Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak nr.
029‐2018

Saksansvarlig og saksaksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Beslutning

Møtedato
23.5.2018

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 7. mai 2018

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

23. mai 2018, kl. 0930 – 1530

Sted:

Direktørens møterom, Skien

Møteleder:

Styreleder Per Anders Oksum

Møteinnkalling/saksliste
Saksnr.
029‐2018

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakstype
Beslutning

030‐2018

V/Styreleder
Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. april 2018

Beslutning

031‐2018

V/Styreleder
Administrerende direktør sin orientering

Orientering

032‐2018

Virksomhetsrapport per 1. tertial 2018

Orientering

033‐2018

V/Økonomidirektør
Elektronisk kurve og medikasjon

Orientering

034‐2018

V/Fagdirektør og prosjektleder Benedicte Børge‐Ask
Innføring av nytt helhetlig kvalitetssystem HELIKS

Orientering

035‐2018

V/Fagdirektør og konst. kvalitetssjef Helle Haugseter
Konsernrevisjonens rapport – Forvaltning av GAT

Orientering

036‐2018

V/HR‐direktør og representant fra Konsernrevisjonen i HSØ
Rapportering på overordnet HMS‐handlingsplan 2017

Orientering

037‐2018

038‐2018

V/HR‐direktør
Temasak:
Orientering om arbeidet med ny ambulanseplan – utfordringer og
utvikling i ambulansetjenesten
V/Prosjektleder Knut Inge Skoland
Styrets årsplan 2018 oppdatert
V/Styreleder
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Orientering

039‐2018

Eventuelt

Orientering

040‐2018

V/Styreleder
Andre orienteringer

Orientering

041‐2018

V/Styreleder
Egenevaluering – lukket møte
V/Styreleder

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

Med vennlig hilsen
Per Anders Oksum
Styreleder

Vedlegg: Saksdokumenter.
Elektronisk kopi er sendt til:
Helse Sør‐Øst RHF
Revisor Hans Christian Berger, PWC
Varamedlemmer
Direktørens stabs‐ og klinikksjefer
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte18. april 2018
Sak nr.
030-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Beslutningssak

Møtedato
23.5.2018

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 18. april 2018
Utrykte vedlegg:

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøtet 18. april 2018 godkjennes.

Skien, den 14. mai 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF
Tid: Onsdag 18. april 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
forfall
Ann Iserid Vik‐Johansen
Thor Severinsen
Thor Helge Gundersen
Observatører fra Brukerutvalget med møte‐ og talerett:
Thyra Giæver, vara for 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):
Gunnar Gausel, klinikksjef Barne‐ og ungdomsklinikken
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
Kjetil Christensen, klinikksjef Kirurgisk klinikk
Annette Fure, utviklingsdirektør
Mai Torill Hoel, HR‐direktør
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef
Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet.
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Saker som ble behandlet:

Sak nr.014‐2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret.

Sak nr. 015‐2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2018

Styrets enstemmige vedtak:
Protokoll fra styremøtet 7. februar 2018 godkjennes.

Sak nr. 016‐2018

Administrerende direktør sin orientering

Administrerende direktør orienterte om følgende:
 STHF støtter SiV i lokalisering av funksjon for mekanisk trombectomi («fisking» av
blodpropp ved hjerneslag)
 Endelig kontrollrapport fra Datatilsynet
 Utbrudd av VRE (tarmbakterie)
 Svarprosent 86 % på ForBedring
 Avvikling av fedmekirurgi
 Status salg av personalboliger
 Ny kodepraksis
 Omlegging til drift 3 dager per uke på Rjukan
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.
Sak nr. 017‐2018

Styrets beretning og årsregnskap 2017

Styrets enstemmige vedtak:
Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2017.
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Sak nr. 018‐2018

Virksomhetsrapport per mars

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar virksomhetsrapport per mars 2018 til orientering.

