av
akuttfasen i samarbeid med
prehospital
Implementere pakkeforløpet I
slagbehandling – fase 1 og
fase 2
Avklare behovet for og
organisering av
slagrehabilitering
Etablere rutiner og
retningslinjer i henhold til
sertifiseringskrav.
Etablere overvåkningsstue
Sikre den nødvendige
kompetanse på slagenheten
Fortsette samarbeidsprosjekt
mellom slagenheten Skien/
Notodden. Etablere felles
møtepunkter og tilstrebe og
ha felles retningslinjer.
Etablere et slagnettverk med
slagkontakter i kommunene i
Telemark
Klargjøre eget
rehabiliteringstilbud,
samarbeid med SiV om
spesialisert rehabilitering
Samarbeid med kommunene
om gode tilbud i alle
kommuner i Telemark

År: 2023 – 2035
Fortsette å utvikle
forskningsaktiviteten ved
slagenheten.

Fortsette forbedringsarbeidet i akuttog subakuttfase

Fortsette arbeidet med
pakkeforløpet også ut i kommunene

Fortsette videreutvikling og
sertifisering av slagenheten.

Videreutvikle samarbeid og sikre
implementering av nye rutiner og
retningslinjer.

Videreutvikle slagnettverket i
Telemark
Fortsette å videreutvikle samarbeid
rundt spesialisert rehabilitering og
kommunal rehabilitering.
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1. Innledning og organisering av arbeidet
STHF tar imot mer enn 2.000 pasienter hver måned med ulike akutte tilstander. En stor majoritet er
eldre pasienter, ofte med sammensatte medisinske tilstander.
Det er viktig for kvaliteten i tjenesten at alle ledd i den akuttmedisinske tjenesten fungerer godt
sammen og at pasienten opplever et sømløst behandlingsforløp, samt at pasienten behandles på
riktig omsorgsnivå, både medisinsk, etisk og økonomisk.
Det har, siden det landsomfattende Helsetilsynet med norske akuttmottak i 2007, foregått en
kontinuerlig bevisst utvikling av STHF’s akutte tjenester.
I 2016 ble akuttkjedeprosjektet startet opp og det ble det gjort en grundig kartlegging av Telemarks
akutt tilbud både i kommuner og sykehus. I tillegg ble mer enn 80 pasientflyter kartlagt.
Hovedprosjektet 2017-2019 skal bidra til en styrket akuttkjede innen somatikk og psykiatri i HELE
Telemark. Prosjektet har fokus på at alle aktører i akuttkjeden samarbeider for å sikre best mulig
akuttmedisinsk kjede med hensiktsmessig ressursbruk. Akuttkjedeprosjektet er nå på veg inn i sitt
tredje år

2. Oppfølging av regionale føringer
Flere nye nasjonale føringer stiller nye konkrete krav til samlet kvalitet i akuttkjeden.







Nasjonale faglige retningslinjer IS – 2236, faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatisk
akuttmottak. Helsedirektoratet
Utviklingsplaner for Helseforetakene, strategier, planer og regionale føringer. Helse Sør- Øst
Meld. St. 11 (2015 – 2016) Nasjonal helse – og sykehusplan (2016 – 2019)
Akuttmedisinforskriften 1.5.2015, NOU 2015 – 17 « Først og Fremst»
Stortingsmelding 47-2009 Samhandlingsreformen.
Stortingsmelding 26-2015 ”Nærhet og helhet”

3. Dagens situasjon
Materialet fra kartleggingen i akuttkjedeprosjektet i 2016 dannet grunnlaget for mange viktige
«innsikter» om dagens akutt tilbud i Telemark. Dette er de to aller viktigste innsikter:




Aktørene i akuttkjeden har uavklarte forventninger til hverandre.
o De stoler ikke på hverandre eller hverandres vurderinger.
o Dette resulterer i at pasientene undersøkes unødvendig mange ganger.
o Dette gjelder både utenfor og innenfor sykehuset.
Standardiserte flyter gir en raskere og riktigere behandling og mindre variasjon i forløpet.
o Ikke-standardiserte pasientforløp kan være belastende for pasienten, og medfører
bortkastet tid og ressursbruk.
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4. Prehospitale tjenester fram mot 2035
«Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk
nødmeldetjeneste mv. (Akuttmedisinforskriften)» skal bidra til at befolkningen mottar forsvarlige og
koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp.
Dette betyr at tjenestene må være tilgjengelige ved behov, med andre ord i beredskap, og i rimelig
nærhet til hendelsessted, og de må imøtekomme de medisinske behovene pasientene har.
Utviklingen av prehospitale tjenester vil i enda større grad fokuseres på økt samhandling og
forbedring av den totale ressursutnyttelse mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
Aktiviteten i de prehospitale tjenestene forventes økt, som i helsevesenet generelt, som følge av et
stadig utvidet helsetilbud til befolkningen. Samtidig gir sentralisering og større grad av spesialisering i
spesialisthelsetjenesten ekstra økning i aktiviteten innen prehospitale tjenester. De prehospitale
aktivitetene påvirkes også av utviklingen innen kommunehelsetjenesten, som blant annet ved
sentralisering av kommunale legevakter til større regioner. Det leder til økte forventinger til
ambulansetjenesten og vil i en del tilfeller gi flere transportoppdrag og lengre kjøreavstander.
I likhet med utviklingen i resten av samfunnet åpner teknologi for mange muligheter også innen
prehospitale tjenester, og måten tjenestene jobber og samarbeider på, så vel som aktivitetsnivået, vil
påvirkes i stor grad i planperioden frem mot 2035. Den teknologiske endringen i samfunnet vil kunne
drive utviklingen i retning av sentralisering av spesialisttjenester, med lengre transportveier, samtidig
som enklere og mer mobilt utstyr flytter tjenestene nærmere innbyggerne, til små sykehus,
lokalmedisinske sentre eller hjem til pasienten. Hvordan dette vil påvirke de prehospitale tjenestene
er ikke kartlagt i vesentlig grad.
Medisinsk og teknologisk forskning vil gi mer evidensbasert kunnskap og får betydning for utviklingen
av de prehospitale behandlingsmulighetene i fremtiden. Bruk av fremtidig tilgjengelig teknologi kan
bidra til å gi pasienten hurtigere behandling til rett tid, og bidra til raskere diagnostikk og behandling,
herunder ved bruk hurtiganalyser, ultralyd, CT, telekommunikasjon m.m.
I Telemark starter vi i 2018 opp med blant annet blodkulturtaking og antibiotikabehandling ute i
ambulanse ved mistanke om Sepsis når det er mer enn 50 min sykehus.
Bilambulansetjenesten har utviklet seg fra å være en ren transporttjeneste med enkle
førstehjelpsmuligheter til å bli en viktig del av den akuttmedisinske kjeden. Utvikling av
ambulansefaget og ny teknologi gir økte muligheter for avansert diagnostikk og behandling utenfor
sykehus. Det er i de senere årene i økende grad arbeidet med å differensiere transport av pasienter
ved eksempelvis å introdusere syketransportbilder (hvite biler) og etablere et tettere samarbeid med
Pasientreiser. Ambulansetjenesten vil i framtiden ha en enda større rolle i å sikre pasienten rett
behandling til rett tid og på rett nivå.
Luftambulansetjenesten er en viktig del av en helhetlig akuttmedisinsk kjede. Norges geografi og
befolkningens bosettingsmønster gjør at luftambulansetjenesten er sentral for effektiv behandling,
transport og beredskap ved akutt sykdom eller skade. Tjenesten bidrar til et mer likeverdig
helsetilbud i hele landet, og bidrar til at pasientene kan dra nytte av moderne behandlingstilbud ved
tidskritiske tilstander og når avstand til aktuelt sykehus er lang.
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4.1. Brukermedvirkning
Brukerrepresentanter deltar i akuttkjedeprosjektet både i arbeids- og prosjektgrupper. Det er
gjennomført pasientintervju for et representativt utvalg av pasienter med akutte magesmerter. Det
er også avholdt informasjon – og høringsmøter med kommunehelsetjenesten og brukere underveis i
prosjektet.

4.2. Standardiserte pasientforløp
Akuttkjedeprosjektet har kartlagt mer enn 80 pasientflyter, pasientforløp fra fastleger, legevakter og
kommunaltjenester i Telemark til akuttmottaket i Skien og Notodden. Erfaringer fra kartleggingen
skal benyttes i arbeid mot å standardisere de hyppigste pasientforløpene.

5. Handlingsplan
5.1. Ambulanseplan
Prosjektet « Ambulanseplan 2035» har som mål å lage og iverksette en overordnet og langsiktig plan
for alle områder som omfatter ambulansetjenesten i Telemark. Planen skal være ferdig utarbeidet
innen sommer 2018. Styrebehandling høsten. Styrebehandling høsten 2018 og oppstart
implementering fra 1.1.2019.

5.2. Akuttkjedeprosjektet
Målet er Norges beste akuttkjede.
• Trygge medisinske tjenester for alle akutte tilstander for befolkningen i hele Telemark
• En helhetlig, sammenhengende akuttkjede
• Ensartet kunnskapsbasert praksis

Delmål i akuttkjedeprosjektet:
1. Samhandling med primærhelsetjenesten
– Riktig arbeidsdeling mellom fastlege, legevakt og sykehus
– sømløs tjeneste der pasientene ikke merker ”overgangene” mellom
forvaltningsnivåene
– målstyrt kompetanseoverføring
2. Prehospital tjeneste
– responstider i tråd med nasjonale krav
– innfrielse av formelle kompetansekrav
3. Akuttmottak
– Ivareta vedtatte kompetansekrav
– Innfri vedtatte kvalitetskrav til pasientbehandling og ventetider
4. Trygge behandlingstilbud på riktig behandlingssted
– tydelig lokalisering av fylkets akutte behandlingstilbud (kommune og
sykehus)
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–

pasienter transporteres uten unødig forsinkelse til riktig
behandlingssted (i og utenfor Telemark).
– tilgjengelighet på relevante spesialister/kompetanse for trygg
diagnostikk og behandling i hele behandlingskjeden
5. Sømløs kvalitet i hele akuttkjeden
– felles målbilde og ambisjonsnivå for akuttmedisinske tjenester i hele
fylket
– avklarte medisinske vurderingskriterier, ansvar og roller mellom alle
aktørene
– god og likeverdig samhandling og informasjonsflyt
– aktive samarbeidsfora

Område

Overordnede aktiviteter
År: 2018 - 2022

Pasientforløp

År: 2023 – 2035

Implementere 27 akuttflyter
inklusiv papirbasert journal:
Implementering av 11 flyter i
2018.
Sepsis, Magesmerter, Traume,
Hoftebrudd, Hjerneslag,
Kols/Astma, Villet egenskade,
STEMI, Brystsmerter,
Hjertestans og DVT.

Felles verktøy

Utvikle og ta i bruk
“Akuttkjeden.no” - en APP for
dokumentasjon og
informasjonsutveksling
mellom alle aktørene i et akutt
pasientforløp

Samhandling og
kompetanseutvikling

Videreutvikle samhandling og
kompetanseutvikling mellom
kommuner og sykehus

Ambulanseplan 2035

Utarbeide og iverksette en
overordnet og langsiktig plan
for alle områder som omfatter
ambulansetjenesten i
Telemark

Videreutvikle samhandling og
kompetanseutvikling mellom
kommuner og sykehus
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1. Bakgrunn
Sykehuset Telemark utarbeidet en Utviklingsplan 2030 som ble godkjent av STHF styret den
14.9.2016 (sak 64‐2016) og i Helse Sør‐Øst styret den 15.12.2016 (sak 099‐2016).
Etter godkjenning av STHF utviklingsplan 2030 har Helse Sør‐Øst utgitt dokumentet «Utviklingsplaner
for helseforetakene ‐ Strategier, planer og regionale føringer». Her nevnes noen fagområder som har
stor grenseflate mot primærhelsetjenesten og kommunene. Det er gitt egne føringer for disse
områdene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Psykisk helsevern og rusbehandling (voksne)
Psykisk helsevern og rusbehandling (barn og ungdommer)
Rehabilitering
Habilitering
Hjerneslag
Prehospitale tjenester

STHF Utviklingsplan 2030 beskriver ikke alle disse områdene i tilstrekkelig grad. STHF har derfor
utarbeidet egne delrapporter som vil ligge som vedlegg til utviklingsplanen.
Utkast til delrapportene for de nevnte områdene har vært ute til høring 10.1.2017‐4.4.2018.
Høringsdokumentene har vært publisert på STHFs internettsider.
Utkastet til delrapportene vil bli videre bearbeidet frem mot planlagt styrebehandling i april 2018.

2. Høringsinstanser
Delrapportene er sendt til postmottak til Telemarks 18 kommuner, samarbeidspartnere og andre
interessenter, samt de øvrige helseforetakene i HSØ.
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3. Høringsinnspill
3.1. Psykisk helsevern og rusbehandling (voksen, barn og ungdom)
Dato: 28.02.2018
Fra: Kristin Sekse, Kommuneoverlege i Midt‐Telemark
Viser til ovenfor nevnte høring. Som kommuneoverlege i Bø, Nome og Sauherad har jeg noen
kommentarer i forhold til utviklingsplanen innen psykisk helse og rus generelt, og til foreslåtte
retningslinjer for tilfeller der det er behov for tilbakehold av rusmiddelavhengige og kontakt med
felles vurderingsteam TSB spesielt:
1. Pasientflyt: Planen er i stor grad sentrert rundt pasientens rettigheter og muligheter, som er
positivt. Erfaringsmessig er det for mange pasienter svært mange instanser og personer involvert i
både innleggelse, oppfølging og behandling. Delplaner og retningslinjer bør være tydeligere på å
begrense antall instanser pasienten må forholde seg til. Her vil samhandlingen mellom kommune og
spesialisthelsetjenesten være avgjørende.
2. Behandlingsansvar: Hvem som til enhver tid har behandlingsansvar bør presiseres; dersom
kommunen (som vil være naturlig i de fleste tilfeller), hvem i kommunen? Dersom bistandsteam
etableres, hvem skal da ha ansvaret? Er det meningen at det i vårt område skal være et TSB team
lokalt, for eksempel på Notodden DPS, og ett sentralt (rådgivende?) i Skien, og blir ikke det i så fall
svært mange instanser og fare for ansvarspulverisering?
3. Forskyving av arbeidsoppgaver: også kommunene merker endring i forventning til tjenestene.
Dette medfører at kommunene må tilrettelegge for å øke sin kompetanse, og endre organisering av
noen av tjenestene på sikt. Det vil være essensielt å gjøre dette i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten. En eventuell forskyving av arbeidsoppgaver og ansvar fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen, bør konkretiseres i størst mulig grad.
Detter er nevnt i punkt 6;
«Det er i økende grad krav om spesialisert utredning og behandling. Pasienten vil til enhver tid ønske
den høyeste kompetanse tilgjengelig raskest mulig. Det vil bli nødvendig med avklaringer og
bevissthet på grad av «spissing» av behandlingstilbud innen spesialitetene versus
generalistkompetanse. Det vil være nødvendig med ytterligere avklaring og konkretisering av
samarbeid og oppgavefordeling mellom STHF/KPR og kommunene. Klinikken vil jobbe med de
overnevnte områder i planperioden».
Her må nødvendigvis kommunene også jobbe med det samme? Hvordan vil klinikken jobbe med
dette, og hvordan samkjøre dette arbeidet best mulig?

Dato: 03.04.2018
Fra: Kragerø Kommune v/ Alv Dag Brandal, Kommunalsjef Kommunal område Helse ‐ og
omsorgstjeneste
Avdeling for Psykisk helse og rus har dreiet tjenestene, der fokus på aktivitet og mestring står
sentralt. Innenfor rustilbudet har vi ansatt en person med erfaringskompetanse. Vi ønsker at
samarbeidet med spesialisthelsetjenesten skal understøtte denne arbeidsformen. I denne
sammenheng er det viktig å utvikle gode samarbeidsarenaer og få til gode overføringer til
hjemkommunen etter innleggelse i institusjon. Kommunen opplever nok at det er et ikke uvesentlig
forbedringsrom her. Det er også et sterkt ønske om å delta i den kompetanseutviklingen som
delplanen gir uttrykk for. Skal en lykkes med gode pasientforløp er tilstrekkelig kompetanse i alle
ledd, gode samarbeidsarenaer og deltagelse fra pasientens side avgjørende. Vi ser også viktigheten
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av å styrke det somatiske tilbudet til mennesker som får behandling for psykiske lidelser og/eller
rusbehandling. Fastlegene har også en viktig rolle i oppfølging og behandling av denne gruppen
pasienter.
I forhold til barn og ungdommer ser en mange av de samme utfordringene som nevnt over. Her er
det likevel noen forskjeller. Det er positivt at en har organisert avdelingene som har med tilbud til
barn og unge i en klinikk, der både somatisk og psykisk helse er med. Slik kan en ivareta de særskilte
behov som barn og unge har. Vektlegging av kvaliteten på barns tilknytning til omsorgspersoner blir
slik vi ser det ivaretatt med denne organisering.
Samtidig er det tenkt at barn og unge skal mestre hverdagen i sitt nærmiljø, på skole og i fritid.
Å skape gode og forutsigbare arenaer for foresatte som har den daglige omsorgen er særlig
viktig. God kompetanse i alle ledd av behandlingskjeden vil og der det blir aktuelt med
overføring fra et tjenestetilbud til annet, må en sikre det på en god måte.
En ser at overganger er særlig risikofylte, kanskje spesielt i overgang til videregående skole.
Unge med psykiske plager/lidelser er særlig sårbare i denne sammenheng. Skisserte samarbeidstiltak
mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, spesielt for aldersgruppen 17‐23 år imøteses. Et
samarbeid mellom ambulante tjenester og oppfølgingstjenesten ved videregående skole bør utvikles.
En ser en økende henvisning av de minste barna. God utredning og gode pasientforløp, vil kunne
begrense utvikling av mer alvorlige lidelser, gi økt mestring og utvikling og trygge foreldrene som
omsorgspersoner.
Tilsvar:
Høringssvarene knyttet til Psykisk helsevern og Rusbehandling er i tråd med det som står i planen.
Fokuset som er fremhevet er knyttet til samhandling mellom kommune og sykehus, samt punktet om
felles kompetanseutvikling. Dette er svært viktig og vil ivaretas i de konkrete tiltak som skal
utarbeides og iverksettes for å implementere planen.

3.2. Rehabilitering
Dato: 28.02.18
Fra: Sunnaas sykehus HF, Einar Magnus Strand, Adm.dir og fagdirektør Kirsti Bjune
Høringssvar: Delplan rehabilitering og hjerneslag
Sunnaas sykehus har i dette høringssvaret valgt å fokusere på rehabilitering.
Delplan rehabilitering og hjerneslag bygger på tidligere vedtatt «Sykehuset Telemark HF (STHF)
utviklingsplan 2030» som beskriver forskyvning av oppgaver fra sykehuset til kommunene innen
rehabilitering ved å redusere med reduksjon av sengeplasser og økning i poliklinikk og ambulant
virksomhet.
Helse Sør‐ Øst har gitt følgende føringer som skal legges til grunn ved utarbeidelse av utviklingsplaner
for rehabilitering i helseforetakene:
1. Helseforetaket beskriver i utviklingsplanen sitt tilbud for døgnbasert rehabilitering i tidlig
fase etter akutt sykdom/skade og for ambulant virksomhet. Beskrivelsen inkluderer
organisering, prioritering og nødvendige endringer i tidsperioden.
Behovet frem mot 2035 estimeres til 4 – 6 senger. Sengetallet fordrer fortsatt oppbygning i
kommunene og samarbeid med andre rehabiliteringsaktører i spesialisthelsetjenesten (Sykehuset i
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Vestfold (SiV) og SunHF ). I delplan hjerneslag beskrives overføring av slagpasienter med videre
behov for rehabilitering til Sun H F eller SiV (Kysthospitalet).
For å få et tydeligere bilde av behovet i årene frem mot 2035, kunne utviklingsplanen også
beskrevet hvilke slagpasienter og andre pasientgrupper S THF ser kunne vært rehabilitert ved
SunHF. Det kunne også vært gjort en vurdering i planen av hvilke pasientkategorier hvor man ser
for seg behov for en tydeligere oppgavefordeling til flerområdefunksjoner og regionsfunksjoner.
En beskrivelse av nåsituasjonen med tall på om det er pasientgrupper fra Telemarks om i dag får
tidligrehabilitering i andre sykehus ville gitt et tydeligere bilde, og ville kunne danne grunnlag for
en vurdering av hva som er den beste løsningen frem mot 2035. En viktig gruppe i denne
sammenheng er pasienter med moderate/alvorlige ervervete hjerneskader og multitraumer av
Ulik etiologi. Andre pasientgrupper hvor rehabiliteringsbehovet kan være både
ambulant/poliklinisk og sengebasert er nevrologiske sykdommer og kreft overlever med alvorlige
følgetilstander. I framskrivningstabellen for 2035 er kreftpasienter den tallmessige største gruppen
både i døgn, dag og poliklinikk både i 2015 og 2035. I utviklingsplan 2030 er kreft en av 3 medisinske
strategiske områder. Utover etablering av «Pusterom» på Moflata og planlagt utvidet
pusterom i nytt strålebygg, gjenspeiles dette i liten grad i rehabiliteringsplanen. Etablering av et
rehabiliteringstilbud til lungesyke er svært positivt. Men finnes det tilbud til ulike nevrologiske
tilstander? Og hvilken rolle har STHF i den videre oppfølging av pasienter med varig nedsatt
funksjonsevne?
2. Helseforetaket beskriver i utviklingsplanen hvor og hvordan et rehabiliteringsfaglig
tyngdepunkt er synlig organisert, hvilken virksomhet og kompetanse som inngår, samt tilhørende
roller og oppgaver. Planen beskriver hvilke nødvendige endringer som skal gjennomføres i
tidsperioden.
All rehabiliteringsaktivitet er samlet i en avdeling. Det beskrives utfordringer knyttet til
tilfredsstillende lokaler for den polikliniske virksomheten. Dette er av betydning siden demografi,
sykdomsforekomst og nye behandlingsmetoder sannsynligvis vil øke rehabiliteringspoliklinisk
aktivitet. Det beskrives samarbeid internt i sykehusområdet og med kommuner. Nåværende og
fremtidig samarbeid og samhandling med andre spesialiserte rehabiliteringsaktører i regionen
inkludert SiV og SunHF kunne kanskje ha vært beskrevet i mer detalj, da dette antas å kunne
styrke rehabiliteringsfeltet i regionen Videre kunne planen med fordel diskutert følgende
problemstillinger:
 Hvordan kan regionens samlede kompetanse i rehabilitering benyttes best mulig?
 Hvor skal lavfrekvente og særlig komplekse pasientgrupper rehabiliteres?
 Kan det være hensiktsmessig med pasientforløp eller pakkeforløp som omfatter flere
sykehus og institusjoner for noen pasientgrupper? Forløpstenkningen er et førende
prinsipp i norsk helsetjeneste. Både for pasientene og for rehabiliteringsfaget er det
viktig at rehabilitering inkluderes i forløpene.
 Kompetanse er lite beskrevet utover ønske om en LIS‐stilling hvor STHF selv skal dekke
hele fase 3 i ny spesialistutdanning. Det er uklart om STHF ser for seg samarbeid med
andre rehabiliteringsaktører for å innfri kravene i ny spesialistutdanning.

3. Helseforetaket tar initiativ til å formalisere struktur for samhandling innen rehabilitering
i samarbeid med kommunene. Arbeidet forankres i de lovpålagte samarbeidsavtalene.
Samarbeidsavtale er inngått med kommunene. Telemark har fått til svært god samhandling med
kommunene – for eksempel, ambulant virksomhet utgående fra rehabiliteringspoliklinikken som
også inkludert legespesialist, rehabiliteringsnettverk og gjensidig kompetanseoverføring med
dreining fra sengepost til poliklinikk/ambulant virksomhet i tett samhandling med kommunene.
Side 6 av 11

Øvrige innspill:
 Kompetanse. Dette området bør beskrives tydeligere. Hvilken kompetanse er nødvendig
i tillegg til spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Planen kunne med fordel
beskrevet hvordan samlet kompetanse i regionen bør utnyttes til beste for pasienten.
 Organisering. Med perspektivet pasientens helsetjeneste, kunne det vært nyttig å ha
med beskrivelse av hele pasientforløp som inkluderer rehabilitering. Behandlingslinje for
barn og unge med ervervet hjerneskade er ikke beskrevet.
 Kapasitet. Grunnlaget for beregning av behovet for 4 – 6 rehabiliteringssenger kommer
ikke frem i planen, heller ikke antatt volum av ulike pasientgrupper som trenger
rehabilitering utenfor STHF.
 Høyspesialiserte rehabiliteringsoppgaver på flerområde, regionalt og nasjonalt nivå. I
delplan hjerneslag kommer det frem at IS 1947 mangler definisjon av hva slags
rehabilitering som skal ivaretas av spesialisthelsetjenesten. Det er helt klart en utfordring
for helseforetakenes planarbeid. I tillegg mangler sentrale føringer for oppgave‐ og
funksjonsfordeling innen spesialisthelsetjenesten. For å komme videre i denne
problemstillingen hadde det vært ønskelig om STHF kunne være tydeligere på hva slags
pasienter de selv rehabiliterer og hvilke som av ulike grunner vil få det mest
hensiktsmessige tilbudet i et annet helseforetak.
 Hvordan STHF skal ta i bruk ny teknologi for å møte utfordringene i rehabiliteringsfeltet
i årene frem mot 2035 er ikke beskrevet ut over å fastslå at teknologi er viktig.
Planen kunne med fordel skissert hvordan STHF i samarbeid med andre aktører i
spesialist‐ og kommunehelsetjenesten kunne tatt i bruk ny teknologi for å sikre likeverdig
tilgang til god rehabilitering.
 Sterke rehabiliteringsmiljøer i sykehusområdene. SunHF ser det som en viktig
forutsetning for å oppnå likeverdige rehabiliteringstjenester og godt samarbeid innen
rehabiliteringsfeltet.
Tilsvar:
Delplanen er en plan rehabiliteringsaktiviteten på STHF, derfor er det naturlig nok mest fokus på
foretakets egen aktivitet, og ikke i så stor grad andre foretaks – som Sunnaas sin rolle. Det er et svært
lite antall pasienter som blir henvist til Sunnaas – de mest komplekse og sjeldne. Slik mener vi det bør
være også. Dialogen og samarbeidet rundt disse pasientene opplever vi er god.
Flertallet av de pasienter som har behov for videre rehabilitering får den i kommunene, og STHF
vektlegger samarbeid, kompetanseoppbygging og dialog med kommunene. Dessuten har STHF en
avtale med SiV/Kysta om et samarbeid rundt spesialisert rehabilitering for noen pasientgrupper.
Dette samarbeidet planlegges å ytterligere formaliseres og utvikles fremover. Dette er derfor også et
viktig satsingsområde i delplanen. Et økt samarbeid vil også være viktig for økning og videreutvikling
av tverrfaglig kompetanse totalt i sykehusområdet Telemark/Vestfold.
Behandlingslinje for barn med tidlig ervervet hjerneskade er ivaretatt av HABU og derfor ikke
omhandlet i rehabiliteringsplanen.
Det påpekes at rehabiliteringstilbud for kreftpasienter bør beskrives nærmere. En prosess er i gang på
det – sammen med SiV/Kysta.
Det etterlyses rehabiliteringstilbud for pasienter med nevrologiske sykdommer. STHF har tverrfaglige
polikliniske tilbud for pasienter med MS og Parkinson – og arbeider nå med å lage
«rehabiliteringsarmer» i disse tilbudene.
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Dato: 03.04.2018
Fra: Kragerø Kommune v/ Alv Dag Brandal, Kommunalsjef Kommunal område Helse ‐ og
omsorgstjeneste
Gjennom Samhandlingsreformen og Opptrappingsplan for rehabilitering er det gitt en klar føring at
kommunene skal overta mer av rehabiliteringsaktiviteten. Dette har gjort at kommunene har bygd
opp gode rehabiliteringstilbud. «Delavtalen om samarbeid for pasienter med behov for koordinerte
tjenester (4.3.8) som er inngått mellom Sykehuset Telemark og kommunene skal sikre at pasienter og
brukere med sammensatte behov får koordinerte tjenester.
De neste årene vil pasientgrupper med muskel/skjelettplager, lettere psykiske lidelser, sykelig
overvekt og hjertepasienter få tilbudet sitt i hjemkommunen. For at det skal bli utviklet gode tilbud i
kommunene må det gode samarbeidet med spesialisthelsetjenesten fortsette. Det er et godt stykke
frem til før kommunen eventuelt kan gi tilbud innenfor sykelig overvekt. Ambulant virksomhet og
gjensidig kompetanseoverføringer er eksempel på tiltak som må videreføres.
Signalene om at en ser for seg etablering av felles tverrfaglige team for å gi tilbud til nye grupper er
en spennende tanke. For noen kommuner kan et samarbeid om tilbud til pasientgrupper være
aktuelt, kanskje særlig der en pasientgrunnlaget er lite. Overføring av pasienter til kommunen må
likevel skje i et tempo og i et samarbeid, som gjør at kommunen er i stand til å gi et godt faglig tilbud.
Bruk av teknologi i pasientbehandling vil være et godt tiltak, og vil også kunne støtte opp under
pasientens mulighet til mestring og deltagelse i aktivitet og arbeid.
At sykehuset vil spisse sitt rehabiliteringstilbud for å imøtekomme ansvar for de mest komplekse
medisinske utfordringene er i tråd med sentrale føringer.
Tilsvar:
Gode innspill, i tråd med vår delplan.

3.3. Habilitering
Dato: 03.04.2018
Fra: Kragerø Kommune v/ Alv Dag Brandal, Kommunalsjef Kommunal område Helse ‐ og
omsorgstjeneste
Helse Sør Øst har lagt følgende føringer på habiliteringsområdet:
Samarbeidsavtaler, retningslinjer og samarbeidsforum som omhandler barn og unge,
Behandlingslinje for barn og unge med ervervet hjerneskade, Tjenestetilbudet for barn og unge
med autismespekterforstyrrelser og Pasientforløp for voksne med atferdsvansker ved
utviklingshemming. Det ventes noe økning på barnehabilitering og noe nedgang på
voksenhabilitering. En stor del av virksomheten er ambulant (30 % i 2016).
Både samarbeidet mellom HABU/HAVO ut mot kommunene og samhandlingsutvalget mellom
STHF og 6 Grenlandskommuner skal holde frem. Tilbudet er utredning, kartlegging og faglig
veiledning og opplæring innen de beskrevne områdene ut i kommunene. Dette vil fortsette, samtidig
som sykehuset vil utvikle interne retningslinjer for fullstendige pasientforløp.
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Det er planlagt samarbeid og styrking av fagtilbudet både ved HABU og HAVO. Dette ser vi frem til og
vil komme kommunene til gode. En støtter for øvrig de faglige argumenter som føres for å beholde
dagens struktur og ønske om ikke å sentralisere av tilbudet til disse gruppene.
Tilsvar:
For habiliteringens område støtter Kragerø kommune våre faglige argumenter i planen knyttet til å
beholde dagens struktur i spesialisthelsetjenesten, d.v.s. at en ikke sentraliserer tilbudet til våre
pasientgrupper. Planen opprettholdes som fremlagt.

3.4. Hjerneslag
Dato: 03.04.2018
Fra: Kragerø Kommune v/ Alv Dag Brandal, Kommunalsjef Kommunal område Helse ‐ og
omsorgstjeneste
Alle pasienter med påvist hjerneslag får tilbud om oppfølging ved tverrfaglig slagpoliklinikk i henhold
til nasjonale føringer. Behov for rehabilitering blir gjort enten ved enheten ved sykehuset, kommunal
rehabilitering eller følges opp av ambulant slagteam hjemme hos pasienten. Samarbeidet mellom
kommunen og sykehus på dette området oppleves å være godt.
Framskriving til 2035 viser en betydelig økning av antall slagpasienter på nærmere 30 %.
Økende antall eldre og økt forekomst av hjerte/kar sykdom er hovedårsak til økningen.
For å møte utfordringene skal det settes i gang samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold
og Sykehuset Telemark i 2018. For mange er rehabilitering i hjemmet det beste tilbudet, og
samarbeidet mellom sykehusets slagteam og kommunehelsetjenesten bør styrkes. Det vil være et
behov for kompetanseoverføring fra slagenheten til kommunens tilbud på området. Sett i lys av
forventet økning i antall slagtilfeller og økt behov for hjemmerehabilitering, vil kompetanse og
ressursbehovet i kommunen øke. Internundervisning, veiledning og bistand til å bygge ut tilbudet er
tiltak som kan møte kommunens behov. Et felles slagnettverk og tett samarbeid er også gode tiltak.
Tilsvar:
Dette er viktige innspill å ta med videre. Det er behov for kompetanseheving både fra sykehus til
kommune og fra kommune til sykehus.