Sak nr. 019‐2018

Økonomisk langtidsplan 2019‐2022

Administrerende direktør hadde fremmet følgende 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.
De ansattevalgte, Severinsen, Vik‐Johansen og Gundersen, fremmet i møtet følgende forslag
til nytt vedtak;
Saken utsettes.
Votering over ansattevalgtes forslag til nytt vedtak:
De ansattevalgte, Severinsen, Vik‐Johansen og Gundersen, støttet forslaget til nytt vedtak.
De eieroppnevnte representantene Oksum, Kasin, Sundelin og Dalen stemte mot de
ansattevalgtes forslag til nytt vedtak.
Stemmeforklaring fra de ansattevalgte:
Direktøren må planlegge med et overskudd på 80 mill. i perioden. For å få til det må det
gjennomføres en «effektivisering» eller nedskjæring på 210 mill. og en reduksjon av ansatte
(fra faktisk ansatte i 2017) på 184 stillinger til 2022.
Det er en nedskjæring som ikke er akseptabel når vi har kuttet i en årrekke og merker at nye
nedskjæringer blir stadig vanskeligere å gjennomføre. Vi ber styreleder og direktør om å
henvende seg til HSØ for å få større overføringer, blant annet rette opp feil mht. genetikken,
for lave overføringer til avrusing. Videre ber vi om økt støtte til nytt strålesenter.
Punktet HR og Kompetanseutvikling er for vagt formulert. I vedlegget Planforutsetninger for
ØLP for Helse Sør‐Øst vedtatt i styret 8. mars 2018 er dette mye tydeligere formulert og bør
inntas i vår ØLP i sin helhet.
Votering over administrerende direktørs forslag til vedtak:
Administrerende direktørs fremsatte forslag til vedtak fikk tilslutning fra de eieroppnevnte
styremedlemmene Oksum, Kasin, Sundelin og Dalen. De ansattevalgte styremedlemmene,
Severinsen, Vik‐Johansen og Gundersen stemte mot administrerende direktørs forslag
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Stemmeforklaring fra de ansattevalgte:
Styresaken framlegger en stagnasjon av inntekter i perioden 2018‐21. Dette begrunnes i at
befolkningen øker lite, men befolkningen reduseres ikke og antall eldre øker i perioden og
trenger mer helsetjeneste.
I tillegg skal det være en økning av pasientbehandlingen med ca. 2 % pr år, mest i psykiatri
og rus. Videre har sykehuset en pris‐ og lønnsvekst som er høyere enn konsumprisindeksen
(og kan rammes av f.eks. lav kronekurs ved innkjøp). Bruk av ambulanse skal økes, og dette
finansieres ikke fullt ut av HSØ.
Direktøren må planlegge med et overskudd på 80 mill. For å få til det må det gjennomføres
en «effektivisering» eller nedskjæring på 210 mill. og en reduksjon av ansatte fra faktisk
ansatte i 2017 på 184 stillinger i 2022.
Det er lite å spare på innkjøp etter et iherdig arbeid og driften ellers er effektivisert i over 20
år.
ST har også redusert på administrativt personell i flere år, men dette må gjennomgås nøye.
Når det nå legges opp til «effektivisering» på 30‐80 mill. pr år så betyr det hvert år
nedskjæringer på pleie‐ og behandlingspersonell på fra 40‐90 ansatte. Dette går ikke
sammen med krav og ønsker om økt pasientbehandling, økt kvalitet, kortere ventetider.
Prioriteringsregelen: Med så stort trykk på nedskjæringer er det stor risiko for at tilbudet til
psykiatriske pasienter skjæres ned mer enn i somatikken, både for barn og voksne – siden
sykehuset de siste årene ikke har fulgt opp denne regelen.
Sykehuset har forbedret kodepraksis på noen fagområder. Dette må ha høyeste fokus.
Investeringene er for lave spesielt mht. bygg og MTU. Med dagens nivå vil bygninger og
utstyr forringes og det medfører for dårlige forhold for pasienter og ansatte.
Ansattevalgte ber om sterkt trykk på utbygging somatikk Skien og at nødvendige utbygginger
i psykiatrien planlegges og iverksettes.
Ansattevalgte vurderer at det er uakseptable lave overføringer fra HSØ til STHF. Det er gjort
fordelinger i HSØ som gir OUS forholdsvis for stor andel. Dette gir seg tydeligst uttrykk på
områdene psykiatri og rus med storbytillegg, gjestepasienttakst på 123 % av DRG,
overføringene til ambulanse (mangler beredskap), betaling for Sunnås, forskningsmidler mm.
HSØ får også overført for lite fra Staten.
HSØ har gjennomgått inntektsfordelingen på nytt. Arbeidet står i stampe fordi OUS
argumenterer for at de trenger pengene pga. driften. Men fordelingen skal være på
bakgrunn av demografi og det må også gjelde OUS. Vi krever at alle de områdene vi peker på
blir vurdert. Vi krever at endringen gjøres snart og at fordelingen tilgodeser vårt sykehus
med betydelig høyere inntekter enn ØLP legger opp til fra 2019.
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Styrets 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.

Sak nr. 020‐2018

Delrapporter til Utviklingsplanen samt oppdaterte framskrivninger etter
føringer fra HSØ

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret godkjenner de fremlagte delrapportene og at disse vedlegges den tidligere
vedtatte STHF utviklingsplan (sak 64‐2016).
2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i delrapportene dersom
eventuelle høringsinnspill eller innspill i drøfting med tillitsvalgte skulle tilsi at det er
behov for dette.
Sak nr. 021‐2018

Forberedelser til ny personvernforordning (GDPR)

Styrets enstemmige vedtak:
Styrets tar forberedelser til ny personvernforordning (GDPR) til orientering.
Sak nr. 022‐2018

Revisjon av fullmaktsreglement Sykehuset Telemark HF

Styrets enstemmige vedtak:
Saken tas til orientering.
Sak nr. 023‐2018

Protokoll fra foretaksmøter 14. februar og Oppdrag og bestilling 2018

Styrets enstemmige 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.
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Sak nr. 024‐2018

Årlig gjennomgang av instrukser for styret og administrerende direktør

Styrets enstemmige 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.

Sak nr. 025‐2018

Styrets årsplan 2018

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

Sak nr. 026‐2018

Eventuelt

Det ble ikke fremmet saker under denne posten.

Sak nr. 027‐2018

Andre orienteringer

Styreleder orienterte om sin deltakelse på møter utenom
styremøtene:
 Oppfølgingsmøter med HSØ
 Styreledermøte i HSØ
 Spekterkonferanse
 Dialogmøter med HSØ vedrørende mandat for konseptfase
Skriftlige orienteringer:
 Protokoll fra styremøte i HSØ 1.2.18
 Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 8.3.18
 Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 25.1.18
 Foreløpig Protokoll fra Ungdomsrådsmøtet 19.3.2018
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet ble hevet kl. 15:00
Førstkommende ordinære styremøte:
Onsdag 23. mai 2018 kl. 09.30‐15.30 i Direktørens møterom, Skien.
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Sykehuset Telemark, 18. april 2018

Per Anders Oksum
Styreleder

Nils Kristian Bogen
(Sett)

Thor Helge Gundersen

Marit Kasin
Nestleder

Ann Iserid Vik‐Johansen

Thor Severinsen

Folke Sundelin

Kari Dalen

Tone Pedersen
Styresekretær
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Administrerende direktør sin orientering
Sak nr.
031 ‐2018

Saksbehandler
Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Sakstype
Orientering

Møtedato
23.5.2018

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 15. mai 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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ADs orientering til styret 23.5.2018