3.5. Prehospitale tjenester
Dato: 03.04.2018
Fra: Kragerø Kommune v/ Alv Dag Brandal, Kommunalsjef Kommunal område Helse ‐ og
omsorgstjeneste
Dette er akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp og innbefatter
legevakt, ambulansetjeneste (bil og luftambulanse), medisinsk nødmeldetjeneste etc.
Kartlegging i akuttkjedeprosjektet i 2016 viste at aktørene i akuttkjeden har uavklarte forventninger
til hverandre, der en i liten grad stoler på hverandres vurderinger, og det resulterer i at pasienter
undersøkes unødvendig mange ganger (både utenfor og innenfor sykehuset). Utprøving av
flytstandarder gir en raskere og riktigere behandling, samt mindre variasjon i forløp.
I akuttkjedeprosjektet ble det kartlagt til sammen 80 pasientflyter. De hyppigste pasientforløpene vil
bli standardiserte og implementert i akuttkjeden. Dette vil være med på å sikre en trygg og god
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tjeneste. Av særlig interesse for kommunene er samhandlingen med primærhelsetjenesten, som skal
avklare rett arbeidsdeling mellom fastlege, legevakt og sykehus.
Innebærer også sømløs tjeneste der pasientene ikke skal merke overgang mellom
forvaltningsnivåene.
Implementering av angitte tiltak vil etter vår oppfatning styrke akuttilbudet og øke kompetansen i
alle ledd. Tydelige roller og god informasjonsflyt vil sikre transport til rett behandlingssted uten
forsinkelser og unødig belastning for pasienten.
Tilsvar:
Innspillet er i samråd med planen. Det er svært positivt av Kragerø Kommune gir positiv
tilbakemelding på Akuttkjedeprosjektet som et godt samhandlingstiltak.

3.6. Generelt
Dato: 03.04.2018
Fra: Kragerø Kommune v/ Alv Dag Brandal, Kommunalsjef Kommunal område Helse ‐ og
Omsorgstjeneste. Formannskapet behandlet saken i møte 22.03.2018 sak 27/18
Generell kommentar: Kragerø kommune kan ikke se at det foreligger forslag om å endre eksisterende
sykehustilbud i Kragerø i foreliggende utviklingsplan. Kragerø kommune forutsetter derfor at dagens
tilbud videreføres.

Dato: 01.03.2018
Fra: Hans‐Petter H Johannessen, fagdirektør Sykehusapotekene
Høringssvar: Utviklingsplan Sykehuset Telemark
Sykehusapotekene HF har gjennomgått utviklingsplanen for Sykehuset Telemark 2030 og
delrapportene som nå er utarbeidet. Vi ser at der nedlagt et betydelig arbeid med utviklingsplanen,
som er blitt både bred og grundig. Vi savner imidlertid noen områder knyttet til legemidler og
legemiddelbruk i utviklingsplanen:
Nye og kostbare legemidler utgjør en stadig større del av sykehusenes legemiddelbudsjetter, og
stadig flere legemidler overføres til helseforetaksfinansiering. Dette vil i økende grad påvirke
sykehusenes økonomi og handlingsrom. Samtidig gir nye legemidler nye og bedre
behandlingsmuligheter som kommer pasientene til gode. Utviklingsplanen bør etter vår oppfatning
beskrive problemstillinger knyttet til finansiering, oppfølging og bruk av kostbare legemidler generelt,
og spesielt innenfor de mest aktuelle sykdoms‐/terapiområdene.
Feilbruk av legemidler i og utenfor sykehus er et betydelig problem, og et stort antall av
pasientskader i sykehus knyttes til legemiddelfeil. Sykehusets utviklingsplan bør etter vår mening
adressere disse problemstillingene og beskrive hvordan man tenker seg å redusere legemiddelfeil
gjennom etablering av blant annet lukket legemiddelsløyfe, samstemming av legemiddellister og
klinisk‐farmasøytisk virksomhet.
Tilsvar:
Vi takker for viktig innspill til Utviklingsplanen vedr. områder knyttet til legemidler og legemiddelbruk.
Utviklingsplan 2030 ble vedtatt i styremøte i Sykehuset Telemark Helseforetak 14. september 2016,
dvs. at det kun er delrapportene til Utviklingsplanen som er ute til høring.
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Selv om disse punktene som etterlyses ikke er representert i Utviklingsplanen så er det områder som
sykehuset fokuserer på og jobber aktivt med.
1) Utviklingsplanen bør beskrive problemstillinger knyttet til finansiering, oppfølging og bruk av
kostbare legemidler generelt, og spesielt innenfor de mest aktuelle sykdoms‐
/terapiområdene.
 I 2016‐ 2017 kjørte Sykehuset Telemark et stort omstillingsprosjekt med mange
innsatsområder, deriblant fokus på kontroll av kostander knyttet til legemidler. Dette har
resultert i en tjeneste som Sykehusapoteket Skien, avdeling for farmasøytiske tjenester,
levere og følger opp i nært samarbeid med bl. annet kvalitet, økonomi og fagmiljøene.
2) Redusere legemiddelfeil gjennom etablering av bl. annet lukket legemiddelsløyfe,
samstemming av legemiddellister og klinisk – farmasøytisk virksomhet.








I september 2017 ble det vedtatt i direktørens ledergruppe at Sykehuset Telemark skal
innføre elektronisk legemiddelkurve, prosjektleder ble ansatt og prosjektet er i
oppstartsfase.
I mars 2018 ble det videre vedtatt i prosjektets styringsgruppe at Sykehuset Telemark skal
innføre lukket legemiddelsløyfe i forbindelse med implementering av elektronisk
legemiddelkurve.
Sykehuset Telemark har vedtatt innføring av innsatsområdet i
pasientsikkerhetsprogrammet, samstemming av legemiddellister. Dette er et krevende
område som vi fremdeles har fokus på og jobber kontinuerlig med, både internt og i
samarbeid med kommunene.
Klinisk farmasøytisk virksomhet var ikke påtenkt i Utviklingsplanen 2030, men er en
tjeneste som sykehuset benytter seg av på enkelte seksjoner. Sykehuset er kjent med
sykehusapotekenes standard for klinisk farmasi og ser på hvordan denne kan
implementeres.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Forberedelser til ny personvernforordning (GDPR)
Sak nr.

Saksansvarlig og saksbehandler

Sakstype

Møtedato

021-2018

Elin M. Skei klinikksjef Service og systemledelse
Espen Thunold rådgiver IKT

Orienteringssak

18.4.2018

Trykte vedlegg: Datatilsynets punktliste til ny forordning
Utrykte vedlegg:
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja.
Manglende dokumentasjon, risikovurderinger og oppfølging av tiltak gir oss ukjent risikobilde
med tanke på tilgjengelighet og integritet, noe som kan påvirke pasientbehandlingen negativt.

Ingress
Hensikten med saken er å orientere styret om Sykehuset Telemarks forberedelser til ny
personvernforordning (GDPR). EUs forordning for personvern blir norsk lov 25. mai 2018. Ny
lovgivning styrker borgerens rettigheter og øker ansvaret til virksomheter som behandler
personopplysninger. Av denne grunn blir det også obligatorisk for sykehuset med
personvernombud som rapporterer til ledelsen.
I Sykehuset Telemarks oppdragsdokument for 2018 gjelder følgende bestilling som følge av EUs
personvernforordning:
 Sykehuset Telemark skal påse at krav som følge av EUs personvernforordning (GDPR)
ivaretas, og sikre at de til enhver tid gjeldende krav til informasjonssikkerhet og
personvern kontinuerlig ivaretas ved drift og forvaltning og hensyntas i alle
endringsprosesser.
 Sykehuset Telemark skal bidra til å revidere felles regionalt styringssystem for
informasjonssikkerhet i henhold til de krav og endringer som ligger i innføringen av EUs
personvernforordning (GDPR) og effektuere endringene i eget styringssystem for
informasjonssikkerhet.
Sykehuset Telemark har igangsatt et prosjekt for å sikre at helseforetaket etterlever krav i henhold
til ny personvernforordning. I styremøte vil prosjektleder, som også er personvernombud, delta og
informere styret om pågående og planlagt aktivitet i 2018 på dette området i Sykehuset Telemark.

Forslag til vedtak
Styrets tar «Forberedelser til ny personvernforordning (GDPR)» til orientering.

Skien, den 10. april 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Bakgrunn
EUs ny forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk
lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge som gir virksomheter nye plikter
og styrker borgeres rettigheter.
Lovforslaget regjeringen la frem 23. mars 2018 viderefører hovedprinsippene i den gjeldende
personopplysningsloven, men styrker personvernet på viktige punkter:
 Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om samtykke
til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan
personopplysningene skal brukes.
 Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle
inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er
behov for, skal slettes.
 Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
 Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
 Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
 Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på
en helautomatisert behandling av personopplysninger.
 Det blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene
Det nye regelverket styrker ordningen med personvernombud som blir obligatorisk for:
 Offentlige virksomheter
 Virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala
 Virksomheter som systematisk overvåker europeiske borgere i stor skala
Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten
fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet. Kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og
kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerheten skjerpes i det nye regelverket.
Dagens krav om internkontroll blir erstattet av formuleringer om databehandlingsansvarliges
ansvar. Virksomhetene skal sette i verk egnede tiltak, både tekniske og organisatoriske, for å sikre
at personopplysninger behandles i samsvar med regelverket. Dersom det blir behov for det, skal de
tiltakene man har valgt endres og oppdateres.
Nytt krav er å ha oversikt over behandlingsaktiviteter. Selv om denne plikten er ny, finnes en plikt
til å ha oversikt over behandlinger også i dagens regelverk (personopplysningsforskriften § 2-4).
Plikten gjelder både for den behandlingsansvarlige og for databehandler. En slik oversikt skal
være skriftlig og elektronisk, og skal være tilgjengelig for Datatilsynet dersom de krever det.

Forberedelser ved Sykehuset Telemark
Det er behov for å gjøre en kartlegging av dagens tilstand opp mot kommende GDPR. Det vil
måtte gjennomføres opplæring og bevisstgjøring av ansatte. Det er nødvendig med et omfattende
arbeid for å klargjøre prosedyrer og prosesser og tilpasninger i IKT-systemer samt involvering av
ledere ved implementering og i løpende etterlevelse. Under følger en skjematisk fremstilling av
arbeid som må utføres i forbindelse med GDPR:
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Planlagt prosjektperiode:
Faser

Når

Fase 1

10.04.18

Fase 2

Mai 2018

Fase 3

August
2018

Fase 4

31.12.18

Aktivitet
Mandat vedtatt og arbeidsgruppe med prosjektleder starter
planlegging med bistand fra utpekte ressurser fra HR og SSL.
Opprette prosjektgruppen.
Innledende kartlegging (GAP-analyse) med prosjektplan og er
vedtatt
Detaljert implementeringsplan for de enkelte
behandlinger/registre.
Gjennomføring avsluttet (tentativt)
Merknad: kun prosjektet vil avsluttes, lukking av avvik må
gjøres i linjen.

Administrerende direktørs vurdering:
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal bidra til at sykehuset driver sin virksomhet i henhold til
nye personvernregler og det er lagt årsplan for 2018 på området Internkontroll
informasjonssikkerhet. Styret vil få informasjon om status for arbeidet med internkontroll etter
hvert tertial, da informasjonssikkerhet fra og med 2018 inngår i tertialvis Virksomhetsrapport.
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Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Revisjon av fullmaktsreglement Sykehuset Telemark HF
Sak nr.
022-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Øystein Næss, økonomidirektør
Tone Pedersen, spesialrådgiver

Sakstype
Etterretning

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg: Fullmaktsreglement STHF v.10.4.2018
Utrykte vedlegg: Sak 103-206 Fullmakter i Sykehuset Telemark HF fra møte15.12.2016

Ingress:
Saken omhandler endringer i fullmakter ved Sykehuset Telemark HF.
Styret skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt styre og
når det gjøres endringer som styret forventes å være kjent med. De eieroppnevnte
styremedlemmene i STHF ble gjenvalgt i foretaksmøte 14. februar 2018. Styrets siste
behandling av fullmakter var i møte 15. desember 2016, sak nr. 103-2016, hvor
følgende vedtak ble fattet:

1. Styret vedtar oppdatert prosedyre for intern delegering av fullmakter.
2. Styret ber om at det arbeides videre med fullmaktsstrukturen for å sikre at det
løpende er samsvar mellom fullmaktsmatrise og styrende dokumenter.
3. Styret ber administrasjonen gjøre nødvendige tilpasninger i
fullmaktsprosedyren.

Etter styrets vedtak nedsatte administrerende direktør en arbeidsgruppe for å sikre
samsvar mellom fullmakter og øvrige styrende dokumenter. Vedlagte fullmaktsreglement vurderes å tilfredsstille de konkrete behov som helseforetaket har pr. dags
dato.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

Skien, den 10. april 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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1. Bakgrunn for saken
Etter styrets vedtak i møte 15. desember 2016 i sak 103-2016 Fullmakter i Sykehuset Telemark HF
nedsatte administrerende direktør en arbeidsgruppe for å sikre samsvar mellom fullmakter og
øvrige styrende dokumenter. Arbeidet har ikke medført endring i dokumentet relatert til fullmakter
fra Helse Sør-Øst eller fullmakter til administrerende direktør fra styret. Antall fullmaktsdokumenter er redusert og tidligere fullmaktsmatrise er nå integrert i fullmaktsreglementet.

Som ledd i sykehusets kvalitetssikring av styrende dokumenter skal sykehusets fullmaktsdokument gjennomgås minst en gang pr år. Endringer vedtas av administrerende direktør og
dokumentet er en del av lederavtalene til alle ledernivå i organisasjonen.
Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt
styre og når det gjøres endringer som styret forventes å være kjent med (jfr. Oppdrag og bestilling
2015).
2. Administrerende direktørs vurderinger
Fullmakter er et viktig styringsverktøy som tydeliggjør den enkeltes ansvar til å handle på
helseforetakets vegne. De skaper forutsigbarhet, gir kontroll og legger til rette for effektiv
oppfølging. Administrerende direktør vurderer fullmaktsreglementet til å tilfredsstille de konkrete
behov som helseforetaket har pr. dags dato.
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Intern delegering av fullmakter
1. Hensikt og omfang
Styret er den overordnede fullmaktsgiver i Sykehuset Telemark HF. Forvaltningen av den
overordnede fullmaktsstrukturen er delegert til administrerende direktør. Administrerende direktør
har videre delegert dette til økonomidirektør.
Fullmaktsreglementet beskriver de alminnelige fullmaktene til ledernivåene ved Sykehuset Telemark
HF. Reglementet omtaler også spesialfullmakter knyttet til stillinger med spesielle oppgaver, og
engangsfullmakter (tidsavgrensede fullmakter ved konkrete behov). Sammen utgjør dette
helseforetakets helhetlige fullmaktstruktur.
Fullmaktstrukturen beskriver grunnleggende premisser for styring og kontroll av virksomhetens
aktiviteter. Ut over dette er ansvar og myndighet ved utførelsen av faglige og administrative
aktiviteter, dokumentert i den form og omfang som er nødvendig i kvalitetssystemet.
Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt styre
og når det gjøres endringer som styret forventes å være kjent med (jfr. Oppdrag og bestilling 2015).
Foretakets fullmaktsdokument gjennomgås minst en gang pr år og behandles i ledermøte i forkant av
nytt budsjettår. Fullmaktsreglementet er en del av lederavtaler og implementeres på alle
ledernivåene i organisasjonen.
Ansvaret for årlig revisjon av dokumentet og for å utarbeide saker på området til helseforetakets
styre og ledergruppe ligger hos økonomidirektør.
Formålet med en helhetlig fullmaktstruktur er effektiv ledelse, god økonomistyring,
beslutningstaking og saksbehandling i organisasjonen som igjen bidrar til god internkontroll og
forsvarlig risikostyring.
I kapittel 2 vises en skjematisk kategorisering av de tre fullmakttypene som anvendes i virksomheten.
I kapittel 4 redegjøres det nærmere for fullmakter, intern delegering og ansvar samt enkelte
prinsipper og presiseringer som legges til grunn for dette reglementet.
I kapittel 5 gis de alminnelige lederfullmakter innenfor de ulike fullmaktsområdene i
fullmaktsreglementet.

2. Definisjoner
Fullmakt
Med fullmakt menes en rett til å ta beslutninger innen tildelt fullmaktsområde.
Alle delegeringer skal skje skriftlig i henhold til dette fullmaktsreglementet som beskriver intern
delegering av fullmakter i STHF.
Nedenfor vises en skjematisk kategorisering av de tre fullmakttypene som anvendes i virksomheten.
Alle fullmakter skal dokumenteres. De alminnelige lederfullmakter og flere av spesialfullmaktene er
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dokumentert i fullmaktsreglementet. Spesialfullmakter kan også dokumenteres i den enkelte leders
arbeidsavtale, lederavtale, etc. Engangsfullmakter dokumenteres i prosjektmandat eller for
stedfortrederfullmakter skriftlig, for eksempel i sakarkiv. Poenget er at det skal være klart hvilke
fullmakter (ansvar/oppgave) den enkelte har.
Type

Hvem kan tildele

Alminnelige
fullmakter

Administrerende
direktør (ledermøte)

Spesialfullmakter

Engangsfullmakter

Tildele til
hvem

Registrere
(notoritet)*

Gis til ledernivå

Følger av dette
reglementet.

Avveining
mellom
effektivitet og
styring/kontroll
Fullmaktshaver

Gis til stilling

Må være åpnet for
videredelegasjon i
fullmaktsreglementet
for at videre‐
delegasjon er tillatt

Ivareta særlige
behov innenfor
nivåene

Fullmaktshaver

Gis til
stilling/person
For å ivareta
tidsavgrenset
behov i konkret
enkelt tilfelle

Eksempler
Anvisningsfullmakt

Dokumenteres
ikke ut over det.

Registreres i
lederavtalen

Spesiell anvisnings‐
fullmakt pga særlige
behov
Fullmakt i Altinn

Dokumenteres på
hensiktsmessig
måte (i saksarkiv,
kvalitetssystem
ev. e‐post)

Stedfortrederfullmakt

Prosjektlederfullmakt

Med fullmaktsreglementet gir administrerende direktør lederne i helseforetaket fullmakt til å
forvalte den daglige ledelsen av sin enhet, se kapittel 1. Lederskapet skal utøves innenfor
fullmaktsreglementet ved Sykehuset Telemark HF.

3. Ansvar
Ansvaret for utøvelse og overholdelse av tildelte fullmakter ligger til den enkelte leder, eventuelt
medarbeider som har fått tildelt en fullmakt. Overtredelse av fullmakt vil blant annet kunne få
arbeidsrettslige følger. Dersom noen er i tvil om de har nødvendig fullmakt, skal vedkommende ta
dette opp med sin nærmeste overordnede leder for avklaring.
Endringer i fullmaktsreglementet vedtas av administrerende direktør.
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4. Nærmere om fullmakter, intern delegering og ansvar
4.1 Alminnelige fullmakter
4.1.1 Fullmaktene til helseforetakets styringsorganer etter loven
Sykehuset Telemark HF er en egen juridisk person, med eget ansvar, rettigheter og
plikter. Ansvarsforholdet mellom helseforetakets tre lovpålagte styringsorganer; foretaksmøtet,
styret og administrerende direktør, er regulert i helseforetaksloven og i vedtektene for foretaket. I
tillegg vedtar styret en instruks for sitt arbeid og en instruks for administrerende direktør.
Foretaksmøtet er eiers organ og øverste myndighet i helseforetaket. Foretaksmøtet velger styret og
kan gi styret instrukser og omgjøre styrets vedtak med mindre loven gir en annen ordning. Styrets
forslag til årsberetning og årsregnskap skal godkjennes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet gjør vedtak i
vesentlige eller prinsipielle saker som etter lov og vedtekter skal avgjøres der. Foretaksmøtet deltar
ikke i ledelsen og forvaltningen av helseforetaket.
Styret er øverste ledelse med det alminnelige ansvar for forvaltning av helseforetaket, jf.
helseforetakslovens § 20. I dette ligger at styret har det overordnete ansvaret for at det er en
tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet, ansvaret for å fastsette planer og
budsjetter, samt å holde seg orientert om den økonomiske stilling og kontroll og ha et tilsyn med
virksomheten. Styret tilsetter administrerende direktør.
Styret i Sykehuset Telemark skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt
styre og når det gjøres endringer som styret forventes å være kjent med.
Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelse og har fullmakt til å treffe alle typer
beslutninger som faller inn under den daglige drift og ledelse av foretaket. Overfor styret er
administrerende direktør bindeleddet til foretakets administrasjon, og har det direkte ansvaret for at
den er sammensatt og organisert slik at den fungerer hensiktsmessig.

4.1.2. Tildeling av fullmakter i organisasjonen
Fullmakter tilsvarende et helhetlig lederansvar
Ledere ved Sykehuset Telemark HF har ansvar for den daglige ledelsen av sin organisasjonsenhet,
herunder oppgaver og ressurser, og tildeles med dette reglementet fullmakter til å kunne ivareta sitt
ansvar og lede virksomheten i enheten, med eventuelle underliggende enheter. Lederansvaret er
helhetlig og består blant annet av ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet, drift og utvikling,
personalansvar, økonomiansvar og resultatansvar for enhetens samlede virksomhet samt enhetens
samhandling med andre deler av organisasjonen og eksterne. Leder har systemansvar for å
tilrettelegge for forsvarlig drift og for at ansatte kan ivareta sine oppgaver innenfor regelverket.
Enhetlig ledelse
Med det helhetlige lederansvaret følger også prinsippet om en enhetlig ledelse. På alle nivå har
ansatte i foretaket bare én overordnet leder. Ledere rapporterer og står ansvarlig overfor sin
overordnete leder. Myndighet fra topp til bunn i organisasjonen følger en definert og tydelig ansvars‐
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og myndighetslinje – en styringslinje. Ansvaret for å lede en organisasjonsenhet kan ikke deles
mellom to sidestilte ledere.
Desentraliserte fullmakter (nivå)
For å styre en mangfoldig virksomhet som Sykehuset Telemark, vil det på noen områder være
nødvendig med en sentralisert fullmaktsstruktur. Dette er typisk på områder med behov for helhetlig
styring, forutsigbarhet, ensartet praksis og fordeling av fellesressurser. Her må
beslutningsmyndigheten være mer sentralisert. Ansvar og myndighet kan ikke delegeres bort
Overordnet leder har ansvaret for virksomheten innenfor hele sin organisasjonsenhet, selv om
fullmakt til å gjennomføre den er delegert til andre i enheten. Tilsvarende gir ikke administrerende
direktør eller de øvrige ledere fra seg sin myndighet ved at fullmakter delegeres ut til ledere i
organisasjonen. Dette innebærer at de kan instruere, endre eller oppheve beslutninger til
underordnede ledere i sin organisasjonsenhet.

4.1.3 Hvem er leder med de alminnelige fullmaktene
Ansatte med arbeidsgiveransvar er ledere med de alminnelige fullmaktene
Betegnelsen leder har i det daglige en vid anvendelse og hvem som er leder i den forstand at
vedkommende har de alminnelige fullmaktene i fullmaktsreglementet må derfor presiseres. Det
legges til grunn at dersom man er arbeidsgiver (har arbeidsgiveransvar) så er man leder. Som
arbeidsgiver har man styringsrett og ansvar for en virksomhet ‐ med dens oppgaver, de ansatte og
for en økonomi.
Alle ansatte med arbeidsgiveransvar har de alminnelige fullmaktene etter fullmaktsreglementet.
Andre ansatte, innleide eller eksterne har ikke de alminnelige lederfullmaktene.
Koordinatorstillinger og ‐funksjoner
Ulike typer koordinatorstillinger og –funksjoner er opprettet ved STHF, først og fremst der ledelsen
har et stort ledelses‐ og kontrollspenn og/eller virksomheten i organisasjonsenheten er geografisk
spredt. Disse stilingene og funksjonene kan ha betegnelser som teamkoordinatorer, ledende
sykepleiere/sykepleiere med driftsansvar, nestlederstillinger eller nestlederfunksjoner, stedlig
koordinatorer og andre typer koordinatorer.
Koordinator ivaretar oppgaver knyttet til daglig arbeids‐ og driftsledelse på stedet, men har ikke et
helhetlig lederansvar, jf. punkt 4.1.2. En koordinator er ikke arbeidsgiver for de ansatte i enheten.
Innehaveren av en koordinatorstilling eller koordinatorfunksjon har ikke de alminnelige
lederfullmaktene etter fullmaktsreglementet.
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4.1.4. Fullmaktenes grenser
Fullmakt innenfor daglig ledelse
Ledernes fullmakter gjelder daglig ledelse av den enhet lederen har ansvar for med underliggende
enheter. Beslutninger som gjelder utover egen enhet og inn i andre deler av organisasjonen, skal
fattes av overordnet leder eller av angjeldende sideordnet leder.
Ledernes fullmakter har utgangspunkt i fullmaktene til administrerende direktør som gjelder
utøvelsen av den daglige ledelse av virksomheten. Saker av uvanlig art eller av stor eller prinsipiell
betydning, skal forelegges og eventuelt besluttes av overordnet leder.
Fullmakten innenfor daglig ledelse gjelder med de begrensningene som følger av dette
fullmaktsreglementet.
Fullmakt innenfor overordnete vedtak og regelverk
Ledernes fullmakter skal utøves i henhold til vedtak fattet av foretaksmøtet eller overordnet ledelse;
styret, administrerende direktør osv. (jf. pkt. 4.1). Fullmaktene skal også utøves i henhold til lover og
regler for virksomheten, samt myndighetspåbud og avtaler.
4.1.5. Videredelegering og tilbaketrekking av fullmakter
Videredelegering kan bare skje der det er gitt fullmakt til det
Formålene med et helhetlig og generelt fullmaktsreglement er å sikre effektiv ledelse, styring,
myndighetsutøvelse og saksbehandling i organisasjonen, og samtidig underbygge god intern kontroll
og bidra til et lavt risikonivå. Ut fra disse hensynene er det innenfor de nærmere regulerte
fullmaktsområdene bare adgang til permanent å videredelegere spesialfullmakter der hvor det
eksplisitt er gitt fullmakt til det. Engangsfullmakter som stedfortrederfullmakt etc. er det adgang til å
tildele.
Tilbaketrekking av fullmakter
Formålene med en helhetlig og alminnelig fullmaktsstruktur tilsier også at det ikke er adgang til å ta
fra ledere fullmakter som de har etter det generelle fullmaktsreglementet. Det kan imidlertid være
situasjoner hvor fullmaktene må trekkes midlertidig tilbake for en enkelt leder eller flere ledere i en
organisasjonsenhet. Tilbaketrekking av en leders fullmakter etter fullmaktsreglementet kan bare
gjøres etter vedtak av leder på nivå 2 eller høyere i organisasjonen.

4.2. Spesialfullmakter
De alminnelige fullmaktene er delegert ut likt til ledernivåene i foretaket. Innenfor en stor
virksomhet som STHF kan det innenfor de enkelte ledernivåene være behov for spesielle fullmakter i
deler av virksomheten, for eksempel i ivaretakelsen av de ikke‐medisinske fellestjenestene osv. Det
er derfor gitt en viss adgang til å tildele spesialfullmakter til stillinger som har spesielle behov knyttet
til sine oppgaver. Tildeling av spesialfullmakter kan bare skje dersom det er gitt eksplisitt fullmakt til
å tildele slike fullmakter.
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4.3. Engangsfullmakter
Selv om det i utgangspunktet ikke er adgang for en leder til å delegere sine alminnelige fullmakter til
andre, utenom der det er gitt spesiell fullmakt til det (se kapittel 5 spesialfullmakter), så kan det
oppstå situasjoner i styring og ledelse av virksomheten som gjør det nødvendig for en leder å
delegere fullmakter til andre for en kortere tidsavgrenset periode. Det er derfor åpnet for at ledere i
noen konkrete tilfeller kan tildele såkalte engangsfullmakter for en kortere tidsavgrenset
periode. Dette gjelder i praksis stedfortrederfullmakt og prosjektlederfullmakt.
4.3.1 Stedfortrederfullmakt
Å være stedfortreder er en tidsavgrenset engangsfullmakt hvor en ansatt trer inn i alle eller enkelte
av en annens fullmakter i sistnevntes fravær. Hensikten med stedfortrederfullmakt er å redusere
ulemper for virksomheten ved fravær.
Leder tildeler stedfortrederfullmakt til en ansatt i egen organisasjonsenhet (inkludert underliggende
enheter). Tildeling av stedfortrederfullmakt til sideordnet nivå skal gjøres av leder på nivået
over. Dersom organisasjonsenheten har en formell nestleder er denne fast stedfortreder i leders
fravær.
Stedfortrederfullmakten skal dokumenteres og stedfortreder skal få oppgitt hvilke fullmakter
(oppgaver) og hvilken tidsperiode fungeringen gjelder. Stedfortreder er ansatt i HFet og ivaretar sin
ordinære stilling i stedfortrederperioden. Å være stedfortreder er ikke en midlertidig ansettelse som
for eksempel vikariater eller ved konstituering.
Når en leder vurderes som inhabil vil avgjørelsen måtte tas av overordnet leder eller av sideordnet
leder oppnevnt som stedfortreder i saken av overordnet leder.
4.3.2 Prosjektlederfullmakt
Et prosjekt defineres som en samordnet gruppebasert innsats som gjøres for å oppnå et definert mål,
innenfor en planlagt tids‐ og ressursramme. Prosjekter kan ha prosjektledere med egne fullmakter.
Prosjektfullmakter er engangsfullmakter knyttet til et tidsavgrenset behov, de gjelder innenfor
prosjektets budsjett og innenfor tiden avsatt til å gjennomføre prosjektet. Som prosjektleder har man
ikke helseforetakets alminnelige fullmakter.
Administrerende direktør har fullmakt til å delegere egne fullmakter til prosjektleder. I hvert prosjekt
skal det utarbeides et prosjektmandat som må inneholde en beskrivelse av fullmaktene som er gitt til
prosjektleder. Prosjektmandatet skal også inneholde en beskrivelse av målet med prosjektet,
tidsrammen og budsjett, samt prosjekteier (fullmaktsgiver) og prosjektleder. Prosjektleder kan være
ansatt i helseforetaket eller ekstern rådgiver.

4.4. Generelle prinsipper og presiseringer
Beløpsgrenser
Alle beløpsgrenser knyttet til fullmakter er inklusive merverdiavgift og gjelder for det enkelte
kjøp/den enkelte avtale.
Beløpsgrensene i fullmaktene beregnes i nominelle kroner og uten å ta med verdien av eventuelle
opsjoner. Dette gjelder imidlertid ikke for leieforpliktelser, se avsnittet nedenfor. Utløsning av
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eventuelle opsjoner er en selvstendig beslutning som krever fullmakt etter fullmaktsreglementet (må
ligge innenfor beslutningstakers fullmaktsgrense).
Unntaket fra beregningsmåten i avsnittet ovenfor er beløpsgrenser for leieforpliktelser som skal
godkjennes av Helse Sør‐Øst RHF. Disse beregnes til nåverdien, ved å diskontere årlig leieforpliktelse
(for eksempel husleie og andre kostnader forbundet med leieavtalen) med tre prosent. Dette gjøres
for hele leieavtalens periode, inkludert eventuelle opsjoner om forlengelse. Se punkt 5.5 og punkt
5.6.

5. Fullmakter på enkelte områder
5.1 Overordnete fullmakter
De ”overordnete fullmakter” er ledernivåenes generelle fullmakter til å representere, avtale og
forplikte STHF utad og internt.
De overordnete fullmaktene kan være begrenset eller utvidet på de øvrige fullmaktsområdene i
punkt 5.2 og utover.
Fullmakten til å representere/inngå avtale/fatte beslutninger på vegne av STHF er delt med hensyn til
det å forplikte foretaket utad (ytre fullmakter), og det å treffe beslutninger for øvrig knyttet til den
daglige drift og ledelse (interne fullmakter). Oppdelingen henger sammen med forskjellen ved at ytre
fullmakter gir anledning til å binde foretaket overfor en ekstern part. Ytre fullmakter er delegert til de
ulike ledernivåer innenfor fastsatte beløp. For interne beslutninger som treffes, blir foretaket ikke
bundet overfor eksterne parter og administrerende direktør og/eller styret vil ha vid adgang til å
omgjøre slike beslutninger.
For både ytre og interne fullmakter gjelder begrensingene om at de bare kan utøves innenfor egen
enhet (ansvarsområde), innenfor det som ligger til den daglige ledelse og innenfor overordnete
vedtak og regelverk se pkt. 4.1.4 om fullmaktenes grenser.