1. Vedtak om pålegg – overtredelsesgebyr til STHF
Datatilsynet varslet i fjor høst at de vil ilegge helseforetakene i Helse Sør‐Øst et
overtredelsesgebyr på kroner 800.000. Årsaken er mangelfull risikovurdering og
sårbarhetsanalyser knyttet til moderneriseringen av IKT. Samtlige helseforetak i Helse Sør‐Øst
fikk forhåndsvarselet. Varselet var knyttet til innføring av ny felles IKT‐infrastruktur i
foretaksgruppen.
Sykehuset Telemark HF gjennomgikk grunnlaget for Datatilsynets varsel og sendte svar på
varsel om vedtak innen fristen, før jul i fjor. I svaret ga vi uttrykk for at vi var innforstått med
at helseforetaket har et selvstendig ansvar som databehandlingsansvarlig. Vi hadde imidlertid
en del merknader som vi mente burde tas med i betraktning i vurdering, utforming og
utmåling av det endelige vedtaket.
Det endelige vedtaket ble mottatt for kort tid siden, med følgende konklusjon fra
Datatilsynet: «Vi har vurdert kommentarene fra Sykehuset Telemark og tar disse til
etterretning. Vår konklusjon er at det ikke er gjort innsigelser mor vår vurdering av avvik. Der
ikke kommet innspill som påvirker vår vurdering av om overtredelsesgebyr bør ilegges og vi
kan heller ikke se at det foreligger omstendigheter som tilsier at gebyrets størrelse skal
endres»
Vedtaket betyr at STHF pålegges å betale et gebyr til statskassen på kr 800.000,‐.
Administrerende direktør har besluttet å ikke benytte seg av klagemuligheten og beløpet som
ble avsatt i fjorårets regnskap vil bli betalt.
2. Utbrudd av VRE (tarmbakterie)
Det har ikke vært registrert nye tilfeller av VRE på sykehuset etter siste positive svar 23. mars
i år. All screening av pasienter inn og ut av utbruddsavdelinger er avsluttet. Det er nå kun
spesielle tiltak ved dialyseavdelingene i Skien og Kragerø.
Før vi offisielt kan avslutte overvåkning og tiltak i forbindelse med utbruddet, skal det gjøres
prevalensscreening av VRE på utbruddsavdelingene ca. tre måneder etter siste positive funn.
3. Helse Sør‐Øst omdømmeundersøkelse
Den siste omdømmeundersøkelsen til Helse Sør‐Øst viser at 85 prosent av telemarkingene
har stor tiltro til behandlingen ved Sykehuset Telemark. Tallet er bedre enn tidligere år. I
undersøkelsen svarer 38 prosent av de spurte at de har «meget stor tiltro» til at de får
nødvendig behandling ved Sykehuset Telemark, mens 47 prosent svaret at de har «stor
tiltro». 13 prosent sier at de har «litt tiltro», mens to prosent svarer «ingen tiltro». Samlet
viser undersøkelsen at tilliten til Sykehuset Telemark er god, og det er spesielt positivt å
konstatere at vi har den beste omdømmeutviklingen blant sykehusene i Helse Sør‐Øst.
Også tilfredsheten med sykehuset er bedre enn tidligere år, og de aller fleste i fylket har
Sykehuset Telemark som sitt førstevalg. Det er bare Sørlandet Sykehuset og Oslo
Universitetssykehus som har like høy «lojalitet» til eget sykehus.
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Nå som pasientene har større valgfrihet, og det er flere private aktører som tilbyr helsehjelp,
må Sykehuset Telemark være et attraktivt sykehus. Derfor er det motiverende at flere enn
tidligere har oss som sitt førstevalg. For å legge til rette for at pasienter i større grad kan
komme med innspill til hvordan tilbudet kan bli enda bedre, har sykehuset for kort tid siden
lansert en ny brukerundersøkelsen på nettsidene sine. Vi håper at dette tiltaket kan hjelpe
oss i arbeidet med å forbedre våre pasienttilbud ytterligere.
4. Omlegging av driften på Rjukan
Det har i den senere tid blitt stilt tre spørsmål i Stortingets spørretime om driften på Rjukan.
Bakgrunnen for spørsmålene er at sykehuset har valgt å konsentrere driften til tre dager i
uken, etter at to ansatte (1,5 stilling) har gått av med pensjon.
Utgangspunktet vårt er at vi til enhver tid må tilpasse driften vår til det reelle pasientbehovet.
Vi har frem til nå faktisk hatt mer poliklinikk enn vi regnet med i generell indremedisin og
kirurgi og ortopedi. I tillegg har det vært private øye‐ og øre‐nese‐hals spesialister og
audiograf, som fortsetter. Tinn har også et svært godt resultat når det gjelder desentralisert
dialysebehandling. Det har faktisk vært opptil syv pasienter i dialyse på avdelingen. Det ser ut
som om vi foreløpig fortsetter med minst seks pasienter, til tross for at vi også startet opp tre
pasienter forrige uke i Vinje.
På røntgen har undersøkelsene avtatt betydelig siden 2014, reduksjonen er på nesten 70
prosent. Samlet sett har vi nå aktivitet til tre dialysedager, tre røntgendager og en til to fulle
poliklinikkdager i uka. Administrerende direktør mener at tilbudet er innenfor det som ble
lagt til grunn i Utviklingsplanen for 2014‐2016, uten at denne lenger representerer en ramme
for den løpende driften. Sykehuset må til enhver tid vurdere sitt tjenestetilbud opp mot
befolkningens behov. Rammene for dette er «Utviklingsplanen 2030» vedtatt av styret i
september 2016, oppdatert med framskrivninger til 2035 og delrapporter vedtatt av styret i
april 2018.
5. Dialogmøte med Grenlandskommunene
Torsdag 26. april arrangerte sykehuset dialogmøte med hovedutvalgene innen helse og
omsorg i alle de seks Grenlandskommunene. Alle kommunene var representert og vi fikk
gode tilbakemeldinger på at vi arrangerer denne type møter med kommunenes politisk
ledelse innen helseområdet. Sykehuset var representert med administrativ ledelse, samt
styreleder. Tema i møtet var Utviklingsplanen 2035 med delrapporter, utskrivningsklare
pasienter og informasjon om sykehusets nye behandlingstilbud innen avrusning. Skien
kommune orienterte om sitt arbeid med etablering av interkommunale akuttmedisinske
tjenester/legevakt.
6. Lærlinger
STHF tok inn de første lærlingene i helsefag i 2009. Ordningen var blant annet forankret i et
styrevedtak hvor direktøren ble bedt om å legge til rette for inntak av lærlinger i faget. I
årene frem til i dag har det vært ulikt antall lærlinger, på det meste 15, mens det i
inneværende periode (2017/2018) er redusert til 4 lærlinger. Ordningen har vært
administrert av kirurgisk klinikk og i det siste året har de gjenværende plassene vært
tilknyttet denne klinikken. På bakgrunn av en kritisk økonomisk situasjon, samt mangel på
instruktørressurser har ikke klinikken evnet å tilby lærlingplasser for 2018/2019. Dette
medfører at sykehuset står uten lærlingplasser for dette skoleåret, på tross av at
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lærlingplasser i helsefag er en tydelig bestilling i OBD. Det vil bli satt i gang en arbeid med
sikte på å reetablering av lærlingeordningen fra høsten 2019.