5.3 Kvalitet og pasientsikkerhet
Alle ledere har ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet innenfor sitt ansvarsområde og for samarbeid
med andre ansvarsområder for å sikre god pasientbehandling. Det innebærer et ansvar for å
planlegge, evaluere, kontrollere og korrigere aktivitetene for å sikre etterlevelse av eksterne og
interne krav, jf. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse‐ og omsorgstjenesten. Hvordan
pliktene etter denne forskriften etterleves, skal dokumenteres i den form og det omfang som er
nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal til
enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Innenfor sitt ansvarsområde skal leder sikre
hensiktsmessige og oppdaterte styrende dokumenter inklusiv samarbeid med andre
organisasjonsenheter og eksterne samarbeidspartnere.
Følgende begrensninger gjelder i ledernes fullmakt:


Prinsipielle beslutninger som vil medføre nye eller endrede standarder for helseforetakets
praksis, for eksempel nye behandlingsmetoder, og /eller som medfører betydelige
konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet, skal forelegges fagdirektør
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Hendelsesbaserte tilsynssaker, NPE‐saker og klagesaker håndteres av nivå 3‐leder med
mindre klinikken har besluttet at sakene skal ivaretas av nivå 2.
Tilsyn og systemrevisjoner – fagdirektør gir engangsfullmakt for koordinering av det enkelte
tilsyn
Pasientrelaterte uønskede hendelser håndteres av nivå 3‐leder med mindre klinikken har
besluttet at hendelsene behandles av nivå 2

5.4 HR‐fullmakter
Fullmaktene på HR‐området er systematisert i syv hovedkategorier:








Rekruttering og ansettelse
Lønn og betingelser
Arbeidsforholdet
Seniorpolitiske tiltak
Opphør av arbeidsforholdet
Ivaretakelse av partsrolle som arbeidsgiver
Andre forhold knyttet til arbeidsforholdet

5.4.1 Rekruttering og ansettelse
Alle stillinger, både midlertidige og faste stillinger, med varighet ut over en måned skal som utlyses.
Unntak er definert under de aktuelle punkter.
Rekrutterings‐ og ansettelsesprosessen skal gjennomføres i tråd med retningslinjen «Rekruttering og
ansettelse»
Rekrutteringsfullmakten for alle faste stillinger er lagt til nivå 2*.
*Fra 09.01.2017 og inntil videre: Denne fullmakten er midlertidig overført til nivå 1,
administrerende direktør. Klinikksjefer og stabsdirektører sender søknad i linjen til nivå 1,
både ved rekruttering til faste eksisterende stillinger og opprettelse av nye stillinger.
Søknadene godkjennes/avslås etter vurdering av adm dir. Det presiseres at dette også gjelder
ved ansettelser i faste overlege‐ og LIS‐stillinger.
Rekrutteringsfullmakten innebærer at leder skal vurdere om det er behov for å rekruttere en ny
person i en eksisterende stilling som er blitt ledig eller om det skal opprettes nye stillinger. Dette skal
for hvert tilfelle vurderes og begrunnes ut fra blant annet arbeidsoppgaver i enheten, bemanning og
økonomi. Rekruttering forutsetter at enheten, avdelingen og/eller klinikken har budsjettmessig
dekning. Dette gjelder både faste og midlertidige stillinger.
Rekrutteringsfullmakten i midlertidige stillinger er lagt til nivå 2, klinikksjef.
Ved rekruttering til LIS1‐stillinger, gjelder retningslinjene fra Helsedirektoratet.
Krav om fast ansettelse, eller utvidelse av eksisterende stilling i henhold til arbeidsmiljøloven, skal
vurderes og besluttes av HR.
Omgjøring av stillinger skal drøftes med tillitsvalgte av ansvarlig leder. Endelig beslutning om
omgjøring av stilling skal godkjennes av adm. dir.
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Leder på nivå 2 godkjenner stilling finansiert av eksterne midler.
Rekruttere i stilling med varighet inntil én måned
Ledere på alle nivåer kan rekruttere i korte vikariater på inntil 1 måned uten at dette må lyses ut.
Rekruttere i midliertig stilling med varighet over en måned
Ledere på alle nivåer kan rekruttere i vikariater ut over 1 måned etter utlysning og godkjenning fra
nærmeste leder.
Ferievikarer
Ledere på alle nivåer beslutter rekruttering av ferievikarer innen ferieperioden i henhold til
sykehusets plan for ferieavvikling. Merk at dette kun gjelder vikarer knyttet til en ferieperiode. Det er
ikke adgang til å tilsette ferievikar i løpende vikariat for å avhjelpe ferieavviklingen gjennom hele
årets 12 måneder. Ferievikariater med varighet over en måned skal lyses ut.
Timebetalt/ekstravakter
Ledere på alle nivåer beslutter rekruttering av timebetalte vikarer.
Langtidsvikariater for sykemeldte
Ved sykefravær hvor det er sterk grunn til å anta at fraværet blir langvarig, kan nærmeste leder
rekruttere vikar i inntil 3 måneder uten at det foreligger en sykemelding for hele perioden. Dersom
det er sterk grunn til å anta at fraværet blir lengre enn 3 måneder, kan nivå 2 godkjenne at vikar
rekrutteres i inntil 12 måneder.
Honoraravtaler
Leder på nivå 2 kan inngå honoraravtaler med leger uten utlysing med varighet inntil ett år av
gangen, forutsatt at medarbeideren dokumenterer tilstrekkelige kvalifikasjoner for oppgaven.
Honoraravtaler med andre personellgrupper må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av nivå 1, adm. dir.
Konstituering
Konstituering er et unntak fra vanlig rekrutterings‐ og ansettelsesprosess.
Konstituering i lederstilling
Leder på nivå 2 beslutter konstituering i ledig lederstilling i inntil 6 måneder uten krav til
utlysing. Konstituering ut over 6 måneder skal godkjennes av nivå 1.
Konstituering i overlegestilling
Nivå 2 beslutter å konstituere i ledig overlegestilling i inntil 12 måneder uten krav til utlysing.

5.4.2

Lønn og betingelser

Lønnsfastsettelse ved ansettelser
Fullmakten til å fastsette lønns‐, arbeids‐ og ansettelsesbetingelser ligger på nivå 2. Dette gjelder
både i forhold til lønnsnivå og øvrige avtaleelementer.
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Leder på nivå 3 og 4 har fullmakt til å fastsette lønnsbetingelser i henhold til minimumslønn i
gjeldende overenskomst, såfremt leder har fullmakt til å rekruttere i den aktuelle stillingen.
Lønnsregulering ved kollektive lønnsforhandlinger
Lønnsforhandlinger foregår i henhold til egne prosesser. HR‐direktør har fullmakt til å opptre på
vegne av administrerende direktør i forhandlingene. Fullmakten kan delegeres til forhandlingssjef.
Lov, overenskomst og særavtaler
Leder på ethvert nivå utøver arbeidsgivers styringsrett iht. gjeldende lov‐ og avtaleverk. Eventuelle
særavtaler i den enkelte klinikk skal forelegges HR‐direktør før iverksettelse/vedtak/signering.
Lokalt lønnsoppgjør
Nivå 2 leder har fullmakt til å foreta individuell fordeling av lønn blant de ansatte iht. rammer som
fremgår av forhandlingsprotokollen i de enkelte oppgjørene.
Lønnsendringer utenom ansettelse og lønnsforhandlinger
Nivå 2 leder har fullmakt til å godkjenne lønnsendring i et arbeidsforhold utenom ordinære
lønnsoppgjør.
Det skal særskilte grunner til å gjennomføre lønnsendring utenom ordinære lønnsoppgjør. Særskilte
grunner kan være vesentlig endring av ansvar og arbeidsoppgaver, vesentlig endring i personlig
kompetanse, beholde personell med kritisk kompetanse og lignende. Før eventuell lønnsendring
besluttes av nivå 2 leder, skal begrunnelse, nivå og innretning drøftes med HR‐direktør.
Lønnsendring skal begrunnes og som et minimum dokumenteres i Personalportalen.
Godkjenne arbeidsgiverfinansiert telefon og hjemmekontor
Ledere på nivå 3 har fullmakt til å godkjenne arbeidsgiverfinansiert telefon og
hjemmekontorordning.
Godkjenne reiseregninger
Ledere på alle nivåer har fullmakt til å godkjenne reiseregning og kjørebok innen sitt ansvarsområde.
Reiseregning sendes til leder via Personalportalen.
Ettergivelse av for mye utbetalt lønn
Fullmakt til å ettergi for mye utbetalt lønn er lagt til HR‐direktør.
Lønn og øvrige betingelser for frikjøpte tillitsvalgte og verneombud
Lønn og øvrige betingelser for frikjøpte tillitsvalgte skal være i henhold til hovedavtalen og lokale
avtaler.
5.4.3 Arbeidsforholdet
Nærmeste leder har personal‐ og arbeidsgiveransvaret, og skal administrere de ansattes
arbeidsforhold i henhold til gjeldende lov‐ og avtaleverk, regler og retningslinjer ved foretaket.
Fastsette arbeidstid
Ledere på alle nivåer bestemmer arbeidstiden i henhold til den aktuelle yrkesgruppes overenskomst
og øvrige avtaler ved STHF.
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Fastsette bemanningsplaner og arbeidsplaner innenfor overenskomst
Ledere på alle nivåer bestemmer bemanningsplaner, arbeidsplaner og vaktordninger innenfor
rammene i overenskomsten og i henhold til gjeldende budsjett.
Fastsette særavtaler og administrative ordninger utover overenskomst
Fullmakt til å inngå lokale særavtaler og administrative ordninger ut over overenskomst ligger til nivå
1 og er delegert til nivå 2. Slike avtaler skal vurderes av forhandlingssjef i HR før inngåelse.
Pålegge overtid og variabel lønn
Ledere på alle nivåer har fullmakt til å pålegge overtid som medfører variabel lønn i henhold til lov og
avtaleverk.
Godkjenne tilkalling av ekstravakter som genererer variabel lønn
Ledere på alle nivåer, ev. ansvarshavende på vakt, kan godkjenne tilkalling av ekstravakter som
generer variabel lønn. Bestilling av personell/ekstravakter via Bemanningsenheten, skal gjøres i
samsvar med gjeldende retningslinjer.
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå
Ledere på alle nivå kan beslutte innleie av eksterne vikarer fra vikarbyrå ihht retningslinje for innleie
av personell fra vikarbyrå.
Før beslutning fattes, skal ansvarlig leder gjøre en grundig vurdering av behov, kompetanse,
alternative løsninger og kostnader.
Godkjenne avspasering og fleksitid
Ledere på alle nivåer har fullmakt til å godkjenne uttak av avspasering og uttak av fleksitid for ansatte
med fleksitid.
Fastsette ferie
Ledere på alle nivåer har fullmakt til å fastsette ansattes ferie innenfor den rammen som
administrerende direktør beslutter. Leder er ansvarlig for at alle ansatte får avviklet ferie iht.
ferieloven.
Innvilge permisjoner
Hovedregelen er at kun lovpålagte/avtalefestede permisjoner innvilges. Ledere på alle nivåer har
fullmakt til å godkjenne eller avslå permisjonssøknader. Godkjenning og avslag foretas i henhold til
lov og avtaleverk, samt beskrivelse i personalhåndboken til STHF.
Godkjenne overlegepermisjoner
Leder på nivå 2 godkjenner søknad om utdanningspermisjon for overleger. Søknaden skal sendes i
linjen med påtegning fra nærmeste leder.
Godkjenne permisjon i forbindelse med tilleggs‐ og etterutdanning
Ledere på nivå 2 har fullmakt til å godkjenne om ansatte skal få permisjon for å ta tilleggs‐ og
etterutdanning, og hvilke vilkår som er knyttet til permisjonen for den enkelte.
Godkjenne deltakelse på kurs/konferansedeltakelse
Ledere på alle nivåer har fullmakt til å godkjenne hvilke kurs og konferanser ansatte skal få delta på
innenfor enhetens budsjett.
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Godkjenne deltakelse på kurs/konferanse som arrangeres av eksterne kommersielle
aktører
Nivå 2‐leder har fullmakt til å godkjenne deltakelse på kurs og konferanser som arrangeres av
eksterne kommersielle aktører. Se mer i retningslinje «Praktisering av samarbeidsavtale –
legemiddelindustrien».
Godkjenne foredrag/deltakelse i advisory board med mer (ikke bierverv)
Nivå 2 leder har fullmakt til å godkjenne om ansatte kan holde foredrag for industrien eller delta i
advisory board og lignende.
Bierverv
Ledere på alle nivåer har ansvar for at bierverv blir registrert og fulgt opp i henhold til retningslinjen
«Bierverv for ansatte ved STHF».
Klinikksjef har fullmakt til å avgjøre om bierverv er forenelig med stillingsforholdet ved STHF.
Fullmakten kan ikke delegeres videre. Klinikksjef skal ta tvilstilfeller opp med HR‐direktøren før
avgjørelse tas.
Vedta omplassering av ansatte
Nivå 2 leder har fullmakt til å beslutte omplassering av ansatte i henhold til retningslinje for
omstilling.
5.4.4 Seniorpolitiske tiltak
Ledere på alle nivå har fullmakt til å godkjenne uttak av seniordager og andre seniorpolitiske tiltak i
henhold til gjeldende retningslinje.
5.4.5 Opphør av arbeidsforholdet
Der nivå 2 leder har fullmakt i følge punktene under, gis HR‐direktør tilsvarende fullmakt dersom
saken blir overlevert fra linjeorganisasjonen til HR‐direktør for sluttføring.
Oppsigelse fra arbeidstaker
Ledere på alle nivå har fullmakt til å ta imot oppsigelse fra ansatte. Leder kan avtale kortere
oppsigelsestid enn det som fremgår av arbeidsavtalen og gjeldende lovverk.
Vedta oppsigelse av ansatt på grunn av virksomhetens forhold
Oppsigelse av ansatte på grunn av virksomhetens forhold skal gjøres i henhold til retningslinje for
omstilling.
Vedta oppsigelse av ansatt på grunn av arbeidstakers forhold
Ledere på nivå 2 har fullmakt til å innstille til oppsigelse av ansatt på grunn av arbeidstakers
forhold. Saken skal forelegges HR‐direktør før beslutning om oppsigelse tas av adm. dir.
Godkjenne sluttavtale ved oppsigelse av arbeidstaker
Ledere på nivå 2 og HR‐direktør har fullmakt til å vedta sluttavtale ved oppsigelse av arbeidstaker.
Før avgjørelse treffes, skal saken forelegges og diskuteres med HR‐direktør for kvalitetssikring.

15

Godkjenne ensidig endring av stillingsoppgaver utover grunnpreget i stillingen eller en
annen partiell endring av arbeidsavtalen
Ledere på nivå 2 har fullmakt til å vedta endringsoppsigelser. Før avgjørelse treffes skal saken
forelegges HR‐direktør for kvalitetssikring.
Vedta suspensjon
Vedtak om suspensjon av arbeidstaker avgjøres av administrerende direktør med støtte av HR‐
direktør. Suspensjon signeres av HR‐direktør.
Vedta avskjed
Vedtak om avskjed av arbeidstaker avgjøres av administrerende direktør med støtte av HR‐direktør.
Avskjed signeres av HR‐direktør.
Dersom personalsaker /konfliktsaker medfører rettslige skritt, vil fullmaktsforholdet fremgå av
fullmaktene gitt på fullmaktsområdet Retts‐ og prosessfullmakter.

5.4.6 Ivaretakelse av partsrolle som arbeidsgiver overfor tillitsvalgte etc.
Samarbeide og involvering av tillitsvalgte i henhold til hovedavtalen(e)
Ledere på alle nivå har fullmakt til og er ansvarlig for å samarbeide og involvere tillitsvalgte i enheten
i henhold til hovedavtalen(e).
Informasjon og drøftinger etter hovedavtalen §§ 30 og 31, hvor saken bare berører egen enhet
Den enkelte leder er ansvarlig for å gjennomføre informasjonsmøter og drøftinger iht. hovedavtalen
§§ 30 og 31 for saker som kun berører egen enhet.

5.4.7 Andre forhold knyttet til arbeidsforholdet
Anskaffelse av personalboliger
Fullmakt til å leie lokaler som kan brukes til personalboliger ligger hos Klinikk for Service og
Systemledelse (SSL). Se fullmakt til å leie lokaler under fullmaktsområdet fast eiendom og arealer.
Tildeling av personalboliger
Søknad om personalbolig til ansatte sendes SSL. Dette må gjøres i overensstemmelse med
kriterier/retningslinjer for tildeling av personalboliger.

5.5 Anskaffelser og salg av varer, tjenester og utstyr
Anskaffelser (kjøp og leie) og salg av varer, tjenester og utstyr skal følge bestemmelsene beskrevet i
dette kapitlet. Det er særskilte retningslinjer og fullmakter for investeringer, og disse er beskrevet
nedenfor i kapittel 5.8 og 5.9. For investeringer vil bestemmelsene som ellers er gitt i dette kapitelet
også gjelde, herunder bestilling, reforhandling, oppsigelse osv.
Det presiseres at fullmaktene bare gjelder anskaffelser og salg som berører STHF. Dersom det er
anskaffelser og salg som omfatter alle eller flere helseforetak i Helse Sør‐Øst RHF, er det Helse Sør‐
Øst RHF som har fullmakt. Generelt gjelder også følgende:
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Delegerte fullmakter gjelder i alminnelighet ikke investeringer, dvs. anskaffelser over 100.000 og med
levetid over 3 år. Overskuddet i driften kan ikke anvendes til investeringer.
Inngåelse av avtaler og kontrakter som går over flere år, av en verdi over 100.000 kr. (årlig beløp x
kontraktens varighet i antall år), likestilles med investeringer.
Enhver anskaffelse skal være relevant og nødvendig for driften. Det skal kontrolleres at det er
dekning for kostnaden i tildelt budsjett og at den er økonomisk forsvarlig, herunder basert på en
vurdering av om det foreligger en resultatrisiko for året.
Lov om offentlige anskaffelser, samt andre gjeldende lover og regler.
Påse at STHFs prosedyre for anskaffelsesprosessen etterleves.
5.5.1 Innkjøp
Fullmakter til å inngå avtale om kjøp, herunder godkjenne bestilling av varer/tjenester og gjøre avrop
på rammeavtaler (som minikonkurranser), er fordelt ut i organisasjonen etter innkjøpenes størrelse.
Ved bestilling skal det kontrolleres at det er dekning for utgiften i tildelt budsjett, at utgiften er
relevant for virksomheten og er økonomisk forsvarlig.
Administrerende direktør har fullmakt til å inngå avtale om kjøp innenfor daglig ledelse, nivå 2 har
fullmakt opp til 1 million kroner, nivå 3 har fullmakt opp til kr 500.000, nivå 4 har fullmakt opp til kr
300.000. Dersom nivå 2 leder ønsker lavere beløpsgrenser for sine ledere, anbefales kr 300.000 for
nivå 3 og kr. 100.000 for nivå 4.
I tillegg til de alminnelige fullmaktene nevnt ovenfor er det gitt enkelte særskilte fullmakter, som er
beskrevet nedenfor.
Klinikksjef for medisinsk serviceklinikk kan inngå avtale om kjøp inntil 3,5 millioner kroner, for kjøp av
tester og reagenser til avdeling for laboratoriemedisin.
5.5.2 Serviceavtaler
Eiendomssjef og avdelingsleder for Eiendomsdrift har fullmakt til å inngå serviceavtaler (signere
kontrakt) med årlig verdi på 100.000 kr knyttet til vedlikehold av bygg og eiendom Iht. lov om
offentlige anskaffelser. Ved inngåelse av kontrakter med årlig verdi over 100.000 kroner skal saken
forelegges økonomidirektør som vurderer behov for rammeavtale for STHF.
5.5.3 Kjøp av konsulent‐ og advokattjenester
For å begrense bruken av eksterne konsulent‐ og advokattjenester er fullmakt til å kjøpe slike
tjenester lagt til administrerende direktør. Fullmakten kan delegeres til økonomidirektør eller HR‐
direktør.
5.5.4 Utløsning av opsjoner
Utløsning av eventuelle opsjoner er en selvstendig beslutning som krever fullmakt etter
fullmaktsreglementet. Utløsning av opsjon må ligge innenfor beslutningstakers fullmaktsgrense for å
inngå avtale om kjøp.
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5.5.4 Forlenge, reforhandle og si opp avtaler
Fullmakt til å forlenge avtale, reforhandle avtale (begrenset til endringer som ikke er vesentlige),
samt oppsigelse av avtale er tilsvarende som ved inngåelse av opprinnelig avtale.
5.5.5 Gi egne ansatte tilgang til innkjøpssystemet
Leder har fullmakt til å gi ansatte i egen enhet tilgang til innkjøpssystemet. Tilgang til systemet gir
ikke i seg selv fullmakt til å godkjenne innkjøp etc., men åpner for at andre enn den med fullmakt kan
skrive inn informasjon i systemene, forberede innkjøp og til å foreta kontroller og ta ut rapporter
med mer. Tilgang til innkjøpssystemet forutsetter at nødvendig opplæring er gjennomført.
5.5.6 Inngå rammeavtaler
Administrerende direktør har fullmakt til å godkjenne rammeavtaler, utløse opsjoner og reforhandle
rammeavtaler inntil 20 millioner kroner. Beløpsgrensen er kontraktens totale kostnadsramme for
årene den gjelder. Kostnader ved eventuell forlengelse (opsjoner) skal ikke tas med. Fullmakten kan
delegeres til økonomidirektør.
Fullmaktene til å inngå rammeavtaler gjelder tilsvarende for å utløse opsjoner i rammeavtaler, samt
forlenge, reforhandle (begrenset til endringer som ikke er vesentlige) og si opp rammeavtaler.
Inngåelse av serviceavtaler følger de vanlige innkjøpsfullmaktene. Dersom det skal inngås en
serviceavtale som er en rammeavtale, så er fullmakten den samme som for andre rammeavtaler.
5.5.7 Leie av utstyr
Avtale om leie av utstyr kan ikke inngås av andre enn de som er gitt fullmakt i avsnittene nedenfor. I
forkant for inngåelse av en leieavtale er det nødvendig å vurdere avtalens innhold for å sikre korrekt
klassifisering av avtalen som enten operasjonell eller finansiell.
5.5.8 Leieavtaler som klassifiseres som operasjonell
Administrerende direktør har fullmakt til å godkjenne avtaler om leie av MTU, IKT og annet utstyr i
markedet (operasjonell leasing, jf. norsk regnskapsskikk 14 ). Fullmakten kan delegeres til
økonomidirektør.
Operasjonelle leieavtaler hvor nåverdien av fremtidige leieforpliktelser er over 20 millioner kroner,
skal forelegges styret for godkjenning. Nåverdien beregnes ved å diskontere årlige leieforpliktelser
med tre prosent. Dette gjøres for hele leieavtalens periode, inkludert eventuelle opsjoner om
forlengelse.
Leie av utstyr der nåverdien av leieforpliktelsen er 20 millioner kroner eller mindre, kan vedtas av
administrerende direktør med den begrensing at alle leieforhold med varighet utover 10 år skal
forelegges styret.
Før leieavtale inngås skal det vurderes om kjøp er mer hensiktsmessig.
Det er egne fullmakter for leie/utleie av arealer, se fullmaktsområde eiendom.
5.5.9 Leieavtaler som klassifiseres som finansiell
Finansielle leieavtaler skal godkjennes av Helse Sør‐Øst uavhengig av beløp.
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Administrerende direktør i Helse Sør‐Øst RHF har fullmakt til å godkjenne inngåelse av finansielle
leieavtaler med kontraktsverdi inntil 100 millioner kroner. Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi
over 100 millioner kroner må godkjennes av foretaksmøtet i Helse Sør‐Øst RHF.
5.5.10 Leie av mindre driftsmidler – kontormaskiner og lignende
Det kan inngås operasjonelle leieavtaler av driftsmidler som ikke er medisinskteknisk utstyr, IKT eller
bygningsrealterte anskaffelser. Det kan for eksempel være kontormaskiner, kaffemaskiner og
lignende. Fullmaktsgrensen gjelder hver enkelt avtale og hele leiebeløpet inkludert eventuelle
opsjoner. Administrerende direktør har fullmakt innenfor daglig ledelse begrenset til 20 millioner
kroner og 10 år varighet. For nivå 2 er fullmakten begrenset til avtaler der samlet leieforpliktelse er
innenfor driftsbudsjett og tre år. Før leieavtale inngås skal det vurderes om kjøp er mer
hensiktsmessig.
5.5.11 Utleie av utstyr
Administrerende direktør kan inngå avtaler om å leie ut utstyr som ligger innenfor den daglige
ledelse og varighet inntil 10 år. Nivå 2 ledere har fullmakt innenfor driftsbudsjettet og varighet inntil
3 år. Avtaler som etter helseforetakets virksomhet er av uvanlig art eller av stor betydning, skal
vedtas av styret. Fullmakten gjelder utleie av utstyr til markedsleie. Utleie under pris for markedsleie
følger fullmakter for gavestøtte. Medisinskteknisk utstyr kan bare leies ut etter avklaring med
avdeling for medisinsk teknologi.
5.5.12 Salg og avhending av medisinskteknisk utstyr
Administrerende direktør beslutter salg eller utrangering av medisinskteknisk utstyr og fastsetter pris
ved salg. Før salg bør det vurderes evt behov for utstyret andre steder i sykehuset. Det er avdeling
for medisinsk teknologi som forvalter anskaffelse og eierskapet til medisinskteknisk utstyr i
helseforetaket. Enheten har ansvar for at utstyret er registrert og i forskriftsmessig
stand. Medisinskteknisk utstyr representerer store verdier. Det er betydelig potensiell risiko og
ansvar knyttet til eventuelle feil eller mangler som kan medføre skader ved bruk av utstyret etter
salget eller avhending.
Ved salg skal leder for medisinsk teknologisk avdeling foreta verdivurdering av utstyret.
5.5.13 Salg (og utrangering) av annet utstyr enn MTU
Administrerende direktør, ledere på nivå 2 (inntil 1 million kroner) og økonomidirektør har innenfor
daglig ledelse fullmakt til å beslutte salg eller utrangering av teknisk utstyr/kjøretøy og til å fastsette
pris ved salg. Før salg skal det vurderes evt. behov for utstyret andre steder i sykehuset. Klinikk for
service og systemledelse skal foreta verdivurdering av utstyr/kjøretøy. Salg skal skje til markedspris.
Ved salg til utland/eksport må det foreligge bankgaranti fra kjøper.
5.5.14 Salg av varer og tjenester tilvirket ved/levert av STHF
Fullmakt til å starte salg av varer og tjenester av mer forretningsmessig karakter (gjelder ikke
helsetjenester) ligger hos administrerende direktør for salg inntil 20 millioner kroner per år. Nivå 2
ledere har fullmakt opp til 1 million kroner per år.

5.6 Regnskap og finans
Fullmaktene som er definerte har som primæroppgave å etablere god rollefordeling og intern
kontroll for å forhindre mislighold.
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5.6.1Anvise fakturaer/godkjenne utbetalinger
Ved anvisning skal det kontrolleres at det er dekning for kostnaden i budsjettet, at kjøpet er relevant
og økonomisk forsvarlig for virksomheten. Det skal videre kontrolleres at kostnaden er attestert av
bemyndiget person og kontering skal godkjennes. Attestant og anviser kan ikke være samme person.
I elektronisk bestillingssystem vil mottatte fakturaer gå direkte til utbetaling dersom det er samsvar
mellom hva som er bestilt, mottatt og fakturert. I dette tilfellet bortfaller anvisning.
Kontrollhandlingen vil utføres hos den som godkjenner bestillingen.
Fullmakten gir rett til å godkjenne at en utgift skal utbetales fra helseforetaket til en ekstern
leverandør. Fullmakt til å anvise følger egne beløpsgrenser etter hvilket nivå leder har i
organisasjonen.
Administrerende direktør har fullmakt til å anvise innenfor daglig ledelse, nivå 2 ledere har fullmakt
opp til 1 million kroner, nivå 3 ledere har som hovedregel fullmakt opp til kroner 500.000 og nivå 4
ledere har som hovedregel fullmakt opp til kroner 300.000. Det er anledning til å avtale lavere
beløpsgrenser.
Klinikksjef for medisinsk serviceklinikk har fullmakt til å anvise fakturaer/godkjenne bestillinger inntil
3,5 millioner kroner kjøp av tester og reagenser til avdeling for laboratoriemedisin.
Ved fravær kan fullmakt til å anvise fakturaer delegeres. Slik stedfortrederfullmakt kan gis til alle i
enheten, også ansatte som ikke er ledere. Stedfortrederfullmakt kan også gis til sideordnet leder i
annen enhet, men under samme overordnet leder.
Dersom det er samsvar mellom bestilling, mottatt vare/tjeneste og fakturadetaljer vil faktura kunne
gå direkte til utbetaling uten at det er krav til anvisning av fakturaen i økonomisystemet.
Godkjenning av anskaffelsen utføres da ved bestilling.
5.6.2 Attestere
Å attestere en faktura er en kontrolloppgave og krever ikke egen fullmakt. En ansatt som er gitt
tilgang i fakturasystemet vil ha mulighet til å attestere. Den som attesterer en faktura signerer
elektronisk for å ha utført kontroll om at varen eller tjenesten er mottatt med riktig kvantum og
kvalitet, med de priser og betingelser som er avtalt, samt at den vedrører virksomheten og det
enkelte kostnadssted. Det skal kontrolleres at det foreligger originalbilag og korrekt kontering. I
elektronisk bestillingssystem vil mottatte fakturaer kunne gå direkte til utbetaling dersom det er
samsvar mellom bestilling, mottatt vare/tjeneste og fakturadetaljer. Kontroll tilsvarende attestasjon
vil da ligge hos den som utarbeidet bestillingen(e).
5.6.3 Godkjenne tilgang til fakturasystemet
Leder har fullmakt til å gi ansatte i egen enhet tilgang til fakturasystemet. Tilgang til systemet gir ikke
i seg selv fullmakt til å anvise, men gir mulighet til å registrere informasjon, fylle ut skjema, kontere,
attestere fakturaer osv. Det gir også mulighet til å foreta kontroller og ta ut rapporter med mer.
Tilgang til fakturasystemet forutsetter at nødvendig opplæring er gjennomført.
5.6.4 Bankkonti
Administrerende direktør og økonomidirektør har fullmakt til å opprette bankkonti og til å avgjøre
hvem som skal ha fullmakt til å gjennomføre utbetalinger fra bankkonti.
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Alle endringer og sletting av bankkonti må godkjennes av to personer. Daglig administrasjon av
nettbank og betalinger gjøres av ansatte i Regnskapsavdelingen. Alle betalinger og endringer i
nettbanken skal godkjennes av to personer. Det skal være forskjellige personer for følgende
fullmakter:





Foreta utbetalinger
Endre og slette bankkonti
Bokføre inngående fakturaer/bokføre i leverandørreskontro
Oppdatere leverandørregister

5.6.5 Tap på krav
Beslutningsgrunnlag for tapsføring av utestående fordringer utarbeides av ansatte i
Regnskapsavdelingen. Dette kan først gjøres etter at ordinære purre‐ og inkassorutiner er fulgt og
har vært formålsløst.
Økonomidirektør og økonomisjef kan tapsføre fordringer innenfor daglig ledelse. Dette må skje i
samhandling med fagansvarlig regnskap.
Nivå 2‐ledere har fullmakt til å tapsføre fordringer opp til kr 500 000 på egne kostnadssteder.
5.6.6 Bokføring, bilag og ajourhold
Økonomidirektør og økonomisjef har fullmakt til å foreta avsetninger, korreksjoner og andre
direkteføringer i regnskapet innenfor daglig ledelse.
Økonomistab leverer bilag på dette for egen klinikk eller enhet og helseforetaket. Periodiseringer av
poster, korreksjoner og andre direkteføringer (herunder avsetning for påløpte kostnader og
opptjente inntekter) i klinikkregnskapene og i foretaksregnskapet bokføres av ansatte i
Regnskapsseksjonen.
Klinikklederne er ansvarlig for at regnskapene for egen klinikk er a jour og viser et riktig bilde av
klinikkens økonomiske situasjon.
5.6.7 Særskilt regnskap
Økonomidirektør og økonomisjef har fullmakt til å undertegne særskilt regnskap for bruk av
øremerkede midler mottatt fra utenforstående. Hvem som undertegner avhenger av tilskuddsgivers
krav, normalt utføres undertegning av seksjonsleder for regnskapsseksjonen.
Økonomidirektør og økonomisjef har fullmakt til å godkjenne oppstart av særskilte prosjekter, der
det følger med særskilte midler, men som også medfører kapasitetsutnyttelse utenfor
primæroppgavene for enheten. Nivå 2 ledere, nivå 3 ledere og ledere på nivå 4 har fullmakt til å
godkjenne oppstart av særskilte prosjekter innenfor sitt ansvarsområde.
5.6.8 Lån
Sykehuset Telemark HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør‐Øst RHF. Eventuelle låneopptak
skal godkjennes av styret i Helse Sør‐Øst RHF.
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5.6.9 Vedta betingelser på langsiktige lån
Når styret har vedtatt å ta opp lån har administrerende direktør fullmakt til å vedta rentebetingelser,
avdragsbetingelser og nedbetalingsperiode for lånet. Lån kan bare tas opp fra HSØ RHF. Betingelser
for lån er innenfor de valgmuligheter Helse Sør‐Øst RHF gir helseforetakene.
5.6.10 Driftskreditt
Administrerende direktør i RHF kan endre helseforetakets driftskredittramme (kortsiktige lån til
driftsformål med løpetid inntil 12 mnd.) i henhold til rutiner for dette i foretaksgruppen. Lån kan bare
tas opp fra HSØ RHF. Driftskreditt endres etter godkjenning av Helse Sør‐Øst RHF.