Øvrige orienteringer kan gis muntlig i styremøtet.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Virksomhetsrapport per 1. tertial 2018
Sak nr.
032-2018

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

Trykte vedlegg:

Virksomhetsrapport per april 2018
Risikovurdering per april 2018

Utrykte vedlegg:

Ingen

Sakstype
Orientering

Møtedato
23.05.2018

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

Forslag til vedtak:
Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2018 til orientering.

Skien, den 15. mai 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør

Administrerende direktørs vurdering
Den oppdaterte risikovurderingen peker på to områder med høy risiko for manglende måloppnåelse,
og konkrete tiltak er nødvendig for å nå målsetningene for økonomiske resultater og oppfyllelse av
prioriteringsregelen. Samtidig er det viktig å presisere at det vurderes at det ikke foreligger økt risiko
for redusert kvalitet og pasientsikkerhet.
Det er grunn til bekymring for resultatutviklingen ved sykehuset. Forsinkelser i effektiviserings- og
produktivitetsforbedringsarbeidet sammen med lavere aktivitet enn budsjett krever iverksetting av
korrigerende tiltak. Sykehuset Telemark er avhengig av produktivitetsforbedring og effekt av
budsjetterte merverditiltak for å nå budsjettmålet for 2018.
Det er igangsatt et arbeid for å revurdere omfanget av det interne effektiviseringsarbeidet, som kreves
for å nå styringsmålene. Administrasjonen vurderer også nye klinikkovergripende tiltak med
målsetting om kostnadsreduksjoner og produktivitetsforbedringer.

Sammendrag
Det er utarbeidet risikovurdering per første tertial. Den overordnede vurderingen er at det er høy
risiko for manglende måloppnåelse innfor flere av indikatorene, men det vurderes at det ikke
foreligger økt risiko for redusert kvalitet og pasientsikkerhet.
-

Høy risiko for manglende måloppnåelse: økonomiske resultater og prioriteringsregelen
Middels risiko for manglende måloppnåelse: kvalitet/tilgjengelighet, bemanning, aktivitet,
strategisk posisjonering i markedet, informasjonssikkerhet og fritt behandlingsvalg