5.7 Budsjett
Sykehuset Telemark HF får sitt årlige oppdrag fra Helse Sør‐Øst RHF. Oppdraget består av Helse Sør‐
Øst RHFs bestilling av spesialisthelsetjenester for kalenderåret, samt andre oppgaver og krav til
helseforetaket. Oppdrag og bestilling vedtas i foretaksmøtet, sammen med blant annet økonomiske
rammer.
5.7.1 Vedta budsjett
Styret vedtar budsjett for Sykehuset Telemark HF under hensyn til rammer og krav i eiers oppdrag og
bestilling. Administrerende direktør er ansvarlig for at det styrevedtatte budsjettet periodiseres og
fordeles til lederne (ansvarsnivåene) i organisasjonen, slik at det kan fungere som økonomisk
styringsverktøy gjennom året.
5.7.2 Tildele budsjett
Administrerende direktør tildeler budsjett til nivå 2 i lederavtale med resultatkrav, utgiftsrammer og
inntektskrav. Nivå 2 og ledere på underliggende nivå har fullmakt til å fordele tildelt budsjett til
ledere på nivå under deres eget. Driftsbudsjett for enhetene fremgår av økonomisystemet og
ledelsesinformasjonssystemet (LIS). Bare administrerende direktør har fullmakt til å tildele
øremerkede midler fra Helse Sør‐Øst RHF.
5.7.3 Disponeringsfullmakt
Ledere har fullmakt til å disponere tildelt budsjettet innenfor gitt resultatkrav og i tråd med
fullmaktsgrensene.
5.7.4 Omdisponere budsjett
Endring eller omfordeling av budsjett, som innebærer vesentlige endringer i det medisinske tilbudet
og/eller vesentlige endringer i bemanningen skal godkjennes av administrerende direktør.

5.8 Investeringer
Administrerende direktørs forslag til investeringsbudsjett som omfatter bygg, MTU, annet og lokale
IKT forelegges styret for vedtak. Styret beslutter investeringsrammen for helseforetaket og gir
administrerende direktør fullmakt til å disponere dette.
Administrerende direktør har investeringsfullmakt og er oppdragsgiver for vedtatte
investeringsprosjekter ved sykehuset. Investeringsfullmakten er delegert til Økonomidirektør og
gjelder også uforutsette eller kritiske investeringsbehov, som krever en rask behandling og
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godkjennelse. Fullmakten gjelder alle anskaffelser som klassifiseres som investeringer, uavhengig av
finansieringskilde, samt IKT‐investeringer som gjennomføres iht. SLA med Sykehuspartner.
Delegerte fullmakter i klinikkene gjelder i alminnelighet ikke investeringer, dvs. anskaffelser over
100.000 og med levetid over 3 år. Overskuddet i driften kan ikke anvendes til investeringer. Inngåelse
av avtaler og kontrakter som går over flere år, av en verdi over 100.000 kr. (årlig beløp x kontraktens
varighet i antall år), likestilles med investeringer.
Investeringsbehovene i den ordinære driften av foretaket
Investeringsprosessen består av å kartlegge/melde investeringsbehov, foreta prioritering innafor
investeringsrammen for året, gjennomføring av investeringer – ordinære og havarier.
Fullmakten for disponering av investeringsbudsjettet er delegert til økonomidirektør. Fagansvarlige
for bygg, MTU, annet og lokale IKT har ansvar for gjennomføring av godkjente investeringer for året
og signerer kontraktene med fullmakts grense på 5 millioner kr. Kontraktene for anskaffelser over
denne grensen signeres av administrerende direktør eller økonomidirektør.
Ang. Annet: fagansvarlig har fullmakt til å gjennomføre godkjente anskaffelser og signere aktuelle
kontrakter.
Ang. MTU: leder for MTU har fullmakt til å gjennomføre godkjente anskaffelser og signere aktuelle
kontrakter.
Ang. bygg: Prosjektleder har fullmakt til å gjennomføre godkjent byggeprosjekt i h.h.t. vedtatt
mandat og beskrivelse i Prosjekthåndboken og signerer aktuelle kontrakter.
Ang. IKT: leder for IKT følger opp gjennomføring i regi av Sykehuspartner av godkjente IKT‐
investeringer / godkjente lokal finansierte IKT‐prosjekter.
Havari
Investeringsbudsjettet skal inneholde en post for sammenbrudd/havari. Økonomidirektør har
fullmakt til å beslutte investeringer som følge av havari.
Omdisponere investeringsmidler
Omdisponering av investeringsmidler mellom enkelte prosjekter godkjennes av økonomidirektør.
Godkjenning i Helse Sør‐Øst RHF
Alle investeringer i utstyr over 20 millioner kroner skal godkjennes av Helse Sør‐Øst RHF. (HSØ
Finansstrategi og HSØ styresak 32‐2015). Ved vurdering om investeringen er over 20 millioner kroner
skal alle utgifter som påløper for å sette utstyret i drift regnes med. Dette innebærer for eksempel at
bygningsarbeider skal inkluderes.
For investeringer i bygningsmasse skal investeringsprosjekter over 50 millioner kroner meldes inn og
godkjennes av Helse Sør‐Øst RHF, se punkt 5.5 Fast eiendom. (“Fullmakter og styringsrutiner for
investeringsprosjekter” i Helse Sør‐Øst, ref. styresak 037‐2007, 093‐2009 jf. styresak 016‐2012 og 29‐
2015).
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IKT‐investeringer
IKT‐utstyr eies av Sykehuspartner og reinvesteringer gjennomføres iht. SLA. Sykehuspartner
gjennomfører ikke IKT‐investeringer uten godkjennelse fra foretaket. Investeringsplanen fra
Sykehuspartner må godkjennes av økonomidirektør før igangsetting.
Lokal finansierte IKT‐prosjekter gjennomføres etter avtale med Sykehuspartner og forutsetter at
investeringsmidler stilles til disposisjon i form av lån til Sykehuspartner.
Investeringer som finansieres ved finansiell leie
Finansiell leie er en finansieringsform som kan benyttes ved investeringer. Alle leieavtaler som
klassifiseres som finansielle skal godkjennes av Helse Sør‐Øst RHF uavhengig av beløp.
Administrerende direktør i Helse Sør‐Øst RHF har fullmakt til å godkjenne inngåelse av finansielle
leieavtaler med kontraktsverdi inntil 100 millioner kroner. Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi
over 100 millioner kroner må godkjennes av foretaksmøtet i Helse Sør‐Øst RHF.
Serviceavtaler MTU
Inngåelse av serviceavtaler følger de vanlige innkjøpsfullmaktene. Dette gjelder både for et enkelt
innkjøp og for å inngå rammeavtale.

5.9 Fast eiendom
Investeringer i bygg og eiendom (Byggeprosjekter)
Det er egne retningslinjer for byggeprosjekter ” Prosjekthåndbok byggeprosjekter” id: 4281.
Investeringer i bygg og eiendom følger de generelle retningslinjene og fullmaktene beskrevet i
kapittel 5.4 over. Beløpsgrenser for godkjenning av byggeprosjekter følger terskelverdier vedtatt av
Helse Sør‐Øst RHF i styresak 29/2015.
Lokal portefølje‐forvalter Bygg er ansvarlig for at godkjent byggeprosjektet gjennomføres innen
vedtatte økonomiske rammer. Prosjektleder har fullmakt til å gjennomføre byggeprosjekt iht. vedtatt
mandat og beskrivelse i Prosjekthåndboken.
Salg (avhending) av fast eiendom
Vedtak om å selge (avhende) helseforetakets faste eiendommer treffes av foretaksmøtet etter
forslag fra styret jf. helseforetaksloven § 31. Når foretaksmøtet skal fatte vedtak etter denne
bestemmelsen, skal saken legges fram for departementet før vedtak fattes. Det er i vedtektene til
Sykehuset Telemark HF gjort unntak ved at styret kan vedta salg av eiendommer som er verdsatt til
under 10 millioner kroner.
Administrerende direktør har fullmakt til å akseptere bud ved gjennomføring av vedtatte salg. Dette
gjelder også bud under takst.
Pantsette fast eiendom
Vedtak om å pantsette helseforetakets faste eiendommer treffes av foretaksmøtet etter forslag fra
styret jf. helseforetaksloven § 31. Når foretaksmøtet skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen,
skal saken legges fram for departementet før vedtak fattes
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Kjøp og feste av fast eiendom
Fullmakten til å kjøpe eller feste eiendom følger reglene for investeringer i bygg og eiendom.
Leie av lokaler/arealer
Avtale om leie av lokaler kan ikke inngås av andre enn administrerende direktør. I forkant for
inngåelse av en leieavtale er det nødvendig å vurdere avtalens innhold for å sikre korrekt
klassifisering av avtalen som enten operasjonell eller finansiell. Administrerende direktør har fullmakt
til å avgjøre innleie av bygg og eiendom, samt endring av eksisterende leiekontrakter. Leieforhold
utover 10 år skal forelegges styret i STHF. Avtale med total leie (nåverdi) utover 20 millioner kroner
forelegges Styret i STHF. Avtale med total leie (nåverdi) utover 50 millioner kroner forelegges HSØ.
Leieavtaler som klassifiseres som operasjonell
Fullmakter til å leie lokaler eller utstyr er regulert i finansstrategien for Helse Sør‐Øst med
retningslinjer for leie av lokaler og utstyr. Alle leieavtaler hvor nåverdien av fremtidige
leieforpliktelser er over 50 millioner kroner skal forelegges Helse Sør‐Øst RHF for godkjenning. For
leieavtaler som skal til Helse Sør‐Øst RHF for godkjenning beregnes verdien av leieforpliktelsen ved å
diskontere årlige leieforpliktelser med tre prosent per år. Dette gjøres for hele leieavtalens periode,
inkludert eventuelle opsjoner om forlengelse.
Leie av lokaler er i utgangspunktet del av den daglige virksomheten. Langvarige avtaler forplikter
helseforetaket over flere år, og det er satt en begrensing i administrerende direktørs fullmakt til å
inngå leieavtaler ved at alle avtaler utover 10 år skal forelegges styret.
Leieavtaler som klassifiseres som finansiell
Finansielle leieavtaler er investeringer og er regulert under fullmaktsområdet Investeringer og
finansiell leie.
Utleie av lokaler/arealer
Administrerende direktør kan inngå avtaler om å leie ut arealer når avtalen ligger innenfor den
daglige ledelse og 10 års varighet. Avtaler som etter helseforetakets forhold er av uvanlig art eller av
stor betydning skal vedtas av styret. Verdien av leieforpliktelsen beregnes som ved leie av lokaler
Bruk av lokaler/arealer
Alle arealer og tilhørende bygningsmasse er felleseie for helseforetaket. Helseforetakets enheter har
bare disposisjonsrett til arealer som er tildelt.
Administrerende direktør har fullmakt til å godkjenne endring i disponering, funksjon eller
klassifisering av areal. Nivå 2 ledere har fullmakt til å omdisponere bruken av eget areal.
Serviceavtaler vedlikehold av bygg/eiendom
Inngåelse av serviceavtaler følger de vanlige innkjøpsfullmaktene. Dette gjelder både for et enkelt
innkjøp og for å inngå rammeavtale.

5.10 Innovasjon
Sykehuset Telemark bruker Invent2 som sin kommersialiseringsenhet. STHF kan benytte selskapets
kompetanse for å videreutvikle forskningsideer og behovsdrevet innovasjon til produkter med
kommersiell verdi. Invent2 skal bistå med patentering av innovasjoner og har ansvar for å forhandle
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næringslivsavtalene mellom STHF og næringsliv for innovasjoner og idéer med utspring fra noen med
tilknytning til eller i forbindelse med oppgaver i Sykehuset Telemark.
Fullmakt til å ivareta forholdet til Inven2 AS og kommersialiserbare ideer er lagt til nivå en og til
forskningssjefen.
Søknader og avtaler om eksternt finansieringsbidrag til innovasjon skal forankres og godkjennes av
klinikkledelsen og forelegges FoU‐avdelingen ved forskningssjefen. Fullmakt til å inngå avtaler om
eksternt finansieringsbidrag til innovasjon som innebærer forpliktelser for foretaket ligger til nivå 2
leder.

5.11 Forskning
Innen forskningsområdet har nivå 2 ledere fullmakt til:





søknader og mottak/avtaler om tilskuddsmidler til forskning
avtaler om forskningssamarbeid (bidragsforskning og oppdragsforskning)
utlevering av humant og ikke‐humant forskningsmateriale
finansiering av akademiske bistillinger

Fullmakt innen forskningsområdet gjelder innen daglig ledelse for nivå 2 ledere, det er ikke knyttet
bestemte beløpsgrenser til fullmakten.
Søknad om tilskuddsmidler til forskning
Tilskuddsmidler til forskning kjennetegnes ved at STHF tildeles penger for gjennomføring av et
definert forskningsprosjekt. Tildelingen skjer (nesten utelukkende) etter søknad. Betingelser knyttet
til tilskuddet følger av avtale eller tildelingsbrev fra tilskuddsgiver.
Søknad om tilskuddsmidler (utenom til EU)
Vurderingen er at allerede ved søknad om tilskudd blir STHF forpliktet ettersom det må foreligge
muligheter til å benytte de omsøkte pengene samt at det ved en eventuell tildeling er uheldig å
måtte avslå. Det er derfor lagt inn egne fullmakter for åunne søke tilskuddsmidler til forskning.
Søknader om eksterne forskningsmidler skal være forelagt og akseptert av avdelingsleder og
godkjennes av klinikksjef og forskningssjef.
Mottak (aksept) av tilskuddsmidler til forskning
De store, faste tilskuddsgiverne forutsetter at de kan forholde seg til en forskningsadministrativt
ansvarlig for hele helseforetaket. Mottak av tilskuddsmidler til forskning er derfor sentralisert til FoU‐
avdelingen.
Forskningsstøtte i FoU‐avdelingen har oppgaven som administrativ ansvarlig i STHF for eksternt
finansierte forskningsprosjekter. Forskningsstøtte håndterer avtalene om tilskuddsmidler og hvem
tilskuddsgiver skal forholde seg til i forbindelse med formalisering og administrativ oppfølgning av
tilskuddsmidlene.
Avtale om Forskningssamarbeid
Forskningssamarbeid kjennetegnes ved at STHF tar del i et forskningsprosjekt med en eller flere
samarbeidende parter og er generelt mer forpliktende og sammensatt enn mottak av tilskuddsmidler
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som er et finansielt bidrag. Forskningssamarbeid skal være basert på avtale. Avtaler om
forskningssamarbeid skal forelegges FoU‐avdelingen for kvalitetssikring og godkjenning før signering.
Fullmakt til å inngå avtale om forskningssamarbeid er delt inn i to kategorier:
Forskningssamarbeid med bidragende/deltakende parter (bidragsforskning)
Bidragsforskning er samarbeid om gjennomføringen av et forskningsprosjekt (normalt forsker‐
initiert) mellom STHF og andre parter med egen forskningsaktivitet.
Fullmakt til signering og inngåelse av samarbeidsavtaler knytter seg til de ressurser (tilskudd og
egenfinansiering) som inngår i den del av prosjektet som gjennomføres i Sykehuset Telemark.
Avtalene som inngås må godkjennes av avdelingssjef og klinikksjef.
FoU‐avdelingen ivaretar kvalitetssikring av samarbeidsavtaler, herunder avtaler med kommersiell
part (industrien) der sistnevnte utelukkende skal yte begrenset støtte til et forskerinitiert prosjekt.
Forskningssamarbeid fullfinansiert av en ekstern part (oppdragsforskning)
Oppdragsforskning er avtaler om gjennomføring av et definert forskningsoppdrag (en gitt protokoll)
på vegne av en oppdragsgiver (normalt en kommersiell aktør/industri) der oppdragsgiver betaler for
å få forskningsoppdraget utført og der oppdragsgiver får eierskap til resultatene og dataene i
prosjektet.
Avtaler om oppdragsforskning skal signeres av klinikksjef og godkjennes av forskningssjefen.
Avtaler om forskning på oppdrag for kommersiell part (industrien) skal håndteres via Inven2 AS som
etter avtale skal kvalitetssikre og administrere STHF sine avtaler om oppdragsforskning. Tilsvarende
gjelder for samarbeidsavtaler som skjer som ledd i kommersialisering av forskningsresultater i
henhold til retningslinje for kommersialisering av innovasjoner.
Utlevering av forskningsdata
Avtaler om overføring av forskningsmateriale skal være basert på avtale mellom STHF og
avgiver/mottaker og godkjenning fra REK. NSD ivaretar sykehuset personvern for forskning og bør
brukes for å kvalitetssikre avtaler om overføring av forskningsmateriale. Omfatter overføringen
lagring og bearbeiding av personopplysninger, inkludert avidentifiserte opplysninger hos andre
utenfor helseforetaket, kreves det databehandleravtale.
Systemeier jf. TQM ID Organisering av informasjonssikkerhet: «skal vurdere og, i forståelse med
informasjonssikkerhetsleder, godkjenne tilganger til systemet og uttrekk av informasjon i forbindelse
med forskning, undervisning og kvalitetssikring, internt og eksternt» og «er ansvarlig for formalia i
forhold til konsesjon/meldeplikt/godkjenning hos REK» og «skal bidra til at det inngås skriftlige
avtaler (databehandleravtale) med IKT‐leverandør/databehandler med krav til sikkerhetsnivå,
tjenestenivå og forvaltning.
Avtale om overføring av forskningsdata/materiale kan inngås av ledere på nivå 2 etter rådføring med
forskningssjef. Fagdirektør kan også rådføres, og har særskilt fullmakt til å ta avgjørelser om
utlevering av helseopplysninger, gendata og biologisk materiale til forskningsformål.
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5.12 Gaver, støtte og utlån
Motta gaver
Fullmakt til å motta gaver på foretakets vegne administrerende ligger til direktør og nivå 2. Det er en
forutsetning at giver ikke stiller krav til motytelser. Retningslinjer fastsatt av Helse Sør‐Øst skal legges
til grunn for godkjenning.
Mottak av gaver til ansatte, reguleres i egen retningslinje.
Gi gaver, støtte og utlån
Sykehuset Telemark HF har ikke fullmakt til å gi gaver, ressurser, støtte etc. som ikke er i henhold til
foretakets formål eller bidrar i gjennomføringen av foretakets oppdrag. På denne bakgrunn
praktiserer STHF en restriktiv holdning til å gi gaver, støtte eller lignende til andre. Med andre menes
andre rettssubjekt, som personer, selskaper, foretak, stiftelser, foreninger og så videre. Dette gjelder
selv om de har STHF sine oppgaver som formål.
Hovedregelen er at det ikke er anledning til å gi pengegaver eller andre gaver fra helseforetaket til
andre dersom det ikke er åpnet for det i ordninger vedtatt av helseforetakets øverste ledelse (nivå 1).
Gaver eller støtte til andre i form av arbeidsinnsats, utlån av utstyr (ikke MTU) eller andre ressurser
(ikke arealer), samt medlemskap i foreninger, kjøp av annonser etc. kan bare ytes/inngås dersom det
er avklart med overordnet leder, er i henhold til foretakets retningslinjer og formål samt bidrar i
gjennomføringen av foretakets oppdrag.
Gjenstander som ikke har verdi for foretaket (også bruksverdi) kan bare gis bort dersom det er
avklart med overordnet leder og ytelsen er i henhold til foretakets retningslinjer og formål.
Låne ut arealer
Arealer kan bare lånes ut til eksterne i begrenset omfang, kortvarig og tidsavgrenset. Utlån utover
det skal avklares med Teknisk avdeling.
Låne ut medisinskteknisk utstyr
Medisinsk teknisk utstyr kan bare avhendes eller lånes ut etter avklaring med avdeling for Medisinsk
teknologi.

5.13 Retts og prosessfullmakter
”Retts‐ og prosessfullmakter” og tilsvarende fullmakter ligger i utgangspunktet hos styret. Styret har
delegert dette til administrerende direktør i instruks. Fullmakten må forstås innenfor de grenser
prosesslovgivningen eventuelt setter, samt de begrensinger som gjelder for administrerende
direktørs fullmakter for øvrig. Det betyr at fullmakten delegeres til administrerende direktør for de
saker som faller inn under den daglige ledelse og drift, med unntak for saker av uvanlig art eller av
stor betydning.
Administrerende direktør kan ta ut stevning, anke og vedta dom og forelegg.
Administrerende direktør kan motta søksmål og anke på vegne av helseforetaket og opptre som
stedfortreder i rettsprosess. Administrerende direktør kan delegere fullmakt til å være stedfortreder
i konkrete saker.
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Administrerende direktør og HR‐direktør har fullmakt til å anmelde straffbare forhold, ID 26479. Den
enkelte leder vurderer om et aktuelt avvik er av en slik karakter at det skal anmeldes av foretaket.
Vold og/eller trusler mot sykehuset skal politianmeldes av administrerende direktør. Vold og/eller
trusler mot ansatte skal som hovedregel politianmeldes av HR‐direktøren på vegne av den eller de
ansatte som er fornærmet. Lovbrudd som ansatte ved STHF begår mot pasienter/pårørende skal
politianmeldes av HR‐direktør.
Administrerende direktør har fullmakt til å inngå rettslige forlik.
Administrerende direktør kan inngå utenomrettslig forlik.
Administrerende direktør kan godkjenne utbetaling av erstatning i et kontraktsforhold.
Administrerende direktør kan godkjenne og utbetale erstatning eller oppreisning utenfor
kontraktsforhold.
Avvisning av erstatningskrav kan godkjennes av nivå 2 inntil kr 100.000,‐. Krav utover dette avgjøres
av administrerende direktør.

5.14 Personvern og informasjonssikkerhet
Med den stadig økende lagringen av informasjon har Sykehuset Telemark HF fullmakter knyttet til
beslutninger som vedrører personvern og informasjonssikkerhet.
Administrerende direktør er databehandlingsansvarlig for all behandling av helse‐ og
personopplysninger med tilknytning til virksomheten. Administrerende direktør har det overordnede
ansvaret for informasjonssikkerheten gjennom sin rolle som databehandlingsansvarlig. Den
databehandlingsansvarlige er ansvarlig for å bestemme formålet med databehandlingene og ha
dokumentert oversikt over disse. Administrerende direktør har delegert ansvaret for
informasjonssikkerhet til virksomhetens informasjonssikkerhetsleder, jfr. Organisering av
informasjons¬sikkerhetsarbeidet
Databehandleravtale
Nivå 1 og 2‐ledere kan innenfor eget ansvarsområde inngå databehandleravtale med en ekstern
databehandler om lagring og bearbeiding av personopplysninger, inkludert avidentifiserte
opplysninger hos andre utenfor helseforetaket. Før inngåelse skal saken forelegges
Personvernombudet eller stedfortredende rolle.
Systemeierrollen
Systemeier har det overordnede ansvaret for systemet, samt ansvar for strategisk utvikling og
forvaltning. Systemeier skal sørge for at applikasjonen til enhver tid har den funksjonalitet og
fungerer slik STHF har spesifisert at den skal, innenfor gjeldende regelverk om informasjonssikkerhet
og legge til rette for uttak av gevinster som følge av anvendelsen. Systemeierroller kan ivaretas av
nivå 1 og 2. Fullmakten kan ikke delegeres til neste ledernivå.
Styre IKT‐prosjekter
Prosjekteier rapporterer til oppdragsgiver, og har overordnede beslutnings‐ og ansvarsfullmakter
både faglig og økonomisk. I praksis skal dette følge sykehusets delegeringsfullmakter for
resultatansvar.
Prosjekteier‐rollen kan ivaretas av nivå 1 og 2. Fullmakten kan ikke delegeres til neste ledernivå.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Protokoll fra foretaksmøter 14. februar og Oppdrag og bestilling 2018
Sak nr.
023‐2018

Saksansvarlig/saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver stab

Sakstype
Etterretning

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg:
1. Protokoll I fra foretaksmøte 14. februar 2018
2. Protokoll II fra foretaksmøte 14. februar 2018
3. Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuset Telemark HF
Ingress
Det ble avholdt to foretaksmøter i Sykehuset Telemark HF (STHF) 14. februar 2018. Saker til
behandling i det første møtet var valg av styremedlemmer, jfr. helseforetaksloven § 21 og
fastsetting av styregodtgjørelse, jfr. helseforetaksloven § 21 tredje ledd.
Det andre foretaksmøtet ble gjennomført som felles møte for alle helseforetakene i Helse Sør‐
Øst (HSØ) med overlevering av dokumentet Oppdrag og bestilling 2018 fra eier. Dokumentet
sammenstiller HSØs Oppdrag og bestilling 2018 til STHF med utgangspunkt i Regjeringens
overordnede mål, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ.

Forslag til vedtak
1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuset Telemark HF og protokoll fra
foretaksmøter i Sykehuset Telemark HF av 14. februar 2018 til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i Sykehuset Telemarks
ordinære rapportering til styret og i Årlig melding 2018.

Skien, den 9. april 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefaling(er)/konklusjon(er)
Administrerende direktør anbefaler styret å ta Oppdrag og bestilling 2018 og protokoll fra
foretaksmøter i Sykehuset Telemark HF av 14. februar 2018 til etterretning.
2. Faktabeskrivelse
Virksomheten til STHF er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven,
spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene for virksomheten er nærmere
definert i vedtekter. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til helseforetaket konkretiseres
og utdypes i Oppdrag og bestilling og i foretaksmøteprotokoller. Oppdrag og bestilling 2018 ble
gitt til STHF i foretaksmøte 14. februar 2018.

Helse Sør Øst RHF skal sørge for at befolkingen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester
slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. STHF skal ta del i dette arbeidet og innrette sin
virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Dette skal skje innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder for
helseforetak og med de ressursene som blir stilt til rådighet i Oppdrag og bestilling.
Krav og rammer i Oppdrag og bestilling skal legges til grunn for styrets arbeid i 2018.
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen har styret
i HSØ vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013‐2020. Målene
uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet:






Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 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

Styret for STHF vedtok budsjett 2018 med målsettinger for kvalitet, aktivitet, bemanning og
økonomi under sak 98‐17. Sykehusets vedtatte mål for 2018 samsvarer med Helse Sør‐Øst sine
mål ovenfor.
Oppdrag og bestilling inneholder Mål 2018 som vil bli fulgt opp i de faste oppfølgingsmøtene
mellom HSØ og STHF. I tillegg fremkommer Andre oppgaver 2018, som også skal gjennomføres.
Oppdrag og bestilling fra HSØ inngår i administrerende direktørs lederavtale med klinikk‐ og
stabssjefer. Tilsvarende inngår oppdraget i lederavtalene på ledernivåene 3 og 4 i STHF.
Oppfølging og rapportering av Oppdrag og bestilling skjer i den ordinære rapporteringen til
styret, gjennom de regelmessige oppfølgingsmøtene med Helse Sør‐Øst, i virksomhetsrapport
(månedlig og tertialvis) til styret og i Årlig melding 2018.
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3. STHFs operasjonalisering av styringskravene fra HSØ
Styringskrav i Oppdrag og bestilling for 2018 samt i foretaksprotokoll er videreformidlet i
forpliktende lederavtale innen alle ledernivå på Sykehuset Telemark.

Alle styringskrav fra eier er gjennomgått av administrerende direktørs ledergruppe og
operasjonalisert i virksomhetsplanleggingen for 2018.
4. STHFs rapportering på gjennomføringen av styringskravene og måloppnåelse
Gjennomføringen av oppdraget rapporteres til styret som del av den ordinære rapporteringen,
virksomhetsrapporter, tertialrapportering, spesifikke saker og i Årlig melding 2018.

Helse Sør‐Øst RHF vil følge opp styringsbudskap i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehuset
Telemark. Sykehuset Telemark rapporterer også fortløpende til Helse Sør‐Øst i henhold til
regional rapporteringspakke for helseforetakene.
Styringskravene kvitteres ut i Årlig melding 2018. I Årlig melding 2018 skal Sykehuset Telemark
HF rapportere på måloppnåelse av styringskravene under Mål 2018 og Andre oppgaver 2018.
5. Administrerende direktørs vurdering
Oppdrag og bestilling 2018 utgjør sammen med styringssignalene gitt i foretaksmøtet 14. februar
2018 den helhetlige oppgaven fra Helse Sør‐Øst, som styret i Sykehuset Telemark har ansvar for
å innfri.
Oppdrag og bestilling 2018 inneholder tydelige forventninger og rammeforutsetninger for
sykehusets drift og oppfølging. Administrerende direktør vurderer at STF har nødvendige
oppfølgingsregimer og rapportering som gjør det mulig å følge opp resultater og eventuelle avvik
og igangsette tiltak der dette er nødvendig. Oppdrag og bestilling 2018 er i henhold til de planer
og budsjett som er lagt for 2018.
Styret vil få fremlagt orientering om gjennomføringen av oppdraget i virksomhetsrapport per 1.
og 2. tertial 2018 (styremøte i mai og i september). Mange av målene vil også inngå i månedlig
virksomhetsrapport. Styringskravene kvitteres i sin helhet ut i Årlig melding 2018.
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0.

Innledning

Informasjon
Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Telemark styringskrav fra Helse Sør-Øst
RHF for 2018. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i
oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuset Telemark.
Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Sykehuset Telemark setter seg inn i disse dokumentene
og grunnlaget for disse.
Flere av oppdragene som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til
Helse Sør-Øst RHF må gjennomføres på regionalt nivå og omtales ikke i oppdrag og
bestilling. Det forutsettes likevel at Sykehuset Telemark medvirker og/eller tar del i
oppfølgingen når det er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF vil i så fall komme tilbake med
nærmere informasjon om medvirkning/oppfølging for det enkelte oppdrag.
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt
oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap
som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen,
samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav
om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse
Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket.
I oppdrag og bestilling 2018 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles
samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst
RHF vil følge opp styringsbudskap under Mål 2018 i de faste oppfølgingsmøtene med
Sykehuset Telemark. Sykehuset Telemark skal også følge opp styringsbudskapene under
Andre oppgaver 2018. Styret og ledelsen i Sykehuset Telemark har ansvar for å følge med
på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre kvaliteten
i tjenestene. Der resultatoppnåelsen er definert, for eksempel gjennom definerte måltall,
er disse tatt inn under overskrift Krav til måloppnåelse.
I årlig melding 2018 skal det som hovedregel rapporteres på alle Krav til måloppnåelse
og iverksatte/planlagte tiltak for Mål 2018 og Andre oppgaver 2018. Årlig melding skal
også omfatte styringsbudskap som er gitt i løpet av året i foretaksmøter og
tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Der måloppnåelsen ikke er tilfredsstillende,
skal årlig melding inneholde oversikt over tiltak som er iverksatt for å bedre
måloppnåelse og forventet tid for full måloppnåelse.
Det vil mot slutten av året bli utarbeidet egen mal for årlig melding der de endelige
rapporteringskravene vil fremkomme.
0.1

Overordnede styringsbudskap og rammebetingelser

Informasjon
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at befolkningen i regionen får tilgang til
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Sykehuset Telemark
skal ta del i dette arbeidet og innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende
overordnede styringsmål:

4

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Dette skal skje innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som
gjelder for helseforetak og med de ressurser som bli stilt til rådighet i oppdrag og
bestilling.
Det er et overordnet mål å skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten
skal hver enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, og gjennom samvalg få delta i
beslutninger om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Pasientene skal
oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten. Det må etableres gode arenaer og systemer for
informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene.
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som
også innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra
planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Eventuelle nye
tiltak overfor de regionale helseforetakene og helseforetakene for å styrke samisk språk
og språkrettigheter vil bli vurdert som ledd i oppfølgingen av NOU 2016:18
Hjertespråket - Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk.
Krav og rammer i oppdrag og bestilling skal legges til grunn for styrets arbeid i 2018.
For å tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen har styret
i Helse Sør-Øst RHF vedtatt målformuleringer som del av Plan for strategisk utvikling
2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og
pasientsikkerhet:
1.
2.
3.
4.

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.
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
0.2

Nye strategier, handlingsplaner og retningslinjer

Informasjon
Følgende nye dokumenter på nasjonalt nivå skal legges til grunn for utvikling av
tjenesten:
 Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022)
 Sammen redder vi liv – en nasjonal dugnad for å redde liv ved hjertestans og andre
akuttmedisinske tilstander. Helsedirektoratet 2017
 Meld. St. 6 (2017-2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016
5

 Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata / hjernehelsestrategi (2018-2024)
 Nasjonal diabetesplan (2017-2021)
I tillegg skal følgende nye dokumenter på regionalt nivå legges til grunn for utvikling av
tjenesten i Helse Sør-Øst:
 Revidert veileder for tidligfasen i byggeprosjekter, vedtatt implementert i styresak
088-2017
 Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020, vedtatt i styresak
106-2017
 Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten, vedtatt i styresak 012-2018
0.3

Helseforetakenes utviklingsplaner

Informasjon
Helse Sør-Øst RHF vil i 2018 følge opp helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner og
sørge for at disse ses samlet og sikrer det totale helsetilbudet i regionen.
Annen oppgave 2018
 Helseforetakets utviklingsplaner skal ferdigstilles i 2018.
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1.

Redusere unødvendig venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen

1.1

Ventetid og fristbrudd

Mål 2018
 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2017.
 Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være under
50 dager. For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen
somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetid måles som årlig gjennomsnitt.
 Ingen fristbrudd.
 Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 20171.
 En større andel av pasientavtalene skal overholdes sammenliknet med 2017 (passert
planlagt tid). Innen 2021 skal minst 95 prosent av avtalene overholdes.
1.2

Kreftbehandling

Informasjon
Det er innført 28 pakkeforløp for kreft. Det vil bli innført pakkeforløp for hjerneslag,
psykisk helse og rus. Målingen av pakkeforløpene vil starte samtidig med
implementeringen, og departementet vil komme tilbake til indikatorene for dette i
revidert oppdragsdokument 2018. Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal
brukes aktivt som grunnlag for å øke kapasitet og gi mer likeverdig tilgang til
helsetjenester.
Mål 2018
 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26
kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp
kreft på helseforetaksnivå skal reduseres.
Annen oppgave 2018
 Oslo universitetssykehus gjennomfører 3-strøms MDT-møter for pakkeforløp kreft,
fortrinnsvis gynekologisk kreft, lungekreft, urologisk kreft, GI-kreft og brystkreft med
avansert behandling samt andre kreftgrupper der dette er egnet. Alle helseforetak og
sykehus deltar på 3-strøms MDT-møter for pasientgrupper de utreder og behandler.
1.3

Effektivitet og kapasitetsutnyttelse

Informasjon
De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord RHF, og i samarbeid med
Helsedirektoratet:

1

Tiden mellom tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato (dato for når
prosedyre er utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder for sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er
tilgjengelig som nasjonale tall fra NPR.

7

 Innen 1. november 2018 redegjøre for departementet for status i arbeidet med å
redusere uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk, og fremme forslag til
videre utviklingsarbeid. Anbefalinger i rapporten «Reduksjon av uønsket variasjon i
kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten» av 10. oktober 2017 skal
følges opp. Det skal prioriteres å publisere nasjonale tall for indikatorene «ikke møtt»,
«replanlegging» og «planleggingshorisont». Videre skal det vurderes hvordan
Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus, jf. Dokument 3:2 (2017-2018),
kan brukes som grunnlag for å utarbeide indikatorer for variasjon i
kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer.
 Samle og dele erfaringer fra relevante ressurser på tvers av regionene som arbeider
med forbedring i effektivitet og kapasitetsutnyttelse, med sikte på å identifisere
hvilke faktorer som bidrar til vellykket forbedringsarbeid. Det skal redegjøres for
dette til departementet innen 1. juni 2018. Som del av dette skal det redegjøres for
hvordan styrene i regionale helseforetak og helseforetak gis mulighet til løpende å
følge med på relevant styringsinformasjon om effektivitet, kapasitetsutnyttelse og
forbedringsarbeid som gjennomføres.
 Følge opp variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og
hoftebruddspasienter, samt variasjon i utnyttelse av operasjonsstuene, jf.
Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektivitet i sykehus.
Sykehuset Telemark vil kunne bli kontaktet av Helse Sør-Øst RHF for å delta i arbeidet
dersom det er behov for slik medvirkning.
1.4

Samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester

Informasjon
Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene.
Bedre samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av
ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer. Pasientene skal
slippe unødvendig ventetid. Fritt behandlingsvalg og pasient- og brukerrettighetsloven
legger til rette for dette. Pasientforløpene skal være gode og effektive.
Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal arbeide for bedre samordning mellom helseforetak, private
leverandører og avtalespesialister for å sikre riktig kapasitet og god
kapasitetsutnyttelse.
1.5

Helseforetakenes kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Annen oppgave 2018
 For å sikre at Helse Sør-Øst RHF får en samlet oversikt over anskaffelser gjort av
helseforetakene, skal slike anskaffelser rapporteres løpende til det regionale
helseforetaket. Denne løpende rapporteringen skal samordnes med annen
eksisterende rapportering. Det skal tas inn en overordnet rapportering om
gjennomføringen i årlig melding 2018.
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1.6

Avtalespesialister

Informasjon
Det vises til gjeldende rammeavtaler for avtalespesialister fra 1. januar 2016 og at
mange samarbeidsavtaler mellom sykehusene og avtalespesialistene nå er inngått.
Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å gi avtalespesialistene både rett og plikt
til å tildele pasientrettigheter innen utgangen av gjeldende stortingsperiode (medio
2021) og de regionale helseforetakene har vurdert alternative pilotprosjekter knyttet til
avtalespesialisters rettighetsvurdering. Det er også startet en prosess knyttet til
utvidelse av ISF-ordningen for avtalespesialister.
Annen oppgave 2018
 Helseforetaket skal innen utgangen av 2018 ha inngått samarbeidsavtaler med
avtalespesialistene i sykehusområdet/opptaksområdet.
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2.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Informasjon
Den nye strategien for psykisk helse «Mestre hele livet» skal ligge til grunn for innretning
av behandlingstilbudet til barn, unge, voksne og eldre. Det skal legges til rette for større
grad av tverrfaglig og pasienttilpasset organisering av tilbudene, basert på hva brukerne
etterspør hjelp til og oppdatert fagkunnskap.
Tjenestenes responsevne og mobilitet, medansvar for helheten i oppfølging av pasienter,
styrket tilgjengelighet døgnet rundt og kortere ventetider er sentrale utviklingsområder.
Pakkeforløpene for psykisk helse og rus forutsettes å være et redskap for mer målrettet
ledelse og styring av virksomheten. Sivilombudsmannens besøksrapporter og
Helsetilsynets rapporter skal inngå i det generelle kunnskapsgrunnlaget for utvikling og
forbedring av tjenestene.
Det er stort behov for å arbeide videre med systematisk endring og styrking av
kompetanse og organisering for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern, og for å
videreutvikle og spre gode metoder for frivillig behandling. Når pasienter har både
psykiske lidelser og rusavhengighet, må tjenestene behandle begge tilstander samtidig
og i samarbeid med kommunene.
Registrering av data til et kvalitetsregister innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
vil være avgjørende for at registeret skal kunne gi viktig kunnskap om kvaliteten.
2.1

Høyere vekst

Mål 2018
 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) og aktivitet (polikliniske
opphold)2.
2.2

Tvang

Mål 2018
 Færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017.
 Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i
2017.

2

Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt over årsverk etter
sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell.
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2.3

Pakkeforløp

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus.
2.4

Avvisning av pasienter ved distriktspsykiatriske sentre

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal arbeide aktivt for å redusere avvisningsrate ved
distriktspsykiatriske sentre innen psykisk helsevern.
2.5

Utskrivningsklare pasienter

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner
med kommunene for å forberede utskrivninger av disse pasientene, jf. innføring av
betalingsplikt for kommunene fra 2019.
2.6

Avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Mål 2018
 Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling innen
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
2.7

Tilbud til barn og unge

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i
barnevernet, herunder bidra til regional utvikling av modeller for utredning av barn i
barnevernet. Sykehuset Telemark skal utvide det ambulante arbeidet inn mot
barnevernet.
2.8

Tilbud til innsatte i fengsel

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk
helsevern for innsatte i fengsler, herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud
for samiske innsatte.
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3.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

3.1

Pasientsikkerhet og HMS

Informasjon
Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og
opplever å få trygg og god helsehjelp. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en
integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.
Gode pasientforløp skal utvikles i samarbeid med kommuner, med spesiell
oppmerksomhet på pasienter med kols og pasienter som trenger rehabilitering og
habilitering.
Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger, forskningsbasert kunnskap og
pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk
forbedringsarbeid. Ineffektive metoder utfases.
En egen undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten vil bli etablert
i 2018. Det er et mål å redusere uberettiget variasjon i tjenestetilbudet der dette er
dokumentert for eksempel gjennom helseatlas.
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av
pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.
Det vises til krav i oppdrag og bestilling 2017 om åpenhet og dialog, samt at
pasientsikkerhet og HMS må ses i sammenheng.
3.2

Pasientsikkerhetsprogrammet

Informasjon
Sykehusapotekene kan være en samarbeidspartner i arbeidet med å etablere tiltak som
reduserer feilmedisinering, i tråd med Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker for
«Samstemming av legemiddellister» og «Trygg utskrivning».
Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal styrke innsatsen i pasientsikkerhetsprogrammet og sikre at
tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet, inkludert kartlegging av
pasientskader og pasientsikkerhetskultur videreføres etter 2018.
Krav til måloppnåelse
 Rapportering: Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.
Mål: 100 %
Datakilde: RHFs rapportering til pasientsikkerhetsprogrammet
Publiseringsfrekvens: Årlig
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3.3

Infeksjoner og resistens

Mål 2018
 30 pst. 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).
 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent.
Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal sikre utvikling av antibiotikastyringsprogram i sykehus, i
tråd med Helse- og omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens
mot 2020.
3.4

Uønskede hendelser

Mål 2018
 Andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene er redusert med 25 pst.
innen utgangen av 2018, målt ut fra undersøkelsen for 2012.
Annen oppgave 2018
 Helseforetakene skal følge regionale føringer for håndtering av uønskede hendelser.
Helseforetakene skal følge regional retningslinje for publisering av uønskede
hendelser.
3.5

Kvalitetsindikatorer

Informasjon
Styret og ledelsen i Sykehuset Telemark har ansvar for å følge med på
Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og eventuelt iverksette tiltak for å bedre
måloppnåelsen på kvalitetsindikatorer.
Krav til måloppnåelse
 Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2017 (uansett årsak til
innleggelse)
Datakilde: Folkehelseinstituttet
Publiseringsfrekvens: Årlig
 Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2017
Datakilde: Folkehelseinstituttet
Publiseringsfrekvens: Årlig
 Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2017
Datakilde: Folkehelseinstituttet
Publiseringsfrekvens: Årlig
 Rapportering: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2017
Datakilde: Folkehelseinstituttet
Publiseringsfrekvens: Årlig
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3.6

Helse- og kvalitetsregistre

Informasjon
Sykehuset Telemark skal delta i arbeidet med å legge til rette for at nasjonale
medisinske kvalitetsregistre utvikles på områder med behov for kunnskap, som f.eks.
innenfor psykisk helsevern og rus.
Innen områder der pasientgrunnlaget er lite, eksempelvis innenfor persontilpasset
medisin, høyspesialisert medisin og sjeldne sykdommer, skal det tilrettelegges for
internasjonalt samarbeid om kvalitetsregistre og forskning, herunder innen områder
som inngår i de europeiske referansenettverkene eller nordisk samarbeid.
Etablering av registre forutsettes å skje innenfor rammen av det etablerte systemet for
nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre..
Krav til måloppnåelse
 Rapportering: Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk
pasientregister
Mål: 100 %
Datakilde: Norsk pasientregister
Publiseringsfrekvens: Tertialvis
3.7

Legemiddelbruk, -forsyning og-håndtering

Informasjon
Det vises til flere oppdrag til de regionale helseforetakene innenfor legemiddelområdet i
2017, og bl.a. rapport fra de regionale helseforetakene til departementet om overgang til
faglig likeverdige, men rimeligere legemidler og tilgrensende oppdrag. Det legges til
grunn at anbefalingene i rapporten følges opp.
De regionale helseforetakene skal redegjør for denne oppfølgingen for departementet
innen 1. juni 2018. En viktig forutsetning for overgang til faglig likeverdige, men
rimeligere legemidler er at helsepersonell har tilstrekkelig informasjon om legemidler
på forskrivningstidspunktet.
De regionale helseforetakene skal, i samråd med Statens Legemiddelverk og
Direktoratet for ehelse, igangsette et arbeid knyttet til etablering av SAFEST. Plan for
gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST skal legges fram for departementet
innen 1. april 2018.
Sykehusapotekene skal, med utgangspunkt i det enkelte helseforetaks ansvar, analyser
og behov, samarbeide om etablering og vedlikehold av legemiddelberedskap for kriser
og katastrofer samt rutiner som forebygger legemiddelmangel.
Sykehusapotekene kan levere og tilrettelegge informasjon og rådgivning om
legemiddelbruk som grunnlag for oppfølging av behandlingsretningslinjer og
innkjøpsavtaler.
Sykehuset Telemark skal forberede og etablere nødvendige tiltak for å sikre at
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forfalskede legemidler ikke kommer i bruk, i henhold til EUs forfalskningsdirektiv som
trer i kraft 9. februar 2019. Sykehusapotekene kan være en viktig samarbeidspartner i
dette arbeidet.
Annen oppgave 2018
 Det skal, i samarbeid med Sykehusapotekene, legges til rette for utvikling av lukket
legemiddelsløyfe.
3.8

Korridorpasienter

Mål 2018
 Ingen korridorpasienter.
3.9

Timeavtale

Mål 2018
 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.
3.10 Kvalitets- og fagutvikling
Mål 2018
 Minst 20 pst. av pasienter med akutt hjerneinfarkt får intravenøs
trombolysebehandling.
 Minst 50 pst. av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.
 Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 pst.
Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal implementere pakkeforløpene for hjerneslag.
 Sykehuset Telemark skal etablere rutiner for god overføring fra barne- til
voksenorientert helsetjeneste ut fra best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte
overføring internt i helseforetaket og ved utskriving til primærhelsetjenesten.
Rutinene utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet.
 Sykehuset Telemark skal redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med
kols, jf. SKDEs helseatlas.
 Sykehuset Telemark skal styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og
oppfølging/veiledning av autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til
forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetak/sykehus og kommuner.
 Endring i screeningsprogrammet for livmorhalskreft trer i kraft nasjonalt 1. januar
2019 og skal implementeres gradvis frem til 1. januar 2022. Overføring av volum av
prøver fra avgivende helseforetak eller private leverandør til mottakende
helseforetak skal avtales mellom partene og skje i takt med kapasitets-oppbygging
eller -nedbygging.
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3.11 Forskning og innovasjon
Informasjon
Det er et mål å øke både antallet offentlig initierte kliniske studier og studier initiert av
næringslivet. Det skal legges til rette for økt samarbeid med næringslivet, bl.a. gjennom
tilrettelegging av infrastruktur for uttesting av medisinsk-teknisk utstyr og for
industrifinansierte kliniske studier.
Innovasjonseffekten av anskaffelser i helseforetakene bør økes, eksempelvis innen bygg,
medisinsk-teknisk utstyr og IKT.
Annen oppgave 2018
 Antall kliniske behandlingsstudier er økt sammenliknet med 2017. Telling av
pasientdeltakelse skal følge ny nasjonal standard når denne er etablert.
3.12 Omlegging av «Raskere tilbake»-ordningen
Annen oppgave 2018
 «Raskere tilbake»-ordningen avvikles og inngår fra 2018 i ordinær drift.
Helseforetakene skal sørge for en planmessig omlegging og integrering i ordinære
pasienttilbud av de tiltak som har vist seg å ha god effekt og som har bidratt til
samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. Dette med grunnlag i anbefalinger
fra de regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet i brev av 28.
april 2017 og supplerende dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene.
Helseforetakene må ha poliklinisk tilbud for henholdsvis muskel-/skjelettlidelser og
angst/depresjon operative fra januar 2018 i egen regi, eller sørge for at tjenestene
tilgjengeliggjøres for eget opptaksområde gjennom avtaler med eller kjøp fra andre
helseforetak eller private leverandører frem til helseforetaket har tilbudet etablert.
Omleggingen innebærer at dette blir ordinær pasientbehandling og dermed vil kunne
bli finansiert av ISF og laboratorie- og radiologiske takster. Pasienter som får
behandling gjennom disse behandlingstilbudene skal fortsatt registreres til NPR med
debitorkode 20.
Det skal tilrettelegges for muligheten for følgeforskning knyttet til omleggingen, og
det skal redegjøres for bruk av midler satt av til tilbudene som etableres og/eller
videreføres.
Det vil bli stilt krav om rapportering og oversendelse av planer for videreføring og
utvikling av tilbudet som nevnt over. Helseforetaket bes innen 1. mars 2018
oversende informasjon om status og videre plan for omleggingen til Helse Sør-Øst
RHF.
Nedtrappings- og avviklingskostnader for tilbud som ikke vil bli videreført vil bli
finansiert av overførbare midler fra den tidligere ordningen. Dette konkretiseres i
direkte dialog mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetaket.
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3.13 Samhandling med kommunehelsetjenesten
Informasjon
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres
før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.
Det er en forutsetning at omstillingen gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller
bedre tjenestetilbud enn før. Det vises til Opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering (2017-2019). I tråd med Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet skal Sykehuset Telemark bidra til å øke
kompetansen i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Annen oppgave 2018
 Det skal i samarbeid med Helsedirektoratet og kommunene etableres en ordning for
opplæring og bruk av akutthjelpere (det vises til akuttmedisinforskriften § 5).
Sykehuset Telemark skal bidra i dette arbeidet.
Krav til måloppnåelse
 Rapportering: Antall helseforetak som deltar i læringsnettvettverk Gode
pasientforløp i 2018.
Datakilde: Helseforetakene rapporterer for perioden 1.1.2017-31.12.2018.
3.14 Brukermedvirkning
Informasjon
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.
Annen oppgave 2018
 Bidra til opplæring av helsepersonell i samvalg og implementering av
samvalgsverktøy fra Helsenorge.no.
Krav til måloppnåelse
 Rapportering: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016
Datakilde: Folkehelseinstituttet
Publiseringsfrekvens: Publisert i oktober 2017
 Rapportering: Brukererfaringer med fødsel- og barselomsorgen i 2016
Datakilde: Folkehelseinstituttet
Publiseringsfrekvens: Publisert i desember 2017
 Rapportering: Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) i 2017
Datakilde: Folkehelseinstituttet
Publiseringsfrekvens: Publisert i desember 2017

17

4.

Bemanning, kompetanse, ledelse og organisering

Informasjon
Det vises til tidligere stilte krav om å etablere en heltidskultur i helseforetakene og
redusere bruken av deltid. Dette er viktig for å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i
behandlingen for pasientene. Dette området vil bli fulgt opp med videre rapportering.
Det må arbeides systematisk med strategisk bemannings- og kompetanseplanlegging,
gjennom målrettet å arbeide med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle
medarbeidere.
Helseforetakene må ha god dialog og godt samspill med utdanningssektoren for å sikre
at utdanningene har kapasitet, kvalitet og innhold som er tilpasset tjenestens og
befolkningens behov. Det er spesielle utfordringer med å rekruttere sykepleiere og
spesialsykepleiere.
Det vises til tidligere krav om å sikre flere læreplasser i tråd med målene i
Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Dette er særlig viktig når det gjelder
helsefagarbeidere.
Sykehuset Telemark skal legge til rette for at eksisterende tilbud om kompetanseheving
i samisk språk og kultur gjøres kjent slik at helsepersonell i hele landet har mulighet til å
søke om deltakelse.
4.1

ForBedring

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal gjennomføre den felles kartleggingen av arbeidsmiljø og
pasientsikkerhetskultur (ForBedring) i 2018 med metodikk som gjør det mulig å
sammenlikne resultatene mellom sykehus og helseregioner.
Det skal gjennomføres forbedringstiltak på identifiserte forbedringsområder når
undersøkelsen er gjennomført. Videre skal resultater på nasjonale indikatorer for
pasientsikkerhetskultur rapporteres til Helsedirektoratet.
4.2

Lederutvikling

Informasjon
Det vises til tidligere krav om å legge til rette for samarbeid med kommunale helse- og
omsorgstjenester om ledelse og lederutvikling, og om å sette av ressurser for å kunne
tilrettelegge for slikt samarbeid med kommunesektoren og KS.
De regionale helseforetakene er bedt om, sammen med KS, å utrede felles
lederutviklingsprogram med sikte på iverksettelse fra 2019. Dagens topplederprogram
bearbeides slik at det er egnet for toppledere fra både kommunale helse- og
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Det legges til grunn at programmet skal
utvikles og driftes i samarbeid mellom de regionale helseforetakene og KS.
For de regionale helseforetakene videreføres dagens finansieringsordninger, mens
kostnadene for de kommunale deltakerne dekkes av kommunen de er ansatt i. Som en
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del av utredningen vurderes det hvor mange av deltakerne som bør komme fra
kommunal sektor, eventuelt om det bør være en gradvis opptrapping, og hvordan
rekrutteringen skal skje.
4.3

Sykefravær

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal arbeide for at sykefraværet i alle enheter reduseres med
minimum 0,15 prosentpoeng i løpet av 2018.
4.4

Kompetanseutvikling

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal samarbeide med Helse Sør-Øst RHF om å utvikle en felles
regional strategi for å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos
medarbeidere.
 Sykehuset Telemark skal, i dialog med de relevante utdanningsinstitusjonene, arbeide
for å få utdanninger bedre i samsvar med tjenestenes behov og skal i denne dialogen
også arbeide for at opptak av studenter og gjennomføring av praksis er tilpasset både
kapasitet og læringsutbytter.
4.5

Legestillinger

Informasjon
Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i tråd med behovene i henhold til Helse
Sør-Øst RHFs «sørge for»-ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og de
økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Gode lokale, regionale og nasjonale
analyser av kompetansebehov framover skal legges til grunn for Helse Sør-Øst RHFs
fordeling av leger til helseforetakene og mellom spesialiteter.
Helse Sør-Øst RHF skal særlig vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der
utdanningskapasiteten i dag anses å være for lav og spesialiteter der behovet for
legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling,
sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helseforetakene.
Sykehuset Telemark skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver
tid er oppdatert.
4.6

Legers spesialistutdanning

Informasjon
Turnustjenesten for leger opphørte høsten 2017 og er erstattet av LIS1-stillinger som er
første del av legenes spesialistutdanning. LIS1-stillingene har samme struktur som
turnustjenesten, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten,
men har egne læringsmål.
Antallet LIS1-stillinger videreføres i 2018 på samme nivå som for turnustjenesten.
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Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark må sikre at det er utarbeidet planer og læringsaktiviteter for
innfasing av ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin samt utarbeide planer og
forberede iverksetting av del 2 og 3 i ny modell for legers spesialistutdanning.
4.7

Spesialsykepleiere

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal ha en strategi som bidrar til gode rekrutterings- og
utdanningsplaner for spesialsykepleiere innen ABIOK- og jordmorfagene. Herunder
må det sikres praksisplasser tilpasset fremtidig behov i spesialavdelinger.
4.8

Turnus- og praksisplasser

Informasjon
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar
for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med
praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene.
Videreutdanning omfatter bl.a. ulike studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler
som tilbyr videreutdanning skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om
praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet.
Spesialistutdanning for leger skal ivaretas i samsvar med den nye Spesialistforskriften.
Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret og fastsetter hvor mange turnusplasser
for fysioterapeuter det skal legges til rette for. Regionansvarlige fylkesmenn er delegert
myndighet til å skaffe turnusplasser for fysioterapeutkandidater, de informerer de
regionale helseforetakene om forventet behov kommende år. Antallet turnusplasser for
fysioterapeuter videreføres i tråd med økningen i 2013.
4.9

Lærlinger

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal ha lærlingplasser innen helsefagarbeiderfaget.
4.10 Vaksine
Informasjon
Oppslutningen om sesonginfluensavaksinasjonsprogrammet både blant risikogrupper
og helsepersonell er for lav både i absolutt forstand og sammenlignet med land det er
naturlig å sammenligne oss med. Dette kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser og
være dyrt for samfunnet. Influensa kan smitte fra en person til en annen før
symptomene bryter ut. Sykehuspersonell med pasientkontakt bør ikke smitte
pasientene.
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Det er allerede gjort mye for å øke vaksinasjonsdekningen, men det er likevel langt igjen
til WHO og EU sin målsetning om 75 pst. årlig vaksinasjonsdekning.
Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal legge til rette for at alt personell hvert år får tilbud om
sesonginfluensavaksine slik at WHO og EUs målsetning om 75 prosent
vaksinasjonsdekning for helsepersonell kan nås.
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5.

Nasjonal samordning

5.1

Bygg- og eiendom

Informasjon
De regionale helseforetakene er bedt om i fellesskap å utrede hvordan det kan legges
bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg og en
internhusleieordning innenfor det enkelte helseforetak med sikte på å få en mer effektiv
arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene, herunder om dette bør gjøres til en
obligatorisk ordning for alle helseforetak. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med
Sykehusbygg HF, ledes av Helse Vest RHF og ferdigstilles innen 1. november 2018.
5.2

Oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal, i samarbeid med Pasientreiser HF, bidra til
operasjonaliseringen av oppgjørskontroll- og samkjøringsprosjektet i tråd med plan,
herunder oppdatere lokale gevinstrealiseringsplaner.
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6.

E-helse - Modernisering og digitalisering

Informasjon
Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og
ambisjonene om pasientens helsetjeneste. De regionale helseforetakene må i større grad
utnytte mulighetene for digital dialog mellom innbygger og spesialisthelsetjenesten via
helsenorge.no. Dette vil bidra til økt pasientmedvirkning og en styrket pasientrolle.
Det er viktig at befolkningen har tillit til at helsetjenesten håndterer personopplysninger
på en trygg og sikker måte. Dette stiller krav til både teknologi, prosesser og mennesker.
Det er virksomhetenes ledelse som har ansvar for å etablere og opprettholde
tilfredsstillende informasjonssikkerhet. For å kunne levere gode IKT-tjenester til både
helsepersonell og innbyggere, er de regionale helseforetakene også avhengig av å
benytte private leverandører.
Det vises til Direktoratet for e-helses rapport om informasjonssikkerhet ved bruk av
private leverandører i helse- og omsorgstjenesten. Det vises også til rapporten Felles
plan neste generasjon elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative
systemer (PAS) utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF.
IKT-utviklingen framover bør skje i et nasjonalt perspektiv med sikte på større grad av
likhet mellom regionene.
Det er behov for å øke bruken av etablerte nasjonale e-helseløsninger. De regionale
helseforetakenes faglige og finansielle bidrag er avgjørende for den videre utviklingen
av nasjonale fellesløsninger. Det er behov for modernisering av metodene for deling av
helseinformasjon. Innsatsen på det nasjonale arbeidet med infrastruktur, arkitektur,
kodeverk og terminologi forventes å øke framover.
Det er fortsatt behov for en prioritert innsats for å ta i bruk etablerte løsninger for
elektronisk samhandling. De regionale helseforetakene har behov for at det fastsettes
nasjonale standarder. For realisering av nasjonale e-helsemål og videreutvikling av
nasjonale løsninger, vises det til behovet for en nasjonal oversikt over strategiske IKTprosjekter. Kunnskap om fremdrift og risiko i de regionale helseforetakenes strategisk
viktige IKT-prosjekter vil gi Direktoratet for e-helse et bedre grunnlag til å følge med på,
og vurdere fremdrift i, realisering av de nasjonale e-helsemålene.
6.1

Informasjonssikkerhet og personvern

Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal påse at krav som følge av EUs personvernforordning
(GDPR) ivaretas, og sikre at de til enhver tid gjeldende krav til informasjonssikkerhet
og personvern kontinuerlig ivaretas ved drift og forvaltning og hensyntas i alle
endringsprosesser.
 Sykehuset Telemark skal bidra til å revidere felles regionalt styringssystem for
informasjonssikkerhet i henhold til de krav og endringer som ligger i innføringen av
EUs personvernforordning (GDPR) og effektuere endringene i eget styringssystem for
informasjonssikkerhet.
 Sykehuset Telemark skal i takt med regional plan for utrulling av løsning for statistisk
logganalyse bidra til at denne blir tatt i bruk. Statistisk logganalyse gir
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helseforetakene verktøy som gir mulighet for systematisk gjennomgang av logger.
Sykehuset Telemark skal implementere rutiner for å gjennomgå identifiserte
unormale oppslag og håndtering av uberettigede oppslag.
6.2

Gjennomføring av IKT-prosjekter

Annen oppgave 2018
 Prosjektveiviseren skal benyttes i alle IKT-prosjekter. Styringsdokumentasjon fra
prosjektene skal være dokumentert, transparent og tilgjengelig. Sykehuset Telemark
skal benytte CA PPM for registering og oppfølging av alle IKT-prosjekter.
6.3

Innføring av regionale løsninger

Annen oppgave 2018
 Sykehuspartner er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i regionen innen IKT-,
HR- og logistikktjenester. Sykehuspartner har ansvar for å levere fellestjenester,
inklusive drift og forvaltning av infrastruktur og IKT-løsninger.
 Sykehuset Telemark skal sammen med Sykehuspartner kartlegge, planlegge og
deretter iverksette applikasjonssanering og konsolidering.
 Sykehuset Telemark skal innføre regionale løsninger i henhold til regional
gjennomføringsplan.
 Sykehuset Telemark skal bidra til gjennomføring av regionale prosjekter for innføring
av modernisert Folkeregister og innføring av helse-ID.
 Sykehuset Telemark skal arbeide med IKT-standardisering, informasjonsdeling og
mobile løsninger som understøtter gode og trygge pasientforløp.
 Det skal etableres en standardisert og sikker IKT-infrastruktur som understøtter
videre digitalisering.
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7.

Økonomiske krav og rammer og krav til aktivitet

Informasjon
Fra 2019 innføres betalingsplikt for kommunene for utskrivningsklare pasienter med
rus- og/eller psykiske helseproblemer. Sykehuset Telemark bes forberede seg på dette.
Annen oppgave 2017
Sykehuset Telemark 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.
7.1

Drift og investering

Informasjon
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige
prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen.
Helse Sør-Øst RHF stiller følgende inntekter til disposisjon for Sykehuset Telemark i
2018, beløp i 1000 kroner:
Basisramme
herav kvalitetsbasert finansiering
Forskning
Statlige tilskudd
ISF-refusjoner
Inntekter i alt 2018

2 342 438
16 355
1 220
4 911
1 027 063
3 375 632

Det vises til detaljert vederlagstabell i vedlegg. ISF-refusjonene avregnes i ettertid i
forhold til faktisk aktivitet.
Sykehuset Telemark er tildelt 10,5 millioner kroner av tidligere «Raskere tilbake»midler. Det forutsettes aktivitetsbudsjettering og rapportering for bruk av disse
midlene.
I tillegg til midlene i tabellen over gis Sykehuset Telemark 0,4 millioner kroner til tiltak
på sykehus som inngår i en behandlingskjede for barn og unge med moderate og
alvorlige hjerneskader.
Mål 2018
 Sykehuset Telemark skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte
og slik at de kommer pasientene til gode. Sykehuset Telemark skal i 2018 basere sin
virksomhet på de tildelte midler.
 Sikre god drift og budsjetterte resultat for å kunne gjennomføre investeringer i bygg
og utstyr.
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7.2

Resultat

Informasjon
 Kravet til økonomisk resultat 2018 er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF og basert
på helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan, endrede forutsetninger som
følge av statsbudsjettet for 2018 samt konkret vurdering av situasjon og risiko for
helseforetaket knyttet til årsbudsjettet for 2018.
Mål 2018
 Årsresultat 2018 for Sykehuset Telemark skal være på minst 30 millioner kroner.
7.3

Likviditet og investeringer

Informasjon
Likviditet til investeringer videreføres på nivå med 2017. Tilgjengelig likviditet til
investeringer i 2018 er 50 millioner kroner for Sykehuset Telemark, forutsatt et resultat
i henhold til resultatkrav for 2018.
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler
i 2018, det vil si likviditetstildelingen for 2018 med tillegg av budsjettert bruk av
oppspart likviditet, og eventuelle salgs-/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra
økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til pensjonsinnretningene samt netto
likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført av Sykehuspartner, salderes innenfor
helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler.
Annen oppgave 2018
 Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til
drift og investeringer.
 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for
2018 skal ikke benyttes til investeringer i 2018 uten etter særskilt avtale med Helse
Sør-Øst RHF.
 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter
før etablering av nye investeringsforpliktelser.
7.4

Overføring av likviditet - driftskreditt

Informasjon
Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned.
Månedlig overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte
tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet i januar 2018.
Mål 2018
 Sykehuset Telemark skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av
Helse Sør-Øst RHF.
 Helse Sør-Øst RHF skal forespørres i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut
over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende
dokumentasjon for dette behovet.
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Annen oppgave 2018
 Det legges til grunn at helseforetakene skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2018, herunder oppdrag og bestilling
2018 som er gitt i foretaksmøte 14. februar 2018, 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.
7.5

Økonomisk handlingsrom

Mål 2018
 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
Sykehuset Telemark skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og
investeringer er realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi.
7.6

Evalueringer i etterkant av alle investeringsprosjekter

Informasjon
Det vises til NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnslandutvalget) og omtalen av utvalgets arbeid i Prop. 1 S (2017–2018). Her foreslås det blant
annet at Sykehusbygg HF skal få en mer sentral rolle. For å sikre gode og effektive
sykehusbygg må det gjennomføres gode driftsmessige analyser i forkant av utbygginger,
og det må kunne vurderes i etterkant om planlagte driftsgevinster blir realisert. Det bør
derfor gjennomføres evalueringer i etterkant av alle investeringsprosjekter hvor det
minimum vurderes gevinstrealisering og logistikk i bygget. Det er byggherre som er
ansvarlig for evalueringene, mens Sykehusbygg HF må være ansvarlig for å håndtere
kunnskapsdelingen. Evalueringskriterier må rettes inn mot brukerne og virksomhetens
krav. Helseforetakene har ansvar for at vedtatte veiledere og standarder tas i bruk.
7.7

Krav til aktivitet

Informasjon
Sykehuset Telemark skal i 2018 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar
med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte kravene er
tatt inn i vedlegg.
Mål 2018
Aktivitet i 2018

Somatikk

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

VOP

BUP

TSB

45 400

8 281

7 454

1 788

28 500

1 650

95

400

104 150

29 400

2 900

2 300

20 700

0

0

0

165 250

57 500

23 900

12 000

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

27

28

8.