I utarbeidelsen av risikovurderingen inngår vurdering av måloppnåelse for mål/krav i oppdrag og
bestilling, samt sykehusets strategi.
Forskningsaktiviteten ved sykehuset er fortsatt høy, 5 pågående PhD-studier er finansiert ved interne
midler, og 1 PhD-prosjekt har fått tildelt strategiske forskningsmidler fra HSØ.
Det gjenstår fortsatt implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger i
Pasientsikkerhetsprogrammet fra 2016, med mål om etterlevelse av tiltakspakken innen 2018.
Status for innsatsområder fra 2017 er også uendret.
Formålet med tilsyn og revisjoner er å kontrollere sykehusets styring og kontroll med at aktiviteter
planlegges, gjennomføres, evalueres og kontrolleres i samsvar med lovverket, krav fra eier og egne
definerte krav og målsetninger.
Det er spesielt grunn til å trekke frem sykehusets oppfølging av tilsynet som Datatilsynet gjennomførte
i 2017 med helseforetakets tilgangsstyring til elektronisk pasientjournal. Oppfølgingen her er svært
omfattende. Det ble gitt to pålegg fra Datatilsynet:
1. Sykehuset Telemark HF pålegges å gjennomføre vurdering av innholdet i de ulike rollene og
tilpasse tilgangene etter faktisk behov, jf. pasientjournalloven §§ 19 og 22, jf.
personopplysningsforskriften § 2-4. Se redegjørelse i kontrollrapporten punkt 4.3.
2. Sykehuset Telemark HF pålegges å utarbeide verktøy for å gjennomføre systematisk oppfølging av
hendelseslogger i pasientjournalsystemet, jf. pasientjournalloven § 22.
Det er utarbeidet en detaljert handlingsplan og frist for å gjennomføre påleggene er 01.06.2018.
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Gjennom siste året har vi sett en gradvis forbedring i de fleste medisinske parametere. Per april er
målsettingen om at 70 % andel av alle pakkeforløp skal være gjennomført innenfor standard
forløpstid oppnådd. Gjennomsnittstall for 1. tertial i år viser 83 % andel nye pasienter inkludert i
pakkeforløp, som er høyest på andel behandlet innen standard forløpstid innen foretaksgruppen.
Ventetidene og antall henvisninger har økt siden foregående måned for alle tjenesteområdene, men
endringene vurderes som normale variasjoner. Psykiatrien har ledige terapeutstillinger og
rekrutteringsutfordringer, som påvirker aktivitetsnivået negativt, spesielt innen BUP. Som følge av
dette, er prioriteringsregelen ikke innfridd. 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 målt i aktivitet eller endring i ventetider.
Aktiviteten i april måned er over budsjett for PHV/TSB. Etter høy aktivitet i mars, registreres en
nedgang i somatikken. Nedgangen registreres i all hovedsak ved kirurgisk klinikk.
Den samlede aktiviteten hittil i år er lavere enn budsjettert, og det vil kreve god planlegging og økt
aktivitet framover om aktivitetsmålene for 2018 skal nås.
Sykehuset Telemark rapporterer et driftsresultat på – 11,6 millioner kr. pr. april, som er 21,6
millioner kr. svakere enn periodisert styringsmål. Resultatet skyldes lavere pasientrelaterte inntekter
enn planlagt, både ISF og polikliniske lab.inntekter (inntektstap på over 5 millioner kr. pr. april, utover
mottatt kompensasjon), samt forsinkelser i internt effektiviseringsarbeid. Det negative budsjettavviket
er relatert til svake driftsresultater i klinikkene, delvis kompensert at et mindre positivt bidrag fra
kjøp/salg av helsetjenester.
Sykehuset har fortsatt utfordringer med å løse årets effektiviseringskrav og tøff periodisering av
forventede driftsforbedringer påvirker perioderesultatet negativt. Det jobbes med analyser og intern
gjennomgang på alle nivåene i organisasjonen for å identifisere muligheter for økt produktivitet.
Klinikkenes styringsmål for året er uendret og dette vil kreve økt omfang av forbedringstiltak ut året,
for å kompensere etterslepet.
Estimatet for året opprettholdes til et driftsresultat i balanse, som er 30 millioner kr. svakere enn
styringsmålet. Administrasjonen er i gang med planlegging av et omfattende omstillingsarbeid for å
innfri målet om produktivitets- og resultatforbedring.
Utsiktene for resultatutviklingen ut året har konsekvenser for likviditeten. I likviditetsstyringen
fremover forutsettes en regulering av driftskredittrammen tilsvarende likviditetseffekten av pensjon,
før reguleringspremien forfaller i oktober. Ved negative resultater utover forventet resultatbane i år,
kan det bli aktuelt å be om kortsiktig lån, for å sikre nok tilgjengelig likviditet.
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Risikovurdering per 1. tertial
Virksomheten i sykehuset skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og styringskrav
fastsatt i oppdragsdokumentet eller foretaksmøtet samt vedtak som fattes av eget styre. Effektiv
styring forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som skal identifisere systemsvikt,
feil og mangler samt bidra til å nå gjeldende styringskrav og målsettinger. Innenfor hvert av
styringsmålene er konkrete og målbare mål gjennomarbeidet og det er gjort vurdering av risiko for
manglende måloppnåelse, med tilhørende sannsynlighets- og konsekvens beskrivelse.
Hensikten med risikovurderingen er å identifisere hvilke områder som trenger særskilt
oppmerksomhet i perioden fremover og korrigering av utviklingen for å oppnå resultater som forventet
i løpet av året.
Den overordnede vurderingen er at det er høy risiko for manglende måloppnåelse
innfor to av indikatorene, men det vurderes at det ikke foreligger økt risiko for redusert kvalitet og
pasientsikkerhet.
-