Øvrige krav

8.1

Beredskap og sikkerhet

Informasjon
Det vises til revidert Nasjonal helseberedskapsplan. Helsedirektoratet har, delegert fra
Helse- og omsorgsdepartementet, ansvar for nasjonal koordinering av helse- og
omsorgssektorens innsats og iverksetter nødvendige tiltak når en krise truer eller har
inntruffet. Det vises videre til Helsedirektoratets rapport Overordnede risiko- og
sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren 2017, forslag til ny lov om nasjonal
sikkerhet, jf. Prop. 153 L (2016–2017) og pilot for å etablere norske Emergency Medical
Team (EMT), som skal kunne stilles til disposisjon for internasjonal innsats via EUs
krisehåndteringsmekanisme, samt nordisk brannskadesamarbeid.
Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne
beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert Nasjonal helseberedskapsplan.
 Sykehuset Telemark skal delta i arbeidet med å forberede implementering av ny
sikkerhetslov.
8.2

Redningshelikoptertjeneste

Informasjon
Helseforetakene har flere forpliktelser knyttet til drift av redningshelikoptertjenesten.
Det er ønskelig å formalisere etablert praksis knyttet til helseforetak som er ansvarlig
for å sikre tilgang på lege som besetningsmedlem. Det er inngått avtaler mellom
Forsvaret v/330-skvadronen og de aktuelle helseforetakene om dette. Helseforetakene
sørger også for leveranse og etterfylling av medisinsk forbruksmateriell.
Redningshelikoptrene skal til enhver tid ha medisinsk utstyr om bord tilsvarende det
luftambulansehelikoptrene har. Utstyret eies av Luftambulansetjenesten HF som er
ansvarlig for leveranse, vedlikehold og utskifting ved behov. Luftambulansetjenesten HF
foretar også inspeksjoner og reparasjoner av det medisinske utstyret montert i
helikoptrene eller lokalisert på basene.
Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark skal ha avtaler med Forsvaret. Avtalene skal sikre leveranse og
etterfylling av medisinsk forbruksmateriell.
8.3

Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser

Informasjon
Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv viste at
ansatte og ledere i helseforetakene i for liten grad rapporterer om bierverv. Systemene
som er etablert for å rapportere og følge opp bierverv brukes også i liten grad.
Annen oppgave 2018
 Sykehuset Telemark må følge opp hovedfunnene og anbefalingene i Riksrevisjonens
undersøkelse om bierverv.
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8.4

Telefoni

Informasjon
Markedsføringsloven forbyr næringsdrivende å henvise kundene sine til kostbare
spesialnumre når de skal kontakte kundeservice. Dette har blitt stadfestet i en avgjørelse
i EU-domstolen. Norske næringsdrivende fikk frist til 15. oktober 2017 på å rette seg
etter denne avgjørelsen. Flere helseforetak benytter spesialnummer av hensyn til enkel
kommunikasjon for publikum. Denne praksisen må gjennomgås med sikte på å utfase
løsninger som er kostbare for brukere av spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF vil
foreta en gjennomgang av spesialisthelsetjenestens bruk av spesialnumre med sikte på å
avvikle kostbare spesialnumre.
8.5

Arbeidslivskriminalitet

Informasjon
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar
for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran
i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv.
Annen oppgave 2018
 Ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter skal det sikres at
leverandører følger lover og regler. Helseforetakene skal i årlig melding redegjøre for
resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens
anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.
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Vedlegg
I.

Detaljert økonomitabell

SYKEHUSET TELEMARK HF
Basisramme 2017 inkl KBF
Nye forhold inn mot 2018
KBF 2017 tilbakelegging av uttrekk basis

2018
2 263 085

KBF 2017 uttrekk av KBF- bevilgning
RNB 2017 - pensjon, som i ØLP 2018-21
Inntektsmodell 2018, fra ØLP 2018-2021
Basisramme 2018 før statsbudsjettet

-16 251
-24 828
-8 701
2 228 428

15 123

Endringer som følge av statsbudsjett 2018

Prisomregning
Pensjon, fra Prop 1S

50 052

-3 561

Avbyråkratiseringsreformen ABE

# uttrekk basisramme
# ABE lagt tilbake
Økt aktivitet, alle tjenesteområder
Økt aktivitet PHV
Midler fra Raskere tilbake
Arbeidsmedisinske avdelinger

-16 794
16 566
24 979
3 069
10 549
4 174

Kvalitetsbasert finansiering, KBF

# uttrekk basisramme
# bevilget sfa score på kvalitetsparametere

-15 049
16 355

Legemidler

8 535
-18 559

Kreftlegemidler - helårseffekt 2017

Legemidler i basis 2017, overført ISF
Andre forhold fra Prop. 1S

Helsepersonell som gir ISF - nye grupper fra 2018
Overføring fra basis til ISF- psyk
Overføring fra basis til ISF- TSB
Økte egenandeler
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler
Nasjonal inntektsmodell
H resepter - apotekavanse
Jordmortjeneste, beredskap

-155
-5 181
-823
-1 096
1 849
197
-245
35

Endringer og nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF

33 000
6 114

S. Telemark -avrusningstilbud

Dyre legemidler, avregning aktivitetsbasert del
Basisramme 2018 inkl. KBF

2 342 438

Forskning, fra RHF

1 220

Statlige tilskudd

4 911

Turnustjeneste

1 244

Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift

3 667

Sum faste inntekter

2 348 569
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ISF- refusjoner
herav somatikk

985 816

herav psykisk helsevern og TSB

41 248

Sum ISF- refusjoner

1 027 063

Sum inntekter

3 375 632
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II. Detaljert aktivitetstabell
SOMATIKK
Antall pasientbehandlinger
TOTAL AKTIVITET

2018

Antall utskrivninger døgnbehandling(Total)

28 500

Antall liggedøgn døgnbehandling (Total)

104 150

Antall oppholdsdager dagbehandling (Total)

20 700

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total)

165 250

Fordeling av antall ISF-poeng
DØGNBEHANDLING

2018

Fordeling av antall ISF-poeng
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling)
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF)
(Døgnbehandling)

30 317
0

Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling)

300

Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling)

170

Sum ISF-poeng (Døgnbehandling)

30 787

Andel ISF-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen

71,9 %

DAGBEHANDLING

2018

Fordeling av antall ISF-poeng
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling)
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF)
(Dagbehandling)

4 720
0

Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling)

0

Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling)

0

Sum ISF-poeng (Dagbehandling)

4 720

Andel ISF-poeng (Dagbehandling) i % av totalen
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region
(iht. "sørge for"-ansvaret)
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre
regioner
POLIKLINISK VIRKSOMHET

11,0 %
35 338
35 508
2018

Fordeling av antall ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet)
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet)
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF)
(Poliklinisk virksomhet)
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet)
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet)
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet)

7 162
0
0
130
7 292

Andel ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"ansvaret)

17,0 %
7 162

Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner

7 292

PASIENTADMINISTRERTE LEGEMIDLER (H-RESEPTER)

2018
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Fordeling av ISF-poeng knyttet til pasientadministrerte legemidler
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen tidligere år,
for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht.
"sørge for"-ansvaret)
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen fra og med
inneværende år, for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har
utstedt resept (iht. "sørge for"-ansvaret)

2 000

Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler (H-resepter)

2 900

TOTALT ANTALL ISF-POENG

2018

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret
(Pasienter bosatt i egen region)
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for aktivitet
utført i eget helseforetak
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og andre
regioner)

900

42 500
42 200
42 800

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak

42 500

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk, pasientadministrerte legemidler) iht. "Sørge
for"-ansvaret (pasienter bosatt i egen region/opptaksområde)

45 400

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og andre
regioner og pasientadministrerte legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde)

45 700

PSYKISK HELSEVERN
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP)

2018

Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP)

1 650

Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP)

29 400

Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP)

0

Antall polikliniske konsultasjoner (VOP)

57 500

Kjøp fra private institusjoner (VOP)
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private)

0

Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private)

0

Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private)

0

Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private)

0

PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP)

2018

Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP)

95

Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP)

2 900

Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP)

0

Antall polikliniske konsultasjoner (BUP)

23 900

Kjøp fra private institusjoner
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private)

0

Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private)

0

Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private)

0

Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private)

0

TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB)

2018
400

Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB)

2 300

34

Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB)

0

Antall polikliniske konsultasjoner (TSB)

12 000

Kjøp fra private institusjoner
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private)

0

Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private)

0

Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private)

0

Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private)

0
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Årlig gjennomgang av instrukser for styret og administrerende direktør
Sak nr.
024-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Tom Helge Rønning, administrerende direktør og
Tone Pedersen, spesialrådgiver

Sakstype Møtedato
Beslutning 18.4.2018

Trykte vedlegg:
 Gjeldende instruks for styret i Sykehuset Telemark HF
 Gjeldende instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF
 HSØ veileder for styrearbeid i helseforetak ver. 30.01.2018
Utrykte vedlegg:


Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse‐ og omsorgstjenesten ‐ Lovdata

Ingress:
Styret har årlig en gjennomgang av instruks for styret og instruks for administrerende
direktør.
Det foreslås ingen endringer i gjeldende instruks for styret.
I instruks for administrerende direktør foreslås det å endre setningen:
Administrerende direktør skal én gang per år gi styret et referat fra ledelsens
gjennomgang (LGG) av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og
handlingsplaner.
til:
Administrerende direktør skal én gang per år gi styret et referat fra ledelsens
gjennomgang (LGG) av styringssystemet jf. forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring § 8 f.
LGG for 2018 skal gjennomføres i august og er oppført som sak i styrets årsplan til
møte 26. september 2018.

Forslag til vedtak:
Styret har gjennomgått styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset
Telemark HF. Det foretas ingen endring i gjeldende instruks for styret. Instruks for
administrerende direktør endres som foreslått i saken.

Skien, den 5. april 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
Side 1 av 3

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner
Administrerende direktør anbefaler ingen endring i styrets instruks da det ikke er foretatt
endringer i gjeldende praksis eller forhold vedrørende ansvar, oppgaver, plikter eller rettigheter
som tilsier endringer i instruksen.

For å samordne krav i § 8 f) i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten med administrerende direktørs instruks anmoder administrerende direktør styret
å vedta forslaget under om endringer i tekst vedrørendeledelsens gjennomgang (LGG):
Nåværende tekst:
Administrerende direktør skal én gang per år gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang (LGG)
av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner
foreslås endret til:
Administrerende direktør skal én gang per år gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang (LGG)
av styringssystemet jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 8 f)

LGG for 2018 skal gjennomføres i august og er oppført som sak i styrets årsplan til møte 26.
september 2018.
2. Faktabeskrivelse
I punkt 4.4.2 i HSØ veileder for styrearbeid i helseforetak er det nedfelt følgende

«Styrene for de regionale helseforetakene og helseforetakene skal fastsette instruks for styret og
instruks for daglig leder».
Gjeldende instrukser ble vedtatt av styret for Sykehuset Telemark 17. september 2012, under sak
58-12. Instruksene ble fra 2012 tilpasset en felles mal i Helse Sør-Øst. Hensikten var å samordne
instrukser for hele foretaksgruppen. Det er ikke noe krav om at instruksene i alle helseforetakene
skal være likt utformet. Det enkelte styret må ha eierskap til begge instruksene og finne en form
på disse, som oppleves å være god ut fra det enkelte styrets og helseforetakets forutsetninger.
For Sykehuset Telemark skilte ikke oppdaterte mal for instrukser seg vesentlig fra sykehusets
gjeldende instrukser. Styret vedtok instruksene i henhold til oppdatert mal i møte 17. september
2012.
Som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet i Sykehuset Telemark skal det foretas en årlig
gjennomgang av styreinstruks og instruks for administrerende direktør. Forrige gjennomgang av
instruksene ble gjennomført av styret i møte 20. april 2017 (sak 24-2017 og 25-2017).
I henhold til § 8 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten har
helseforetaket en plikt til å evaluere virksomhetens aktiviteter. Dette innebærer blant annet;
«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og
bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten» (jfr. § 8 f).

Side 2 av 3

Ovennevnte oppgave samsvarer ikke helt med ordlyden i administrerende direktørs instruks om
ledelsens gjennomgang (LGG), og instruksen foreslås derfor justert på dette området.
3. Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør har gjennomgått instruksene og har ikke funnet grunn til å foreslå
endringer i styrets instruks. I administrerende direktørs instruks foreslås det å endre deler av
teksten i setning om ledelsens gjennomgang (LGG).
Styret bør gjennomgå instruksene og vurdere om det er ønskelig eller nødvendig å foreta endringer
utover administrerende direktørs anbefaling.

Side 3 av 3

Instruks for styret i
Sykehuset Telemark HF
Vedtatt i styremøte i Sykehuset Telemark HF 17. september 2012
Sist gjennomgått i styremøte 20. april 2017

1. Innledning
Instruks for styret i Sykehuset Telemark HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for
styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer
for styrets arbeidsform, innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for
styremedlemmene og administrerende direktør når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.
I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i
vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.
Sykehuset Telemark HF eies av Helse Sør-Øst RHF som utøver den øverste myndighet i
helseforetaket i foretaksmøter. Vedtekter for Sykehuset Telemark HF er gitt i foretaksmøte med
Helse Sør-Øst RHF.
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og skal følge de retningslinjer
og pålegg som styret har gitt. Styret har utarbeidet egen instruks for administrerende direktør.

2. Hovedmålsetting for styrearbeidet
Styret i Sykehuset Telemark HF er selskapets øverste utøvende organ, med ansvar for
forvaltningen av selskapet. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener
helseforetaket best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium.
Styremedlemmene representerer ikke noen interessegruppe.

3. Styremedlemmenes rettigheter og plikter
Styrets medlemmer har ansvar for alle saker.
Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandlingen av saker som gjelder
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler (jf. vedtektenes § 7).
Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, styrets nestleder (og om ingen av dem
skulle være til stede i et styremøte, møteleder) har alle styremedlemmer de samme rettigheter og
plikter.
Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all informasjon
som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen vurdering.
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særlig avtalt.
Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Et styremedlem som ikke kan møte i styremøte,
skal varsle om dette så tidlig som mulig.
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Habilitet
Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende personlig eller
økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære seg inhabil. Et styremedlem
kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er inhabil, jf. også
forvaltningsloven kap. II.
Styret avgjør om et styremedlem er inhabilt. Vedkommende skal ikke selv delta i drøftelsene om
dette, ut over å gi de nødvendige forklaringer som styret måtte finne behov for. Har et
styremedlem erklært seg inhabil skal styret som hovedregel godta en slik erklæring.
Styremedlemmer må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet, eller utføre oppgaver og
aktiviteter for virksomhet, som har funksjon eller forretningsmessig interesse der det kan reises
tvil om styremedlemmets lojalitet eller habilitet.
Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for styrets arbeid.
Styrets arbeid omfattes også av bestemmelsene i offentleglova. Dersom det anses svært viktig at
kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på informasjon, skal disse behandles
konfidensielt. Dette skal i så fall fremgå av sakspapirene.
Styreansvarsforsikring
Styrevervet er personlig og det enkelte styremedlem kan bli ansvarliggjort. På bakgrunn av dette
har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 037-2011 Styreansvarsforsikring vedtatt at det tegnes
styreansvarsforsikring for hele helseforetaksgruppen.

4. Hvilke saker skal styret behandle
4.1 Hovedoppgaver
Styrets oppgaver og kompetanse, herunder begrensninger i styrets kompetanse og myndighet,
reguleres i helseforetaksloven kapittel 7 og i foretakets vedtekter.
Styrets hovedoppgaver er knyttet til:
1. Helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
Styret skal med basis i helseforetaksloven, tilrettelegge for et best mulig helsetilbud ved
bruk av tildelte ressurser.
2. Strategi og mål
Styret har ansvar for Sykehuset Telemark HFs strategiske utvikling
3. Organisasjon og ledelse
Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets samlede
virksomhet.
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4. Tilsyn med foretakets virksomhet og drift
Styret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i
helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte
planer og budsjetter, jf. helseforetaksloven § 28, 3. ledd. Som ledd i dette skal styret føre
tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten, herunder:



holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter, samt påse at
virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert.
påse at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets
virksomhet.

4.2 Virksomhetsstyring
Styret skal påse at foretaket etablerer og gjennomfører systematisk styring og kontroll av
virksomhetens aktiviteter for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Dette omfatter etablering
og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og
rutiner som gjennomfører for å sikre:
- målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og behandling)
- pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av økonomisk og annen
informasjon)
- overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske
retningslinjer samt Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten)

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor
identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Styret har ansvar for at internkontrollen
blir fulgt opp i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret skal videre påse at det
blir truffet tiltak for å korrigere svikt, herunder å følge opp rapporter fra ulike tilsyn.

5. Struktur for styrearbeidet
Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og
møtetidspunkter. I tillegg skal planen vise tema som skal presenteres for styret.
Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.
Styret gjennomfører normalt 7-8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når styreleder,
administrerende direktør og/eller et flertall av styrets medlemmer krever det.
Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte og setter opp saksliste i samråd med
administrerende direktør.
Til innkallingen skal det følge en dagsorden, og det skal følge med dokumentasjon som gir et
tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden, herunder administrerende
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direktørs forslag til vedtak. Saker skal være påført nummer og årstall.
Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen og til å uttale seg, med
mindre noe annet bestemmes av styret i den enkelte sak. Administrerende direktør skal ha
mulighet til å uttale seg om saker som skal behandles, også når behandlingen ikke skjer i møte.
Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Dersom styreleder finner det forsvarlig, kan saker
behandles uten å holde møte ved at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles
på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller administrerende direktør krever det,
skal behandlingen skje i møte. Styrets leder skal så langt som mulig sørge for at samtlige
styremedlemmer gis mulighet til å delta i en samlet behandling av saker som behandles utenfor
møte.
Selskapets årsberetning, årsregnskap, strategisk plan og budsjett skal alltid behandles i møte.
Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en
tredjedel av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling.
Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet avgjør styrets flertall også om og eventuelt hvilke
andre deltakere enn styrets medlemmer som skal gis adgang til møtet.
Brukerutvalget i foretaket møter i styret som observatør med to representanter. Styrets flertall
avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke observatører eller andre som skal gis talerett. Observatører eller
andre som gis talerett har ikke stemmerett.

6. Innkalling til styremøte
Innkallingen til ordinære styremøter sendes ut av administrerende direktør senest fem virkedager
før styrebehandlingen skal finne sted. For andre styremøter skal, så vidt mulig, innkallingen
sendes senest to virkedager før behandlingen finner sted.

7. Styremøter
Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i
behandlingen. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende
stemmeberettigede styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets medlemmer må stemme for et
forslag for at det skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret.
Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det
foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentleglovas prinsipper. Styrets
møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.
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8. Protokoller
Det skal alltid utarbeides protokoller fra styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal utarbeides så
snart som mulig etter styrebehandlingen og publiseres på internett samme dag. Protokollen skal
angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om sakene er behandlet i møte eller på annen
måte, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen blir endelig ved godkjenning i påfølgende
møte.
Dersom en beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og i mot.
Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin
oppfatning innført i protokollen.
Protokollen skal signeres av de medlemmene som har deltatt i behandlingen. Styremedlemmer
som ikke har deltatt på styremøtet skal ved påtegning på styreprotokollen bekrefte at de har gjort
seg kjent med protokollens innhold.

9. Informasjon fra styremøtene
Virksomheten i Sykehuset Telemark HF er omfattet av bestemmelsene i offentleglova.
Informasjon som gis i styremøter eller i styredokumenter kan kun benyttes på en måte som ikke
skader styrets arbeid og dermed helseforetakets interesser.
Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på
informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall påføres sakspapirene og betyr
at styremedlemmene har taushetsplikt om disse sakene.
Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos administrerende direktør. Styret kan også
vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker.
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret og er sammen med administrerende direktør, offisiell
talsperson for Sykehuset Telemark HF.

10. Endring i styreinstruksen
Styreinstruksen kan endres av styret ved vanlig flertallsbeslutning.
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Instruks for administrerende direktør
Sykehuset Telemark HF
Vedtatt i styremøte i Sykehuset Telemark HF 17. september 2012
Sist gjennomgått i styremøte 20. april 2017

1. Formål med instruksen
Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter.
Den er basert på helseforetaksloven, eiers styringsdokumenter, vedtekter for Sykehuset Telemark
HF, samt fullmakter i Sykehuset Telemark HF.

2. Overordnet rolleavklaring
Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltingen av foretakets
virksomhet.
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har gjennomføringsansvar i
virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med
foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets avgjørelser, instrukser og andre
retningslinjer og aktuelle lover og forskrifter.
Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og
andre ansettelsesvilkår. Styret gir instrukser og fører tilsyn med administrerende direktørs arbeid.
Administrerende direktør møter i styret, eventuelt ved stedfortreder, med tale- og forslagsrett, jf.
helseforetaksloven § 26.

3. Administrerende direktørs myndighet
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Sykehuset Telemark HF og skal følge
de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Saker av spesielt uvanlig art skal avklares med styrets leder, eventuelt med styret.
Administrerende direktør plikter å forelegge for styret alle saker som etter lov eller vedtekter er
lagt til styret, samt saker som går ut over administrerende direktørs fullmakter. Administrerende
direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik sak. I slikt tilfelle skal styrets leder
umiddelbart informeres.
Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og fullmakter i helseforetaket.

4. Administrerende direktørs hovedoppgaver
Administrerende direktør skal:




arbeide for at Sykehuset Telemark HF utfører sine hovedoppgaver slik de står i foretakets
vedtekter og andre styrende dokumenter, samt innenfor vedtatt budsjett
aktivt bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold, kvalitet og pasientsikkerhet i
helseforetaket
ha ansvaret for foretakets daglige drift og virksomhet og utføre de oppgaver som kreves i den
forbindelse, herunder følge opp styrets beslutninger.
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Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende
direktør
Kontroll og regnskap
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet
på betryggende måte, jf. helseforetakslovens § 37, siste ledd. Administrerende direktør skal
innrette virksomheten slik at foretaket har forsvarlig egenkapital og likviditetssituasjon.
I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som
gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. Det legges vekt på at
risikostyring er integrert i all mål- og resultatstyring.
Virksomhetsstyring
Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører systematisk styring
og kontroll av virksomhetens aktiviteter og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.
Administrerende direktørs ansvar omfatter etablering og oppfølging av internkontroll som
ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomfører for å sikre:
– målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og behandling)
– pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av økonomisk og annen
informasjon)
– overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske
retningslinjer samt Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten)

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor
identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Administrerende direktør har ansvar for å
etablere et forsvarlig internkontrollsystem og å holde styret tilstrekkelig orientert.
Informasjon til styret
Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og
resultatutvikling. I alle ordinære styremøter skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport
om situasjonen i Sykehuset Telemark HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og
ikke-økonomiske forhold med vekt på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet, inkludert helse,
miljø og sikkerhet.
Administrerende direktør skal for hvert tertial forelegge styret en utvidet rapportering fra
virksomheten. Rapporten skal inneholde risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, status for
tilsynssaker og redegjøre for pasientsikkerhet og kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet.
Administrerende direktør skal én gang per år gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang (LGG)
av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner.
Styret kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av generell
art og i saker av særskilt interesse.
Administrerende direktør har ansvaret for å holde styret informert om vesentlige forhold internt
og eksternt.
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Rapportering
 Årlig melding
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen styret plikter å levere til
Helse Sør-Øst RHF i henhold til helseforetakets vedtekter.


Årsberetning og årsregnskap

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret.
Administrerende direktør har ansvar for at godkjent årsberetning og årsregnskap innsendes til
foretaksregisteret.
Saksforberedelse - styremøter
Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av styrets
leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser
til styremøtene i samråd med styrets leder og innstiller til vedtak i sakene. Alle saker skal
forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.
Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte.
Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som
gjøres av ledelsen innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør skal rapportere fremdrift
i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal sørge for at alle
styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.
Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret.
Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.
Foretaksmøtet
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede og har rett til å uttale seg
i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 17.
Representasjon
Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelsen, jf.
helseforetakslovens § 39.
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, deltar i aktuelle fora og styrende organer i
foretaksgruppen.
Samarbeid med andre
Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid med andre når dette er egnet til å
fremme de oppgaver og målsettinger foretaket skal ivareta.
Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i foretaksgruppen og med andre
helseforetak.
Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning
overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig tilbud.
Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale og statlige samarbeidspartnere. Administrerende
direktør skal også tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme
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helseforetakets formål. Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig
samarbeid med universiteter og høgskoler, slik at Sykehuset Telemark HF kan ivareta de til
enhver tid eksisterende forpliktelser med hensyn til utdanning av helsepersonell.
Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner
tilrettelegge for at Sykehuset Telemark HF sikrer den medvirkning som er beskrevet i
helseforetakslovens § 35 og i vedtektene.
Informasjon og samfunnskontakt
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles gode holdninger til, rutiner og systemer for
kontakt med eksterne aktører slik at offentligheten sikres innsyn i de aktiviteter Sykehuset
Telemark HF har ansvar for. Det skal praktiseres meroffentlighet.
Styret og Helse Sør-Øst RHF skal uten opphold informeres om saker som kan bli gjenstand for
stor politisk og/eller mediamessig omtale.
Helse, miljø og sikkerhet
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og gode holdninger som
ivaretar helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, inkludert pasientbehandlingen.
Organisering og lederkompetanse
Administrerende direktør har ansvar for at helseforetaket er riktig organisert og har kompetanse
som gjør at de samlede oppgavene kan ivaretas på en god måte.
Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser
innenfor foretaket.
Fullmakter
Administrerende direktør kan, innenfor sin fullmakt, delegere oppgaver og avgjørelsesmyndighet
til ansatte i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for utførelsen av delegert ansvar og
myndighet.

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør
Styret skal årlig evaluere administrerende direktørs arbeid og resultater.
Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.
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Innledning
Hovedinnholdet i denne veilederen er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til
styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og
gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende
karakter. Veilederen ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011, og er
revidert høsten 2017, med bakgrunn i revidert veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet,
overlevert Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet januar 2016. Veilederen er tilgjengelig i
elektronisk versjon på hjemmesiden til Helse Sør-Øst RHF. (https://www.helse-sorost.no/omoss/styret).

1. Introduksjon
1.1 Helseforetaksmodellen
Grunnpilaren i helsepolitikken er en offentlig styrt helsetjeneste som skal gi hele befolkningen
likeverdig tilgang til gode helsetjenester – uansett sosial og økonomisk status eller bosted.
Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet eier de fire regionale helseforetakene. De fire
regionale helseforetakene eier sine respektive underliggende helseforetak. Helseforetaksloven
fastsetter de rettslige rammene for organiseringen av foretakene.
Helseforetaksmodellen ble innført da helseforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2002.
Eierskapet til sykehusene ble overført til staten, etter 30 år med fylkeskommunalt eierskap.
Sykehusene ble organisert som selvstendige rettssubjekter i form av helseforetak med egne
styrer.
Det statlige eierskapet styrker statens mulighet til å styre spesialisthelsetjenesten ved at
eierrollen kommer i tillegg til statens øvrige roller, som politikkutformer, finansiør (bestiller),
myndighetsutøver og tilsynsmyndighet.
De regionale helseforetakene har to viktige lovpålagte oppgaver; de eier helseforetakene i
helseregionen (eieransvar) og skal sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys
spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar). Spesialisthelsetjenestene skal enten tilbys av egne
helseforetak eller kjøpes fra private aktører.

1.2 Samfunnsoppdraget
Formålet med statens sektorpolitiske eierskap er å ha et sektorpolitisk virkemiddel, for å
oppnå sektorpolitiske mål på oppdrag spesifisert fra eier og samtidig drive kostnadseffektivt.
Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet eier de fire regionale helseforetakene. De fire
regionale helseforetakene eier sine respektive underliggende helseforetak samt felleseide
helseforetak. Helseforetaksloven fastsetter de rettslige rammene for organiseringen av de
regionale helseforetakene og helseforetakene (§§ 1-4). Statens eierskap til de regionale
helseforetakene er et sektorpolitisk eierskap.
En sentral og ofte uttrykt målsetting er at det statlige eierskapet skal sikre helhetlig styring av
spesialisthelsetjenesten og god ressursbruk for å ivareta og videreutvikle gode
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spesialisthelsetjenester til befolkningen, samt legge til rette forskning og undervisning. Dette
er helseforetaksmodellens spesifikke samfunnsoppdrag.

1.3 Samfunnsansvaret
I tillegg til det spesifikke samfunnsoppdraget, har helseforetakene et mer generelt
samfunnsansvar.
Regjeringen har i sin eierskapspolitikk (se pkt 2.5) uttrykt klare forventninger til at statlig eide
virksomheter skal være ledende i arbeidet med samfunnsansvar (Corporate Social
Responsibility (CSR)). Kravet til samfunnsansvar følger også av Statens prinsipper for godt
eierskap. Å vise samfunnsansvar innebærer å forholde seg åpent til alle som har legitime
interesser til virksomheten, og å drive virksomheten slik at den gir et positivt bidrag til
samfunnet.
I eierskapspolitikken er det formulert forventninger om samfunnsansvar til fire hovedområder
knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon, samt miljø og
klima. De regionale helseforetakene og helseforetakenes samfunnsansvar innebærer et ansvar
for hvordan virksomheten virker inn på disse områdene enten det gjelder kjøp av tjenester
eller effekter av egen virksomhet.
Styret har et overordnet ansvar i forhold til helseforetakets samfunnsansvar, mens den
praktiske utøvelsen tilligger daglig leder. Styret må sørge for at det etableres gode rutiner eller
retningslinjer for å ivareta samfunnsansvaret.
1.3.1 Etikk – etiske retningslinjer
De regionale helseforetakene og helseforetakene forvalter sentrale velferdsgoder for
befolkningen. Det er derfor viktig at både ansatte og styremedlemmer har nødvendig tillit i
offentligheten.
De regionale helseforetakene og helseforetakene skal ha retningslinjer for etisk ansvarlig
opptreden som er tilgjengelige på foretakets hjemmesider De etiske retningslinjene skal gjelde
de ansatte og, så langt de passer, styremedlemmer og andre som representerer foretaket.
Helse Sør-Øst RHF har etablert felles etiske retningslinjer for hele helseforetaksgruppen.

2. Rammer for statens eierskap
De regionale helseforetakene og helseforetakene er egne rettssubjekter. Dette stiller krav til
hvordan politiske føringer og øvrige styringskrav kommuniseres og hvordan og i hvilken grad
det bør gripes inn i virksomhetenes drift.

2.1 Konstitusjonelle rammer – politisk og konstitusjonelt ansvar
Det statlige eierskapet reguleres av Grunnloven § 19 der det fremgår at det er regjeringen som
forvalter statens aksjer og eierskap i statsforetak og andre selskap, som f.eks. de regionale
helseforetakene.
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I henhold til Grunnloven § 12 tredje ledd er forvaltningen av eierskapet delegert til det
departementet virksomheten hører inn under. For de regionale helseforetakene er dette Helseog omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsministerens forvaltning av eierskapet til de
regionale helseforetakene utøves under politisk (parlamentarisk) og konstitusjonelt ansvar1.

2.2 Kontakt mellom Stortinget og helseforetak.
En konsekvens av Grunnlovens § 12 er at Stortinget ikke står i noe direkte forhold til
selskapene. Det skal imidlertid legges til rette for at Stortinget og stortingsrepresentantene får
den informasjon de etterspør. Som følge av at de regionale helseforetakene eier
helseforetakene, skal kontakten mot helseforetakene alltid kanaliseres gjennom det regionale
helseforetaket. Som følge av statsrådens politiske og konstitusjonelle ansvar, skal Helse- og
omsorgsdepartementet være informert om slik kontakt, og informeres i forkant om avtalte
møter.

2.3 Riksrevisjonens kontroll
Riksrevisjonen fører kontroll med statsrådens (Helse- og omsorgsdepartementets) forvaltning
av det statlige eierskapet. Riksrevisjonen kan foreta undersøkelser i regionale helseforetak,
helseforetak og heleide datterselskap etter riksrevisjonsloven og instruks fastsatt av Stortinget.
Riksrevisjonen har rett til å kreve de opplysninger den finner påkrevd for sin kontroll, både
fra foretaket selv og fra revisor, eventuelt selv foreta undersøkelser. Riksrevisjonen skal
varsles om foretaksmøtene og har rett til å være til stede og tale.
Riksrevisjonen foretar årlige selskapskontroller og forvaltningsrevisjoner i foretakene.
Resultatet rapporteres til Stortinget.
Dokumentene i saker som Riksrevisjonen vurderer å legge fram for Stortinget er underlagt
utsatt offentlighet. Dette betyr at dokumentene først kan offentliggjøres når saken er mottatt i
Stortinget.

2.4 Helseforetaksloven - rettslige rammer for det regionale helseforetakets
eierstyring
Det regionale helseforetaket vil i sin eierstyring av helseforetakene, forholde seg til de
rammer og mål som er fastsatt av Stortinget og videreført av Helse- og omsorgsdepartementet
gjennom oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. Disse rammene og målene blir
videreutviklet av de regionale helseforetakene gjennom for eksempel fastsetting av strategier,
planer, budsjetter mv. og danner grunnlaget for den eierstyring som utøves i forhold til
helseforetakene.
Helseforetaksloven fastsetter de rettslige rammene for eiers, styrets og administrerende
direktørs myndighet. Det regionale helseforetakets eierstyring skal skje gjennom:

1

Det parlamentariske ansvaret er statsrådens politiske ansvar overfor Stortinget for eget departementsområde. Det
parlamentariske ansvar kan gjøres gjeldende overfor den enkelte statsråd eller for regjeringen som kollegium
(mistillitsvotum). Det konstitusjonelle ansvaret er statsrådens strafferettslige ansvar for brudd på grunnlov og lov (ansvar for
riksretten), Det konstitusjonelle ansvar er et individuelt ansvar for den enkelte statsråd.
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-

fastsetting av vedtekter
oppnevning av styremedlemmer
og gjennom enkeltstående vedtak i foretaksmøter

2.4.1 Fastsetting av vedtekter og oppnevning av styremedlemmer
Den regionale eierstyringen skjer ved at overordnede og langsiktige styringskrav gis i
helseforetakenes vedtekter. Vedtektene for helseforetakene ble fastsatt i stiftelsesvedtaket.
Endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.
I tillegg skjer den regionale eierstyringen ved oppnevning av styremedlemmer i styrene for
helseforetakene. Nærmere orientering om rammer og prosess i forbindelse med oppnevning
av styremedlemmer omtales under pkt 3.2 nedenfor.
2.4.2 Foretaksmøtet – foretakets øverste organ
Foretaksmøtet er omtalt i helseforetaksloven kapittel 5 og i vedtektene. Foretaksmøtet er
helseforetakets øverste organ. Eier kan ikke utøve eierstyring utenom foretaksmøtet. I
foretaksmøtet i helseforetakene er det de regionale helseforetakene som er eier. Eier kan
avholde felles foretaksmøter for foretak som har én eier.
For helseforetakene
- skal det avholdes foretaksmøte i begynnelsen av februar hvert år for å fastsette
organisatoriske og økonomiske krav og rammer
- skal det avholdes foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år for fastsettelse av
årsregnskap, årsberetning (§ 43) og behandling av årlig melding (§ 34).
- skal foretaksmøtet videre håndtere saker som ifølge lov, forskrift eller vedtekter hører
under foretaksmøtet.
- ytterligere foretaksmøter besluttes av det regionale helseforetaket og kan avholdes ved
behov.

Innkalling
Eier innkaller styret og daglig leder til foretaksmøte. Revisor innkalles dersom sakene som
behandles tilsier det, eller dersom Riksrevisjonen krever det. Riksrevisjonen skal varsles og
har rett til å være til stede og tale i foretaksmøtene (riksrevisjonsloven § 13 og
helseforetaksloven § 45). Styreleder og daglig leder plikter å delta i foretaksmøtet. Dersom
styreleder eller daglig leder har gyldig forfall, skal det utpekes stedfortreder fra henholdsvis
styret eller administrasjonen. Eier kan bestemme at foretaksmøtet holdes som video- eller
telefonmøte.
Møteledelse og protokoll
I foretaksmøte i helseforetakene er det styreleder for det regionale helseforetaket eller den
hun/han gir fullmakt som åpner foretaksmøtet og forestår møteledelsen. Det skal føres
protokoll fra foretaksmøtet, som gjengir eiers vedtak. Er styremedlem eller daglig leder uenig
i eiers vedtak, skal dette føres inn i protokollen. I etterkant av foretaksmøtene sluttfører eier
protokollen og oversender den til styreleder, daglig leder og revisor. Protokollen legges også
ut på det regionale helseforetakets hjemmesider.
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2.4.3 Styringsdokumentet – den helhetlige overordnede bestillingen
Den tjenesteleveranse som helseforetakene skal gi, er kompleks og omfatter forventninger til
både leveransen (omfang, og kvalitet) og krav til de rammer tjenesten leveres innenfor.
Helse Sør-Øst RHF har valgt å samle alle krav og forventninger i et eget årlig dokument,
«Oppdrag og bestilling». Dette dokumentet gjøres gjeldende for helseforetakene i
foretaksmøter i februar hvert år.
2.4.4 Oppfølgingsmøter mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene
Departementet har ansvar for å holde seg orientert om virksomheten og at virksomhetene
drives i samsvar med kravene som er stilt i foretaksmøter og vilkårene som er satt for tildeling
av bevilgning. Det samme gjelder for det regionale helseforetakets oppfølging av
underliggende helseforetak. Som ledd i dette holder det regionale helseforetaket regelmessige
oppfølgingsmøter med ledelsen i helseforetakene.
I møtene rapporterer helseforetakene på styringskrav. I tillegg informerer helseforetakene om
aktuelle saker. Eier kan ha dialog med underliggende helseforetak på ethvert tidspunkt. I
mange tilfeller vil det være hensiktsmessig for å sikre god og forsvarlig drift at eier og
underliggende helseforetak har løpende kontakt. Dette anses å være i tråd med god
eierstyring.
Eier utøver eierstyring kun gjennom foretaksmøtet. Det faktum at eier kun styrer gjennom
foretaksmøter, er ikke til hinder for kontakt mellom det regionale helseforetaket og foretakene
utenom foretaksmøtet. Ved vurdering av arten og omfanget av slik kontakt må det legges vekt
på å etablere hensiktsmessige kommunikasjonsformer. Dialogen mellom eier og
underliggende helseforetak utenom foretaksmøtet er å betrakte som eiers innspill og er således
ikke bindende for styret. Styrene har en selvstendig plikt til å vurdere saker og treffe vedtak ut
fra egen overbevisning.

2.5 Statens eierskapspolitikk
Som eier forvalter staten betydelige verdier på vegne av fellesskapet. Dette stiller krav til at
virksomhetene drives profesjonelt og ansvarlig.
Det legges til grunn at styrene og ledelsen i helseforetakene er kjent med forventinger og krav
som følger av regjeringens eierskapspolitikk. Det vises videre til Statens prinsipper for godt
eierskap, som er i tråd med allment aksepterte eierstyringsprinsipper.

3. Styret – god virksomhetsstyring
Prinsippene for god virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst er beskrevet i dokumentet God
virksomhetsstyring, rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse SørØst. Dette dokumentet beskriver prinsippene for god virksomhetsstyring og er et rammeverk
for å etablere intern styring og kontroll (internkontroll og risikostyring) relatert til all
virksomhet i Helse Sør-Øst. Det dekker alle lovområder og mål, krav og føringer gitt av
lovgiver og eier.
Styret er et av de viktigste virkemidlene for god virksomhetsstyring. Styrets ansvar og
oppgaver er forankret i helseforetaksloven § 28 Styrets oppgaver:
- Sikre en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet
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-

-

Fastsette planer for foretakets virksomhet
Holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling
Føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i
helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og
vedtatte planer og budsjetter
Føre tilsyn med daglig leder og fastsette instruks for denne

Styrets ansvar i virksomhetsstyringen er ytterligere omtalt i kapittel 5.1 i ovennevnte
dokument. Se også kapittel 3.3. i dette dokumentet om styrets oppgaver.

3.1 Styret som kollegium
Styret er et kollegialt organ som treffer beslutninger i styremøter. Styrelederen har ikke
instruksjonsmyndighet over styremedlemmene. Det enkelte styremedlem skal ikke
representere bestemte interesser eller grupper.
Styremedlemmer kan utsettes for sterke forventninger om å engasjere seg i enkeltsaker og
enkelthensyn. Det kan være en krevende balansegang for styremedlemmet og også utfordre
styret ved at oppmerksomhet rettes inn mot detaljer heller enn en strategisk og overordnet
tilnærming.
Forutsetningen for at styret skal kunne opptre som et kollegium er at styremedlemmene har
god forståelse av styrets rolle og formålet og rammene for virksomheten.

3.2 Styrets sammensetning
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av
fellesskapet. Styret skal sørge for at virksomheten oppnår mål på oppdrag fra eier og samtidig
driver kostnadseffektivt.
Styret må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de
oppgavene styret har og de utfordringene helseforetaket står overfor. Styrets sammensetning
skal bidra til at styret kan balansere ulike interesser og ta en aktiv rolle for å drifte og utvikle
spesialisthelsetjenesten og samtidig sikre at dette skjer i tråd med nasjonal helsepolitikk. Det
forventes videre at styrene legger opp sitt arbeid slik at de gjennom gode prosesser sørger for
både å bringe inn nødvendig kunnskap fra og formidle informasjon til relevante
interessenter/miljøer.
Styrene for helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattvalgte
styremedlemmer.
3.2.1 Eieroppnevnte styremedlemmer
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av
(eier) foretaksmøtet.
Styremedlemmene i de regionale helseforetakene må ha tilknytning til regionen.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
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Ved oppnevning av nye styremedlemmer legges det vekt på at styret samlet sett har et
mangfold og en bredde kompetansemessig, geografisk og aldersmessig. Styret skal oppfylle
kravet til kjønnsmessig balanse. Det er videre praksis for å balansere hensynet til kontinuitet
og fornyelse i styret.
3.2.2 Ansattevalgte styremedlemmer
Ansattevalgte styremedlemmer bidrar ofte med kunnskap om foretaksinterne forhold som kan
være vesentlig for styrets vurderinger.
Inntil en tredel av styremedlemmene skal velges av og blant de ansatte De ansatte har en
ubetinget rett til å være representert i styret for det regionale helseforetaket og en betinget rett
til å være representert i styret for helseforetaket (mer enn 30 ansatte).
Til styret for det regionale helseforetaket velges ansattevalgte blant de ansatte i det regionale
helseforetaket/underliggende helseforetak. Til styret for helseforetaket velges ansattvalgte
blant de ansatte i helseforetaket. Forskrift om ansattes rett til representasjon gir nærmere
bestemmelser knyttet til valg av representanter for de ansatte.
Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte har samme ansvar og rettigheter som
eieroppnevnte styremedlemmer. De deltar likevel ikke i behandling av saker som gjelder
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister
med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.
3.2.3 Opplæring og støtte til nye styremedlemmer
Det er viktig at nye styremedlemmer får god opplæring og støtte til å forstå og utøve
styrearbeidet på en god måte. Dette er et særlig ansvar for styreleder, enten ved at styreleder
selv sørger for opplæring og støtte til nye styremedlemmer, eller delegerer dette til andre.
Styret kan også gjennomføre styreseminarer for å styrke styret som kollegium.
3.2.4 Tjenestetid, tidligere avgang mv
Styremedlemmene oppnevnes for to år. Et styremedlem blir stående inntil ett nytt
styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt. Et styremedlem kan gjenoppnevnes for
flere perioder.
Når særlige grunner foreligger, kan styremedlemmet tre tilbake før tjenestetiden er utløpt.
Dette kan være f.eks. familiære eller helsemessige forhold, eventuelt at rollen som
styremedlem er uforenlig med andre forhold eller posisjoner styremedlemmet innehar. Eier
kan i foretaksmøte avsette eller bytte ut ett eller flere eieroppnevnte styremedlemmer. Det
kreves ingen begrunnelse
Ved suppleringsvalg kan det fastsettes kortere tjenestetid. I situasjoner der eieroppnevnte
styremedlemmer har fratrådt som styremedlem før tjenestetiden er ute, er etablert praksis at
nye styremedlemmer blir valgt med kortere tjenestetid enn to år, dvs. med en tjeneste tid fra
valg og frem til nye styremedlemmer ordinært skal velges. Foretaksmøtet kan ikke avsette
eller bytte ut styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte.
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3.2.5 Fastsettelse av styregodtgjørelse
Foretaksmøtet fastsetter styrehonorar for styremedlemmene. Styrehonorar for
styremedlemmene i helseforetakene har blitt fastsatt i forbindelse med oppnevning av nye
styremedlemmer annet hvert år. Ved fastsettelsen har de regionale helseforetakene valgt å
følge den utviklingen som foretas av Helse- og omsorgsdepartementet i forhold til styret for
det regionale helseforetaket.

3.3 Styrene - rammer og viktige oppgaver for styrene
Styret er virksomhetens øverste styringsorgan. De rettslige rammene for styrenes oppgaver og
plikter fremgår av helseforetaksloven og da særlig kapittel 6 og 7 samt vedtektene. Det er
viktig for styret å ha kunnskap om disse bestemmelsene og ta hensyn til dette i utøvelsen av
sitt arbeid.
3.3.1 Styrets forvaltningsansvar og tilsynsansvar
Styrets hovedoppgaver omtales ofte som forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret.
Med styrets forvaltningsansvar menes at styret har det overordnede ansvar og den
overordnede myndighet for forvaltningen av foretaket. Foretaksmøtet er foretakets øverste
organ, men deltar ikke i forvaltningen av foretaket. Styret må rette seg etter eiers styringskrav.
Helseforetaksloven slår fast at styret som del av sitt forvaltningsansvar må:
- Sørge for forsvarlig organisering av foretaket
- Fastsette planer og budsjetter for foretakets virksomhet
- Holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling
Styret skal også sørge for betryggende kontroll av bokføring og formuesforvaltning.
Helseforetaksloven slår fast at styret som del av sitt tilsynsansvar må:
- føre tilsyn med den daglige ledelse
- føre tilsyn med foretakets virksomhet, og at den drives i samsvar med målene, vedtektene,
styringskrav og vedtatte planer og budsjetter.
Den daglige driften av foretaket er et ansvar for foretakets daglig leder. Styret kan
tydeliggjøre sine krav og forventninger til daglig leder gjennom fastsetting av instruks for
administrerende direktør. Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har fastsatt slik instruks (se
nærmere om fastsetting av instruks for administrerende direktør under pkt 4.4.2).
Daglig leder må følge retningslinjer og pålegg styret har gitt, dvs. daglig leder er underlagt
styrets instruksjonsmyndighet. Styrets retningslinjer og pålegg utformes normalt på
overordnet nivå, slik at daglig leder har handlingsrom til å lede virksomheten.
Helseforetaksloven stiller krav til at daglig ledelse hver fjerde måned skal gi styret skriftlig
rapport om foretakets økonomiske stilling og virksomhet. Gjeldende praksis er imidlertid
månedlige rapporteringer. Dette skal sikre at styret regelmessig får den informasjon det
trenger for å ivareta sitt forvaltnings- og tilsynsansvar. Det er i tillegg viktig at styret og
daglig ledelse i fellesskap blir enige om hvordan rapporteringen skal struktureres
(form/innhold).
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Hvert enkelt styre er ansvarlig for å fatte vedtak på selvstendig grunnlag og med en
selvstendig begrunnelse, i den grad det ikke er gitt bindende instruks i foretaksmøte. Styrene
skal fatte sine egne vedtak og stå for disse.
3.3.2 Bruk av styreutvalg
Enkelte styrer har valgt å opprette flere styreutvalg til saksforberedende arbeid. Fordelen med
bruk av utvalg er at dette kan bidra til grundig saksforberedelser på komplekse felt og frigjøre
tid i styremøtene. Ulempen er at bruk av utvalg kan pulverisere styrets ansvar. Bruken av
/utvalg bør derfor begrenses og kun benyttes der sakenes kompleksitet og omfang krever det.
Bruk av styreutvalg endrer ikke på styrets ansvar for å treffe beslutningene i styremøtet.
3.3.3 Internkontroll og risikostyring
Internkontroll er et ledelsesverktøy for intern styring og kontroll av virksomheten og skal
inngå som en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem. Internkontroll
innebærer at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen. Internkontroll skal forebygge,
forhindre, avdekke og rette opp eventuell svikt. Internkontroll i helseforetakene er systematisk
styring i form av bl.a. prosedyrer, instrukser, rutiner og andre tiltak som styret, daglig leder og
ansatte gjennomfører for å sikre:
- faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester
- kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
- etterlevelse av regler, relevante retningslinjer, veiledere, styringskrav og selvpålagte
krav
Internkontrollen må tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og
ha det omfang som er nødvendig.
Daglig leder har ansvar for å etablere og gjennomføre et forsvarlig internkontrollsystem, og
holde styret tilstrekkelig orientert. Styret har ansvar for at internkontrollen blir fulgt opp i
tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret skal videre påse at det blir truffet tiltak
for å korrigere svikt.
Det stilles krav til internkontroll i helse- og omsorgstjenesten i bl. a. helsetilsynsloven § 3,
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje ledd, helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje
ledd og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren.
Regler om internkontroll finnes også på flere andre områder som for eksempel brann- og
sikkerhet-, arbeidsmiljø- og næringsmiddellovgivningen.
Internrevisjon
Styret for Helse Sør-Øst RHF har etablert et revisjonsutvalg med hovedformål å bidra til
ivaretakelse av styrets tilsyns- og kontrollansvar. Styret har fastsatt instruks for
revisjonsutvalget som blant annet omfatter oppgaver knyttet til fastsettelse av instruks for
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, budsjett og revisjonsplan.
Konsernrevisjonen skal bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom
vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Konsernrevisjonen skal også bidra til
kontinuerlig kvalitetsforbedring av foretakenes interne styrings- og kontrollsystemer.
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Konsernrevisjonens ansvar, oppgaver, samhandling og kommunikasjon i forhold til
helseforetakene, skal ivaretas som nedfelt i gjeldende instruks for konsernrevisjonen Helse
Sør-Øst.
3.3.4 Tilsetting og avlønning av daglig leder og andre ledende ansatte
En av styrets viktigste oppgaver er å tilsette og sørge for at foretaket har en kompetent daglig
leder. Styret treffer også vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder. Styret fastsetter og
justerer også daglig leders lønn. Evalueringer av daglig leder gjennomføres ofte i forbindelse
med lønnsjusteringer.
De regionale helseforetakene og underliggende virksomheter skal utarbeide egne
retningslinjer som følger «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i
foretak og selskaper med statlig eierandel». Retningslinjene klargjør prinsippene for
fastsetting og justering av lønn for daglig leder og andre ledende ansatte. Det slås blant annet
fast at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.
Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men
skal ellers ikke fravikes.
Helseforetakene skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i
årsregnskapet. Erklæringen skal blant annet inneholde:
- retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende
regnskapsåret
- en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående
regnskapsåret
- en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret
det foregående regnskapsåret
- en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende
virksomheter
Erklæringen skal behandles i foretaksmøtet for helseforetaket innen utgangen av juni hvert år.
3.3.5 Rapportering til eier - årlig melding, årsregnskap og årsberetning
Helseforetakene skal rapportere til det regionale helseforetaket om virksomheten i foretakene.
Rapportering skjer i oppfølgingsmøtene nevnt under pkt 2.4, samt gjennom årlig melding og
gjennom årsregnskap og årsberetning. Ved behov kan skriftlig informasjon innhentes.
Styret for helseforetaket skal innen 1. mars hvert år sende årlig melding til eier. I årlig
melding skal det redegjøres for virksomheten i helseforetaket foregående år, og for
gjennomføringen av de styringskrav det regionale foretaket har stilt. Denne rapporteringen
utgjør et viktig grunnlag for det regionale helseforetakets resultatoppfølging og legges til
grunn for det regionale helseforetakets rapportering til departementet. Meldingen skal også
inneholde en plan for virksomhetene i de kommende år.
Helseforetakene skal føre regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og årsregnskap og
årsberetning skal godkjennes av foretaksmøtet.
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3.3.6 Begrensinger i styrets kompetanse
Foretaksmøtet i det regionale helseforetaket skal fatte vedtak i saker som antas å være av
vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller for løsningen av fastsatte målsettinger eller
oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle sider av
betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger. Dette følger av
helseforetaksloven § 30.Hvilke saker som er av vesentlig betydning må vurderes konkret.
Følgende vedtak må alltid fattes av foretaksmøtet i regionalt helseforetak:
- Vedtak som kan endre virksomhetens karakter
- Vedtak om nedleggelse av sykehus
- Omfattende endringer i sykehusstrukturen i regionen
- Omfattende endringer i tjenestetilbudet
- Vedtak om endring i antallet helseforetak i helseregionen
- Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak
I helseforetakene skal slike saker forelegges departementet av styret i det regionale
helseforetaket som eier helseforetaket.
Det er foretaksmøtet som treffer vedtak om pantsettelse eller salg av fast eiendom etter forslag
fra styret. Det er gitt nærmere regulering av hvilke saker dette gjelder i vedtektene.
Sykehusvirksomhet kan ikke selges uten Stortingets samtykke . Formålet med bestemmelsen
er å sikre betryggende demokratisk behandling og å unngå utilsiktet privatisering av
sykehusvirksomhet.
3.3.7 Representasjon og styreansvar
Representasjon
Det er styret som representerer helseforetaket utad. Styret kan binde foretaket ved å inngå
avtaler med tredjemann. Daglig leder representerer foretaket utad i saker som hører inn under
foretakets daglige ledelse.
Styrets ansvar
Styremedlemmer og daglig leder har en plikt til å erstatte tap som vedkommende forsettlig
eller uaktsomt har voldt foretaket, foretakets eier eller andre under utførelsen av sin oppgave.
Beslutning om at foretaket skal gjøre ansvaret gjeldende treffes av foretaksmøtet.
Erstatningsansvaret kan lempes etter skadeerstatningsloven § 5-2.

4. Praktisk styrearbeid
Hvert styremedlem har ansvar for at styrets arbeid og beslutninger er til foretakets beste.

4.1 Styreleders særlige oppgaver
Styrelederen leder styret. Styret er et kollegium og styreleder har ingen instruksjonsmyndighet
over styremedlemmene. Styrelederens oppgave er bl.a. å bidra til at styremedlemmenes
samlede kompetanse brukes for å oppnå mål og verdiskapning for foretaket. Selv om styret er
et kollegium, vil styrets arbeidsform og fungeringsmåte påvirkes sterkt av hvordan styreleder
utøver sin rolle.
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Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter ved behov og at saker som hører inn
under styrets ansvar blir behandlet der. Styremedlemmer og daglig leder kan også kreve at
styremøte blir avholdt.
Styreleder planlegger styremøtet i samråd med daglig leder. Styreleder skal sørge for at daglig
leder gir styret god informasjon og et godt beslutningsgrunnlag.
Styreleder skal sørge for at styret arbeider målrettet og godt sammen, og at det er åpenhet og
trygghet i styret slik at ulike synspunkter kan bringes frem. Styreleder leder styremøtene og
har ansvar for at protokollen gjengir styrebehandlingen korrekt.
Styrelederen er en viktig støttespiller og sparringspartner for daglig leder. Styreleder må ha
forståelse for den politiske konteksten som helseforetakene opererer innenfor. Styreleder må
for eksempel kunne bedømme når det er nødvendig å informere eier i saker som har, eller kan
få politiske konsekvenser.

4.2 Styresekretær
Styresekretær kan avlaste daglig leder gjennom utarbeiding av dagsorden, koordinering av
saksdokumenter og innkalling til styremøte. Styresekretær skal videre holde oversikt over
styremedlemmenes personalia og kontaktinformasjon. Styresekretær kan også avlaste
styreleder ved å skrive protokoll.
Nærmere bestemmelser om styresekretærs rolle og oppgaver kan reguleres i instruks for
styret.

4.3 Strategi-, kontroll- og organiseringsoppgaver - og egenoppgaver
Styrets hovedoppgaver kan beskrives som følger:
Forvaltningsansvaret innebærer å etablere strategier og en hensiktsmessig organisering:
Styret skal etablere mål, og sette kurs for å nå disse gjennom fastsetting av strategiske planer
og rammer for operative planer, samt budsjetter. Styret skal sørge for at foretaket er riktig
organisert, har de nødvendige ressurser, og ansvarsfordeling, samt adekvate kommunikasjonsog rapporteringslinjer.
Tilsynsansvaret innebærer at styret skal forvisse seg om at foretaket er på målsatt kurs
innenfor rammebetingelser, samt sørge for internkontroll og risikostyring, og om nødvendig
sørge for at korrigerende tiltak treffes.
Styret skal i tillegg fastsette mål og plan for eget arbeid, etablere gode arbeidsformer og
evaluere eget arbeid.
Styret må i sitt praktiske arbeid ta utgangspunkt i hva styret selv definerer som sine oppgaver.
Styrets oppgaver skal fremgå av instruks for styret. Styret må finne en hensiktsmessig
fordeling og tidsbruk mellom oppgavene, gitt foretakets situasjon og utfordringer.
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4.4 Mer om styrets egenoppgaver
Styrene drøfter ofte oppgaver og arbeidsform før, under og etter styremøtene.
Styret skal ha en plan for eget arbeid. Nedenfor omtales konkrete hjelpemidler som årsplaner
og styringsinstrukser.
4.4.1 Årsplan
Årsplaner for styrets arbeid gir oversikt over hvilke saker som skal behandles i hvert av
styremøtene. Antall styremøter og lengden på styremøtene må tilpasses foretakets situasjon.
4.4.2 Instruks for styret og instruks for administrerende direktør
Styrene for de regionale helseforetakene og helseforetakene skal fastsette instruks for styret
og instruks for daglig leder. Instruksene publiseres på foretakets hjemmesider.
Styreinstruksen kan blant annet beskrive rolleavklaring mellom styret og daglig leder, struktur
på arbeidet, krav til dokumentasjon, saksbehandling, styremedlemmenes plikter og rettigheter
og styresekretærens rolle og oppgaver.
Instruks for daglig leder kan blant annet beskrive rolleavklaring mellom styret og daglig leder,
oppgaver, plikter og rettigheter.
4.4.3 Styremøter – og styrets arbeidsform
Styreleder skal sørge for at styremøtene holdes så ofte som nødvendig. Både styremedlemmer
og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Daglig leder har rett og plikt til å delta og
uttale seg på styremøtene.
God gjennomføring av styremøtene krever godt forberedte deltakere og en god struktur på
styremøtene. Det enkelte styre bør finne den form de mener fungerer best i sin situasjon. Det
er gitt regler om vedtaksførhet og flertallskrav. Øvrige regler om styrets arbeid og
saksbehandling kan fastsettes i instruks for styret.
Om åpenhet og lukking av styrets møter
Styrets hovedoppgave er i følge helseforetakslovens § 28 første ledd forvaltning av foretaket.
Saker som «etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning» skal i
utgangspunktet behandles av styret. Styret behandler saker i styremøter. Utgangspunktet vil
derfor være at alt arbeid som innebærer styrearbeid, skal legges til styremøter.
Det er anledning til å lukke styrets møter med to begrunnelser:
- Styremøter kan lukkes dersom vilkårene i helseforetaksloven § 26 a andre ledd er
oppfylt
- Det kan arrangeres forberedende møter/styreseminarer for saker som ikke forutsetter
styrebehandling, eksempelvis drøfting av utfordringer, strategisk arbeid og
planlegging. Slike møter er ikke omfattet av helseforetakslovens bestemmelser om
styremøter.
For en nærmere omtale av anledningen til å lukke styremøter i henhold til § 26 a andre ledd,
se kapittel 4.5.2, avsnitt om møteoffentlighet.
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Om adgangen til å avholde styreseminarer
Saker som ikke forutsetter styrebehandling, kan legges til andre fora enn styremøtene. Styret
har kun formell beslutningskompetanse når saker behandles i styremøter. Det er viktig at
kravet om åpenhet ikke uthules eller omgås ved at styrets arbeidsoppgaver legges til andre
fora enn selve styremøtet. Det legges til grunn at styreseminarer vil kunne avholdes når det er
behov for å drøfte generelle strategier og utfordringer.
Aktiviteter som tar sikte på å dyktiggjøre styret som kollegium og nye styremedlemmer på
prosessene og styrets arbeid hører normalt ikke hjemme i et formelt styremøte.
Det forutsettes at det skal holdes styremøter – ikke styreseminarer – når sak som er på et
forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket legges frem for orientering. Det samme
gjelder når slike saker drøftes. Lukkingsadgangen reguleres i slike tilfeller av loven (jf omtale
i kapittel 4.5.2).
Styreleder må, i samråd med de andre styremedlemmene og administrasjonen, vurdere
konkret om sakene krever behandling i styremøte. Ved tvil må saken legges til et styremøte.
Styrene bør tilstrebe å organisere sitt arbeid på en måte som skaper legitimitet og tillit til
prosessene og beslutningene.
4.4.4 Styredokumentene – styrets beslutningsgrunnlag
Daglig leder skal utarbeide styredokumentene. Styret kan sette krav til utformingen av styredokumentene.
Saken skal fremstilles konsist, informasjonen skal være sortert og det vesentligste skal trekkes
ut. Dokumentene skal så langt det er mulig inneholde en klar konklusjon eller anbefaling fra
daglig leder.
4.4.5 Protokoll fra styremøtene
Protokoll fra styremøtene skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.
Styret beslutter hvilken form protokollen skal ha. Protokollen skal minst angi tid, sted,
deltakere, hva den enkelte sak gjelder og styrets beslutning. Ved uenighet kan
styremedlemmer eller daglig leder kreve uenigheten protokollført.
4.4.6 Styrets evaluering av egen virksomhet
Styret skal gjennomføre evaluering av egen virksomhet én gang pr år, gjerne mot slutten av
året. Hele styret og daglig leder bør delta i evalueringen. Styret skal vurdere om styrets
sammensetning, arbeidsform og fungeringsmåte er egnet for å ivareta oppgavene.
Evalueringen kan avdekke områder der nåværende praksis må klargjøres eller endres.
Resultatet av evalueringen bør presenteres og behandles i et påfølgende styremøte.
Evalueringen kan gjennomføres ved bruk av samtaler, intervjuer eller eget evalueringsskjema.
Styret kan velge å gjennomføre evalueringen selv eller å engasjere ekstern bistand. Styret må
uansett klargjøre hva som er styrets viktige oppgaver og foretakets utfordringer, slik at
evalueringen kan gjøres i forhold til dette.
Egenevalueringen kan normalt drøftes i styreseminarer som ikke er omfattet av
helseforetakslovens bestemmelser om styremøter. Helseforetaksloven § 26 a om
møteoffentlighet gjelder da ikke.
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Formidling av resultatene av evalueringen til eier
Styrets evaluering av eget arbeid er først og fremst et verktøy for internt forbedringsarbeid i
styret (utviklingsevaluering). Styret skal også oppsummere og formidle deler av resultatene av
evalueringen til eier i årlig melding og på forespørsel. Formidling skal skje slik at eier får
nødvendige opplysninger, men uten at evalueringen forringer sin verdi som internt
forbedringsarbeid i styret. Hensikten er at eier skal få et bedre kunnskapsgrunnlag for å
vurdere styrets fungeringsmåte, særlig om styrets sammensetning er hensiktsmessig for å
ivareta oppgaver og utfordringer (rekrutteringsevaluering).

4.5 Forholdet til annen lovgivning
4.5.1 Regnskapsloven, krav til revisor
Av helseforetaksloven § 43 følger at regnskapsloven gjelder i sin helhet for helseforetakene.
Dette betyr at både de regionale helseforetakene og helseforetakene skal føre regnskap etter
regnskapslovens regler og prinsipper. Det innebærer bl.a. at inntekter og kostnader skal
periodiseres og at årlige avskrivinger skal framgå av driftsregnskapet. Investeringer føres som
tilgang i balansen. De regionale helseforetakene avlegger konsoliderte regnskap. Konkurs og
gjeldsforhandlinger etter konkursloven kan ikke åpnes i foretak (jf. § 5 fjerde ledd).
Helseforetakene skal ha revisor som velges av eier i foretaksmøtet (§ 45). Årsregnskapet skal
revideres av registrert revisor eller statsautorisert revisor. Revisor skal innkalles til
foretaksmøtet dersom sakene som behandles tilsier det eller dersom Riksrevisjonen krever det
(§ 18 første ledd).
4.5.2 Forvaltningsloven, offentleglova og arkivloven
Det følger av helseforetaksloven § 5 at forvaltningsloven (med visse begrensninger),
offentleglova og arkivloven gjelder for foretakene (foretakene regnes som offentligrettslige
organer).
Dokumentoffentlighet
Foretakene er omfattet av rettsregler om dokumentoffentlighet. Det skal derfor gis innsyn i
styredokumenter, styreprotokoller og foretaksprotokoller (offentleglova §§ 2, 14,
offentlegforskrifta).
Møteoffentlighet – om offentlighet ved styremøter
Foretakene er ikke omfattet av rettsregler om møteoffentlighet. Det er imidlertid krav til åpne
styremøter (jf. styringskrav gitt i styringsdokumentet for 2004). Dette er også gjort gjeldende
for helseforetakene.
Åpne styremøter er begrunnet i at hensynene bak offentlighetsprinsippet må veie tungt på
arenaer der det treffes beslutninger knyttet til forvaltningen av samfunnets ressurser og
fellesgoder. En eventuell lukking av styremøtene krever kvalifisert begrunnelse.
Dette betyr at styremøtet kun kan lukkes dersom det foreligger et reelt og saklig behov for å
lukke møtet og at en lukking av møtet er forenlig med prinsippene i unntaksbestemmelsene i
offentleglova.
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Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret med hjemmel i helseforetaksloven §
26 a vedta å behandle en sak for lukkede dører i følgende tilfeller:
1. Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører
2. Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket
3. Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak
for norsk domstol
4. Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller
personalforvaltningen til foretaket
5. Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverk om offentlige anskaffelser til
valget av leverandør er gjort.
Vurderingen av om dørene bør lukkes skal gjøres i styremøtet, jf helseforetaksloven § 26 a
tredje ledd.
Det er ikke krav til åpne foretaksmøter. Offentlighetens interesse ivaretas gjennom retten til
innsyn i foretaksprotokollene.
Taushetsplikt
Det enkelte styremedlems taushetsplikt er regulert i forvaltningsloven §§ 13-13f.
Taushetsplikten gjelder f.eks. personlige forhold og driftsforhold som det av
konkurransemessig hensyn er av betydning å hemmeligholde. Eventuell taushetsplikt må også
vurderes ut fra generelle prinsipper om å opptre forsvarlig overfor virksomheten. En eventuell
nærmere omtale av styremedlemmers taushetsplikt kan tas inn i instruksen for styret.
Inhabilitet
Styret som et kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av reglene
om inhabilitet (forvaltningsloven § 6 flg). Styremedlemmer som antar at de kan være inhabile
skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle
styremedlemmet selv deltar i avgjørelsen (forvaltningsloven § 8 andre ledd).

5. Styrelitteratur (et utdrag fra BIBSYS www.bibsys.no)
Levorsen, Stein O, 2010, Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og
arbeidsform
Huse, Morten, Søland Arild, 2009, Styreledelse: styret som team og prosessorientert
styrearbeid
Husaas, Trine, Kilaas, Bodil, 2009, Styrets arbeid og ansvar
Granden, Gro 2009, Styrearbeid: en håndbok for ansatte i selskap og konsern
Selvik, Arne 2009, Styreverden
Gulli, Ole Chr 2007, Styrehåndboken
Den norske Revisorforening 2006, Styrets arbeid og ansvar

6. Sentrale dokumenter (www.regjeringen.no)
Ot. prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m.
Innst. O. nr. 118 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m.
Prop. L 120 (2011-2012) Endringer i helseforetaksloven mv.
Innst. 62 L (2012-2013) Innstilling om endringer i helseforetaksloven mv.
Prop. 1 S (2015-2016) Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon
20

St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester
Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal

7. Sentrale lover og forskrifter (www.lovdata.no)
Helseforetaksloven
Folkehelseloven
Spesialisthelsetjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasientrettighetsloven
Psykisk helsevernloven
Arbeidsmiljøloven
Regnskapsloven
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
Riksrevisjonsloven
Offentleglova
Forvaltningsloven
Lov om offentlig innkjøp
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren
Forskrift om ansattes rett til representasjon i regionale helseforetak og helse- foretaks styrer.

8. Avtaler og reglement
EØS-avtalen (for eksempel forbud mot offentlig støtte (EØS avtalens 61 (1), offentlige
anskaffelser og konkurransereglene)
Statens økonomireglement (Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt av
Finansdepartementet) (f.eks. § 10)
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Styrets årsplan 2018 - oppdatert
Sak nr.
025-2018

Saksansvarlig/saksbehandler(e)
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Sakstype
Orientering

Møtedato
18.4.2018

Styrets årsplan 2018 - oppdatert
Styresak 102-17 Styrets årsplan 2018

Ingress:
Møteplan 2018 for styret ved Sykehuset Telemark HF (STHF) ble behandlet av styret i møte 23. mai
2017 (sak 43-2017). Planen ble justert noe i senere møter. Årsplan for 2018 ble lagt frem for styret i
møte 13. desember 2017 (sak 102-2017).
Årsplanen rommer de viktigste kjente sakene i løpet av året, knyttet til ordinært oppsatte møter i
henhold til møteplanen. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker
vil således tilkomme etter hvert.
Med utgangspunkt i møteplanen legges her fram oppdatert årsplan 2018 for styret til orientering.

Forslag til vedtak:
Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

Skien, den 5. april 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018
Ajourført 5. april 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
Dir. møterom,
Skien







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 HSØ og protokoller fra
foretaksmøte i STHF (TP)
Delrapporter til Utviklingsplanen etter føringer fra
HSØ (AF)
Revisjon av fullmaktsreglement Sykehuset Telemark
HF (ØN)
Styreinstruks og instruks for administrerende
direktør i Sykehuset Telemark (TP)
ADs orientering




Økonomisk langtidsplan (ØN)
Forberedelser til ny
personvernforordning – GDPR (ES)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)




Virksomhetsrapport per 1. tertial (ØN)
Godkjenning av styringsdokumentet for
konseptfase utbygging somatikk Skien (AF)
Status innføring HELIKS (HW)
Elektronisk legemiddelkurve (HW)
Konsernrevisjonens rapport 12‐2017 – Forvaltning
av Gat (MTH)
















Økonomisk langtidsplan (ØN)
Rapportering på overordnet HMS‐
handlingsplan STHF 2017 (MTH og HW)






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)
Styrets oppdaterte årsplan 2018
(TP)
Andre orienteringer (TP)
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018
Ajourført 5. april 2018 (TP)
Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift



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





Organisasjon, ledelse, strategi og mål

Andre saker

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)
Ambulansedrift 2035 (AF)
Status prosjekt elektronisk legemiddelkurve (HW)
ADs orientering






Høringsdokument ambulanseplan 2035 (AF)
Årsmelding 2017 fra pasient‐ og brukerombudet i
Telemark (TP)
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)
HMS‐handlingsplan 2019 (MTH)



ForBedrings undersøkelse 2018 ‐
resultater STHF (MTH)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)






Ledelsens gjennomgang (TH)
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)








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)
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018
Ajourført 5. april 2018 (TP)
Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift


Organisasjon, ledelse, strategi og mål

Dir. møterom,
Skien
Styreseminar
19. desember
Kl. 15.30 – 18.00

Andre saker


ADs orientering




Styresaker i STHF – Status og
oppfølging (TP)
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 (THR)
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)
Finansiell leasing (ØN)
Investering laboratorielinje (ØN)
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Eventuelt
Sak nr.
026-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Sakstype

Møtedato
18.4.2018

Ingen
Ingen

Ingress:
Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt.

Forslag til vedtak:
Det foreligger ingen saker til vedtak.

Skien, den 9. april 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør

Side 1 av 1

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Andre orienteringer
Sak nr.
027‐2018

Saksansvarlig og saksbehandler (e)
Tone Pedersen, spesialrådgiver

Sakstype
Orienteringssak

Møtedato
18.4.2018

Trykte vedlegg:
1. Protokoll fra styremøte i HSØ 1.2.18
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 8.3.18
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 25.1.18
4. Foreløpig Protokoll fra Ungdomsrådsmøtet 19.3.2018

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 5. april 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo

Dato:

Styremøte 1. februar 2018

Tidspunkt:

Kl 0915-1545

Følgende medlemmer møtte:
Svein Ingvar Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Geir Nilsen
Sigrun E. Vågeng

Styreleder
Nestleder

Ikke til stede
kl 1145-1415

Svein Øverland

Fra brukerutvalget møtte:
Rune Kløvtveit
Nina Roland

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, fagdirektør Jan Frich, økonomidirektør Hanne
Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og kst HR-direktør Svein Tore
Valsø
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Saker som ble behandlet:

005-2018

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

006-2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT
STYREMØTE 14. DESEMBER 2017 OG EKSTRAORDINÆRE
STYREMØTER 2 OG 19. JANUAR 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 14. desember 2017 og ekstraordinære styremøter 2. og
19. januar 2018 godkjennes.

007-2018

FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG
ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar foreløpig kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2017 til
etterretning.
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008-2018

OPPDRAGSDOKUMENT 2018 FRA HELSE- OG
OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 16. JANUAR 2018.
OPPDRAG OG BESTILLING 2018 TIL HELSEFORETAKENE I
HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
1.

Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2018 og protokoll
for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 16.
januar 2018 til etterretning.

2.

Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2018
til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst.

3.

Oppdrag og bestilling 2018 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i
Helse Sør-Øst godkjennes. Styret godkjenner også de spesifikke krav som
innebærer en skjerping i forhold til tilsvarende krav fra Helse- og
omsorgsdepartementet.

4.

Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære
rapporteringen og i årlig melding.

009-2018

UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR
HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Helse Sør-Øst RHF skal innen desember 2018 ferdigstille Regional utviklingsplan
2035 for Helse Sør-Øst i tråd med gitte føringer og mål angitt i Nasjonal helse- og
sykehusplan.
2. Den regional utviklingsplanen skal presentere framskrivninger og kapasitetsbehov og
konkretisere hvilke strategiske mål og tilhørende tiltak som kan legge grunnlag for en
bærekraftig helsetjeneste fram mot 2035.
3. Den regional utviklingsplanen skal sammenfatte helseforetakenes utviklingsplaner og
kvalitetssikre disse opp mot regionens samlede «sørge for»-ansvar og
kapasitetsbehov.
4. Styret slutter seg til mandat for og organisering av planarbeidet.
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010-2018

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – STATUS FOR
ETABLERING AV NY REGIONAL SIKKERHETSAVDELING

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar status for ny regional sikkerhetsavdeling til orientering.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for videreføring av
prosjektet til forprosjekt når reguleringssaken er nærmere avklart.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å vurdere egnet tidspunkt for etablering av
prosjektstyre.

011-2018

GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT FOR NYTT
KLINIKKBYGG PÅ RADIUMHOSPITALET OG SAMORDNING
MED NYTT PROTONSENTER

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens del II for
nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og ber om at dette legges til grunn for videre
arbeid med prosjektet.
2. Styret ber om å få seg forelagt forprosjekt for godkjenning før prosjektet
gjennomføres.
3. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å
konkretisere driftsmessige konsekvenser av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet.
Fremskrivning av kostnads- og inntektsutvikling samt forutsetninger for denne, skal
kunne måles og følges opp. Tiltak som er nødvendige for å sikre utviklingen
konkretiseres.
4. Styret godkjenner at det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet på basis
av foreliggende konseptrapport utarbeidet av det nasjonale protonprosjektet og
tilleggsutredning høsten 2017. Det fastsettes en ramme på 1.841 MNOK (P85prisnivå oktober 2017) til prosjektet hvorav 552 MNOK er tilskudd.
5. Styret legger til grunn at det utarbeides et skisseprosjekt for protonsenteret, tilpasset
de lokale forhold og at det gjennomføres en økonomisk usikkerhetsanalyse for å
verifisere både P50 og P85-estimatet. Skisseprosjektet legges frem for styret for
godkjenning.
6. Styret slutter seg til at etableringen av protonsenteret samordnes med
gjennomføringen av nytt klinikkbygg og gir administrerende direktør fullmakt til å
utarbeide mandat for gjennomføringen, inklusiv beskrivelse av samordning med det
andre protonsenteret som er vedtatt bygget i Bergen og det nasjonale
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protonprosjektet.
7. Styret ber om at det planlegges for samlet utbygging på av nytt klinikkbygg og
protonsenter slik at det det muliggjør en ferdigstilling av hele anlegget i løpet av
2023.

012-2018

NASJONAL FORSIKRINGSSTRATEGI FOR
SPESIALISTHELSETJENESTEN

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi legges til grunn for det videre arbeid
med forsikringsordninger innenfor helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst og at strategien
også gjøres gjeldende overfor de felles regionalt eide selskapene som Helse Sør-Øst
RHF er medeier i.

013-2018

REGIONAL RADIOLOGILØSNING

Saken ble behandlet i lukket møte jf helseforetakslovens § 26a
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll

114-2018

OPPNEVNING AV STYRETS REVISJONSUTVALG OG STYRETS
VALGKOMITÉ

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 2018-2020:
- Geir Nilsen (leder)
- Vibeke Limi
- Kirsten Brubakk
2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 2018-2020:
- Svein Gjedrem (leder)
- Anne Cathrine Frøstrup
- Svein Øverland
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115-2018

OPPNEVNING AV NYE STYRER OG FASTSETTING AV
STYREGODTGJØRELSE I HELSEFORETAKENE I HELSE SØRØST FRA 2018

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a.
Innstillingen ble lagt fram av valgkomiteen i styremøtet.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for
helseforetakene i Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 14. februar 2018 til februar
2020:
Styret i Akershus universitetssykehus HF
Styreleder
Stener Kvinnsland
Nestleder
Morten Dæhlen
Styremedlemmer
Sven Ole Fagernæs
Nita Kapoor
Hanne Tangen Nilsen

NY som styreleder
NY
NY
Gjenvalg
NY

Styret i Oslo universitetssykehus HF
Styreleder
Gunnar Bovim
Nestleder
Anne Carine Tanum
Styremedlemmer
Marianne Andreassen
Berit Kjøll
Svein Stølen

Gjenvalg
Gjenvalg
NY
Gjenvalg
Gjenvalg

Styret i Sunnaas sykehus HF
Styreleder
Toril B. Ressem
Nestleder
Anders Hennum
Styremedlemmer
Lisbeth Sommervold
Karen Junker
Tor Åm

Gjenvalg
NY som nestleder
NY
Gjenvalg
Gjenvalg

Styret i Sykehusapotekene HF
Styreleder
Kari Olrud Moen
Nestleder
Halfrid Waage
Styremedlemmer
Anne Karlsen
Michael Vester
Øystein Winje

NY
Gjenvalg
NY
NY
NY

Styret i Sykehuset i Vestfold HF
Styreleder
Per Christian Voss
Nestleder
Arne Bredvei
Styremedlemmer
Charlotte Haug
Hans August Hansen
Kirsti Been Tofte

NY
Gjenvalg
NY
Gjenvalg
Gjenvalg
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Styret i Sykehuset Innlandet HF
Styreleder
Anne Enger
Nestleder
Tor E. Berge
Styremedlemmer
Kaija Eide Drønen
Maren Kyllingstad
Kjell-Petter Tønnesen

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Styret i Sykehuset Telemark HF
Styreleder
Per Anders Oksum
Nestleder
Marit Kasin
Styremedlemmer
Kari Dalen
Nils Kristian Bogen
Folke Sundelin

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Styret i Sykehuset Østfold HF
Styreleder
Marianne Nordby Fålun
Nestleder
Petter Brelin
Styremedlemmer
Ketil Solbakke
Nina Tangnæs Grønvold
Gro Seim

NY som styreleder
Gjenvalg
NY
Gjenvalg
Gjenvalg

Styret i Sykehuspartner HF
Styreleder
Morten Thorkildsen
Nestleder
Anne Kari Lande Hasle
Styremedlemmer
Just Ebbesen
Eivind Gjemdal
Anita Schumacher

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Styret i Sørlandet sykehus HF
Styreleder
Camilla Dunsæd
Nestleder
Styremedlemmer

Kjell Pedersen-Riise
Anne Halvorsen
Morten Noreng
Tone Midttun

Styret i Vestre Viken HF
Styreleder
Torbjørn Almlid
Nestleder
Margrethe Snekkerbakken
Styremedlemmer
Thorkild Bjørnson
Geir Kåre Strømmen
LEDIG

Gjenvalg med funksjonsperiode
til 30.08.2018
Gjenvalg
Gjenvalg
NY
Gjenvalg

Gjenvalg
NY som nestleder
NY
Gjenvalg
NY
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2. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) med funksjonstid
fra 14. februar 2018 til februar 2020:
Styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)
Styreleder
Nils Fredrik Wisløff
NY som styreleder
Nestleder
Ida Espolin Johnson
NY som nestleder
Styremedlemmer
Ann Margrethe Mydland
NY
Ida Kinn
Gjenvalg
Morten Reymert
Gjenvalg
Hilde Westlie
Gjenvalg
Eieroppnevnte
Ørjan Angel Sandvik
Gjenvalg
varamedlemmer
Jørn A. Limi
Gjenvalg
Kari Jussie Lønning
NY

3. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styret i Vestre Viken HF med et nytt
styremedlem.
4. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til:
Oslo universitetssykehus HF:
Styreleder
kr
262 300 per år
Nestleder
kr
183 300 per år
Styremedlem kr
130 600 per år
Varamedlem kr
4 700 per møte med oppmøte for styremedlem
Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF,
Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF,
Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF:
Styreleder
kr
238 900 per år
Nestleder
kr
166 500 per år
Styremedlem kr
119 400 per år
Varamedlem kr
4 700 per møte med oppmøte for styremedlem
Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF:
Styreleder
kr
178 600 per år
Nestleder
kr
119 500 per år
Styremedlem kr
89 300 per år
Varamedlem kr
4 700 per møte med oppmøte for styremedlem
Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av
kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i
forbindelse med styrearbeidet dekkes etter regning.
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116-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

117-2018

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer
1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. desember 2017
2. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13. desember 2017
3. Brev fra Oppland legeforening om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål
4. Brev fra ordfører i Ullensaker kommune med oppfordring om å vurdere
Gardermobyen som mulig lokalisering av det nye lukkede psykiatriske sykehuset
(regional sikkerhetsavdeling)
5. Protokoll fra drøftinger 31.01.2018 mellom Helse Sør-Øst RHF og de
konserntillitsvalgte
Temasak:
 TEMA: Inntektsmodell i Helse Sør-Øst
v/økonomidirektør Hanne Gaaserød
 TEMA: IKT i Helse Sør-Øst
v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og konserndirektør Atle
Brynestad

Møtet hevet kl 1445
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Oslo, 1. februar 2018

Svein Ingvar Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo

Dato:

Styremøte 8. mars 2018

Tidspunkt:

Kl 0915-1500

Følgende medlemmer møtte:
Svein Ingvar Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Geir Nilsen
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Forfall

Fra brukerutvalget møtte:
Knut Magne Ellingsen
Nina Roland

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich,
økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og
direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø
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Saker som ble behandlet:

018-2018

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

019-2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 1. FEBRUAR 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 1. februar 2018 godkjennes.

020-2018

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
JANUAR 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2018 til etterretning.

021-2018

ÅRLIG MELDING 2017 FOR HELSE SØR-ØST RHF

Styrets enstemmige
VEDTAK
1.

På grunnlag av samlet rapportering for 2017 anser styret for Helse Sør-Øst RHF
at:
 Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell,
forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd
med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og
foretaksmøteprotokoller.
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Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2017 er fulgt opp. Styret
er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen
enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en
bedring.
På bakgrunn av innspill fra styret gis administrerende direktør fullmakt til å sluttføre
endelig dokument.
Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.

2.
3.

022-2018

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022 –
PLANFORUTSETNINGER

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2019-2022 legge
til grunn de planforutsetninger som følger av denne saken, herunder at:








Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % fra 2018 til 2019,
veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden
og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal
hver for seg være høyere enn for somatikk.
Tilgjengelighet til tjenesten bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per
tjenesteområde nås.
Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle
fagområder som knyttes til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i
perioden som bidrar til at utdanning og kompetanse samsvarer med helseforetakets
behov.
Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinsk teknisk utstyr. På
det grunnlag skal det utarbeides anskaffelsesplaner med prioriteringer.
Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært
vedlikehold og i utgangspunktet bør det løpende vedlikeholdet i gjennomsnitt
utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske
forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte
resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i
nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

023-2018

REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.
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2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og
private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

024-2018

STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE
DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

025-2018

REGIONAL EPJ STANDARDISERING

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner at kostnadsrammen for regional EPJ standardisering utvides med
35 millioner kroner.
Styret legger til grunn at økningen håndteres innenfor den samlede økonomiske
investeringsrammen for IKT-prosjekter for 2018.

026-2018

UTVIDELSE AV FUNKSJONALITET I REGIONAL ØKONOMI OG
LOGISTIKK-LØSNING (ERP)

Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. For å dekke utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP)
godkjenner styret at kostnadsrammen for prosjektet økes med 72 millioner kroner i
forhold til prisjustert kostnadsramme vedtatt i sak 036-2013.
2. Styret godkjenner som følge av punkt 1 at økonomisk ramme for investeringer i IKTprosjekter økes med 41 millioner kroner i 2018.

Alternativt forslag til vedtak fra styremedlem Christian Grimsgaard:
Med bakgrunn i de erfaringene sykehusene har gjort med svakheter i det regionale ERP
systemet, og usikkerhet knyttet til om release 4 vil utbedre de erkjente svakhetene
foreslås det å stoppe videre utvikling og utrulling av regional ERP-løsning
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Votering:
Administrerende direktørs forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Christian Grimsgaard)

Styrets
VEDTAK
1. For å dekke utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP)
godkjenner styret at kostnadsrammen for prosjektet økes med 72 millioner kroner i
forhold til prisjustert kostnadsramme vedtatt i sak 036-2013.
2. Styret godkjenner som følge av punkt 1 at økonomisk ramme for investeringer i IKTprosjekter økes med 41 millioner kroner i 2018.

027-2018

NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – STATUS ERVERV AV TOMT PÅ
BRAKERØYA –FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV AVTALE MED
EIE 1 AS

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a nr 4
Styrets vedtak fremgår av B-protokoll.

029-2018

ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE
METODER – ÅRSOPPSUMMERING 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar årsoppsummeringen 2017 for Beslutningsforum for nye metoder til orientering.

030-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.
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031-2018

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer
1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 30. og 31. januar 2018
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 31. januar 2018
Temasaker:


TEMA: Psykisk helsevern v/direktør medisin og helsefag Jan Frich

Møtet hevet kl 1445

6

Oslo, 8. mars 2018

Svein Ingvar Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET
25.01.2018 kl 10:00 til 14:00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom

Tilstede:

Idar Grotle
Thyra Giæver
Birte Helene Moen
Bjørg T. Lønnberg
Rita Andersen
Hanne Kittilsen
Vidar Bersvendsen
Gunn Ingeborg Kval‐Engstad

Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Halfrid Waage, fagdirektør
Anne Brynjulfsen, rådgiver
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF
Else Jorunn Saga, Pasient‐ og brukerombud
Egil Rye‐Hytten, regional brukerkontakt

Saker presentert av:
Anne Augestad Larsen, avdelingsleder, avdeling kreft- og blodsykdommer
Jørn Johnsen, seksjonsleder, sikkerhetspsykiatri døgn
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Forfall:

Sak 01/18

John Arne Rinde
Tom Helge Rønning, administrerende direktør

Godkjenning av protokoll fra 14.12.2017
Protokollene fra 14.12.17 ble lagt frem for endelig godkjenning
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner protokollen.

Sak 02/18

Orientering fra kreftavdelingen v/avdelingsleder Anne Augestad Larsen
Brukerutvalget takker for en god orientering.
Presentasjonen følger vedlagt.
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Sak 03/18

Sak 04/18

Godkjenning av brukerutvalgets årsmelding 2017
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner årsmeldingen.
Utkast til Årlig melding 2017
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år
sende melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes
vedtekter er det lagt til grunn at helseforetakene skal levere Årlig melding til Helse Sør‐Øst
(HSØ).
Sykehuset Telemark 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 i
henhold til helseforetakets vedtekter.
Årlig melding er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets
oppdragsdokument for samme år, samt beslutninger i foretaksmøter. I den Årlige meldingen
rapporterer Sykehuset Telemark på og kvitterer ut alle deloppdragene.
Utkast til Årlig melding 2017 for Sykehuset Telemark HF ligger som vedlegg til saken. Utkastet
inneholder tomme tabeller. Helse Sør‐Øst sender ut tall 24. januar 2017 for registrering i
tabellene. Det arbeides med å kvalitetssikre teksten i utkastet.
Vedtak:
1. Brukerutvalget gir sin tilslutning til det fremlagte utkastet til årlig melding 2017 for
Sykehuset Telemark HF.
2. Endelig dokument baseres på dette utkastet, samt de innspill som kommer fra tillitsvalgte
og hovedverneombudet, fra brukerutvalget og fra styret.

Sak 05/18

Pasient og brukerombudets orienteringer
Pasient og brukerombud, Else Jorunn Saga, orienterte om de mest aktuelle klagefrister innen
helse‐ og omsorgstjenester.
Generelt kan sies at en hver person står fritt til å klage på hva det skal være når det skal være,
men det stilles noen krav til form på formelle klager og det vil være lovverk og føringer hos
mottaker av klagen som avgjør hvor vidt den blir tatt til behandling eller avvises.
Klage til behandlingstedet og/eller Fylkesmannen
Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester, og at disse er av forsvarlig
kvalitet. Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse‐ og
omsorgtjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, har du mulighet til å klage.
Retten til nødvending helsehjelp er nedfelt i pasient‐ og brukerrettighetsloven §§ 2‐1a (rett til
nødvendig helsehjelp fra kommunens helse‐ og omsorgstjeneste) og 2‐1b (rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten). Klagen kan også gjelde forhold slik som at
helsepersonell har gitt utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter
taushetsplikten eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter og så videre.
Det er to typer klager i helse‐ og omsorgssaker. De behandles noe forskjellig hos
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Fylkesmannen.

Rettighetsklager er når du har fått avslag på en helse‐ og omsorgstjeneste du har søkt på.
Slike klager skal i første omgang rettes til den som har fattet vedtaket. Dersom klager ikke får
medhold, skal tjenestestedet videresende avslaget/klagen til Fylkesmannen som behandler
klagen og kommer med en endelig avgjørelse. Vedtak hos Fylkesmannen er endelige og kan
(normalt) ikke påklages.
Fristen for rettighetsklager etter pasient‐ og brukerrettighetsloven (pbrl) § 7‐2 er fire uker fra
pasient/bruker fikk, eller burde ha fått, tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage, jf. pbrl. 7‐
5.
Tilsynssaker er klager hvor Fylkesmannen får en klage fra pasienten, pårørende eller annen
interessent i saken der klagen gjelder kvaliteten på helsehjelpen eller helsepersonells
oppførsel. Også slike saker kan man normalt ta direkte med behandlingsstedet hvis man ikke
vil sende klagen til Fylkesmannen. Slike klager gjelder typisk ting som:






Faglig uforsvarlig behandling
Dårlig kommunikasjon
Blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp
Saksbehandlingsfeil ved vedtaket
Andre forhold som er kritikkverdige

Erfaring viser at i en del slike saker (spesielt de av mindre alvorlig karakter) oppfordrer
Fylkesmannen til «å løse saken» på lavere nivå – altså direkte mellom tjenestestedet og
pasient eller den det gjelder. Dette kalles gjerne lokal avklaring.
Klager til behandlingsstedet/Fylkesmannen bør sendes i brevs form og inneholde navn og
personnummer på pasienten og informasjon om hvem klagen rettes mot. Det bør også
konkret og kortfattet bli beskrevet hva det klages på.
Klagen bør sendes innen timelig tid. Behandlingsstedet/Fylkesmannen vil normalt behandle
saker som er opptil ett år gamle. Det er viktig at det ikke går for lang tid før klagen sendes.
Dette fordi muligheten for å belyse alle sider av saken blir svekket hvis det går for lang tid fra
hendelsen skjedde til du klager. Dette gjelder typisk tilsynsklager. Samtidig er det av og til
hensiktsmessig å se situasjonen litt an før en klage, for eksempel må behandlingstiltak som en
operasjon få den tiden det er forespeilet til ønsket effekt oppnås for pasient.
Psykisk helsevern – tvang
Pasienter innlagt under psykisk helsevern, deres nærmeste pårørende, eller en offentlig
instans som har begjært tvangsinnleggelse, kan klage til Kontrollkommisjonen.
Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor
psykisk helsevern, har rett til fem timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette
kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017. Det er Fylkesmannen som er
klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender
sykehuset informasjon til Fylkesmannen. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår
deg i saken, samt klagen din.
Norsk pasientskadeerstatning
Side 3 av 5

Har du fått en pasientskade i forbindelse med behandling, forsinket behandling eller
manglende behandling, kan du søke Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
Hovedregelen er at et krav et foreldet etter tre år. Den alminnelige fristen for å søke er tre år
fra du ble gjort kjent med skaden som har ført til et økonomisk tap og/eller medisinsk
invaliditet, samt kunnskap om den ansvarlige. For eksempel hvilket sykehus du ble behandlet
på.
Norsk pasientskadeerstatning behandler i noen tilfeller saker som er eldre enn tre år. Den
absolutte foreldelsesfristen hos NPE er 20 år. Dette gjelder normalt selv om erstatningssaker
ikke har hatt kunnskap om skaden eller de ansvarlige. Vedtak hos NPE har normalt klagefrist
på tre uker.
Det er ingen sammenheng mellom klage til tjenesteyter/Fylkesmannen og NPE, men NPE vil
som regel gjøre seg kjent med eventuelle avgjørelser/tilsynssaker hos Fylkesmannen i en
aktuell sak.
Sykehuset Telemark har informative sider på hjemmesiden på nett, og de har også laget et
skjema man kan bruke hvis det er ønskelig. Sykehuset har også plikt til å hjelpe til med en
klage, jfr Forvaltningsloven.
Pasient‐ og brukerombudet kan gi informasjon, råd og veiledning og kan også bistå med hjelp
til å klage. Merk at ombudet også har rett til å avvise saker, men dette må da begrunnes. Det
er valgfritt å hente hjelp hos ombud og man kan velge hvilket ombud man vil benytte.

Sak 06/18

Orientering fra akuttpsykiatrien v/seksjonslederleder Jørn Johnsen
Brukerutvalget takker for en god orientering.
Presentasjonen følger vedlagt.

Sak 07/18

Virksomhetsrapport STHF pr desember 2017
Ventetidene har økt i desember 2017, men ligger fortsatt innenfor målsettingene for alle
tjenesteområdene med unntak av VOP. Viktig å holde fokus på ventetid.
Regnskapet for 2017 viser et negativt resultat på 8,9 millioner kroner som gir et positivt
budsjettavvik på 16,1 millioner kroner.

Vedtak:
Brukerutvalget tar virksomhetsrapport per 3. tertial 2017 til etterretning.

Sak 08/18

Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon prosjekter
Brukerutvalget gjennomgikk og reviderte listen.
Ny liste følger vedlagt.

Sak 09/18

Eventuelt
Egil Rye‐Hytten orienterte fra regionalt brukerutvalg:
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 Lokalisering av lokal og regional sikkerhetsavdeling og avdeling for psykisk
utviklingshemming og autisme (PUA)
 Store ulikheter i henvisningspraksis vedr avslag (psyk)
 Regional samling for ungdomsråd
 Høringer
 Invitasjoner til prosjekter og fagråd
 Spørreundersøkelse: elektronisk spørreskjema også i papirutgave
Fra BU STHF til brukerutvalget i HSØ: Felles plattform for brukerutvalgene i HSØ
«Helt sikker ? Ikke uten pasient»
Invitasjon til regional konferanse om brukermedvirkning 22. og 23. mars 2018, Lillestrøm.
Brukerutvalget har anledning til å stille med 3 representanter.
Idar Grotle, Thyra Giæver og Vidar Bersvendsen deltar på konferansen.

Skien, 26. januar 2018
Anne Borge Kallevig
Referent
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PROTOKOLL FRA UNGDOMSRÅDET
19.03.2018 kl 18:00 til 21:00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien, bygg 54, direktørens møterom

Tilstede:

Martin Bjaadal Økter
Preben Myhre
Guro Helene Sørdalen
Hanna A.W. Thorsen
Joakim Knutsen Juul

Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Trine Helgen, sykepleier Barne‐ og ungdomsklinikken, koordinator for ungdomsrådet
Anne Borge Kallevig , adm.konsulent direktørens kontor, sekretær for ungdomsrådet

Forfall:

Sak 00/18

Andrea Skagsoset
Jørn Adrian Sandberg
Michael Lothe
Anne Stine Kristvik, klinisk sosionom BUP Porsgrunn, koordinator for
ungdomsrådet

Innkallelse og saksliste til møte 19.03.18
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 07/18

Godkjenning av referat fra ungdomsrådet 29.01.2018
Vedtak:
Referatet ble godkjent.

Sak 08/18

Endring av øvre aldersgrense i ungdomsrådet
Vedtak:
Ungdomsrådet ønsker å øke øvre aldersgrense på medlemmene i rådet til 25 år.
Dette tas opp som sak i ledergruppa.

Sak 09/18

Ledelinjer (for de som bruker stokk) og bedre skilting på sykehuset
Ungdomsrådet sender brev til Service og systemledelse ved klinikksjef Elin Skei.

Sak 10/18

Større variasjon og mer spennende mat for unge
Ungdomsrådet sender brev til Service og systemledelse ved klinikksjef Elin Skei.
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Sak 11/18
Sak 12/18

Sak 13/18

Presentasjon av ungdomsrådet rundt på de forskjellige avdelingene på sykehuset
Dette utsettes til høsten 2018
Ungdomsrom
Ungdomsrådet sender brev til Service og systemledelse ved klinikksjef Elin Skei.
Eventuelt
o Aktivitør: Elin Stamland Andersen er ansatt. Begynner etter påske. Tilbud til
alle inneliggende ungdom på sykehuset uansett avdeling.
o Helgetur/samling – Quality Hotel & Resort Skjærgården 13. – 14. april 2018
o Pasient‐ og brukerombudet i Telemark v/ Arbesa Berisha inviteres til neste
møte 28.05.18

Besøk av direktør Tom Helge Rønning
Direktøren orienterte om sykehuset, og utfordret ungdomsrådet på innspill/nye
tanker rundt:
 Videre utvikling av sykehuset – ramme Utvikingsplan 2035
Ungdommens krav og behov
 Teknologiutvikling
Bruke tilbudene/ verktøyene på nye måter

Skien, 19. mars 2018
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.
028-2018

Saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Egenevaluering

Møtedato
18.4.2018

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 9. april 2018

Per Anders Oksum
Styreleder
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