Høy risiko for manglende måloppnåelse: økonomiske resultater og prioriteringsregelen
Middels risiko for manglende måloppnåelse: kvalitet/tilgjengelighet, bemanning, aktivitet,
strategisk posisjonering i markedet, informasjonssikkerhet og fritt behandlingsvalg
Risikoområder

Sannsynlighet
1

2

Konsekvens
3

4

5

1

2

Historisk utvikling
3

x

1 Kvalitet og tilgjengelighet

4

5

T1‐17

T2‐17

T3‐17

T1‐18

x

Ventetid
Fristbrudd
Infeksjoner
Direkte time
Korridorpasienter
Pasientsikkerhetsprogrammet
x

2 Økonomi
3 Bemanning

x

x

x

Årsverk
Variabel lønn og innleie
Sykefravær og AML
Kompetanse
x

4 Aktivitet somatikk og psykiatri
5 Strategi ‐ attraktivitet og konkurransesituasjon

x

x

x
x

6 Prioriteringsregelen

x

7 Informasjonssikkerhet ‐ personvern ‐ ny EU direktiv

x

x

8 Fritt behandlingsvalg

x

x

1. Kvalitet og tilgjengelighet – Økt sannsynlighet fra forrige rapportering. Endringen skyldes
lange ventetider sett opp mot prioriteringsregelen og interne styringsmål.
2. Økonomi - ingen endring fra forrige rapportering. Lavere aktivitet enn forventet, inntektstap
etter omlegging av inntektssystem for lab.tjenester, kombinert med forsinkelser i
effektiviseringsarbeid gir høy sannsynlighet for at budsjettet ikke innfris. Det jobbes med
kompenserende tiltak, men det vurderes at effekten av disse ikke vil være tilstrekkelig for å nå
resultatmålene for 2018.
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3. Bemanning - ingen endring fra forrige rapportering. Bemanningsnivået er lavere enn i fjor,
men høyere enn budsjettert. Det er lagt opp til en nedgang på 58 årsverk i 2018, men noen av
tiltakene ikke er effektuert ennå og vil ikke full effekt i inneværende år. Høyere sykefravær og
derav høyere vikar-innleie har negativ effekt på omstillingsarbeidet. Organisasjonen må ha
spesielt fokus på løpende helsetjenester og at kvaliteten ikke blir negativt påvirket av
omstillingsarbeidet.
4. Aktivitet - ingen endring fra forrige rapportering. Det er behov for økt produktivitet for å nå
resultatmålet og resultatene hittil i år viser negativ utvikling.
5. Strategi – attraktivitet og konkurransesituasjon – ny fra forrige rapportering. Sykehuset må
jobbe aktivt og mer bevist med å tilpasse seg konkurransesituasjonen som er styrt av
pasientrettighetene, for å holde kostnadene knyttet til FBV og gjestepasienter på et lavt nivå.
6. Prioriteringsregelen – ny fra forrige rapportering. Prioriteringsregelen er ikke oppfylt. Lavt
aktivitetsnivå i psykiatrien har påvirket ventetidene negativt. Nedgangen i aktivitet i
psykiatrien skyldes i hovedsak et økende antall vakante terapeutstillinger
7. Informasjonssikkerhet - ingen endring fra forrige rapportering. Ny personvernlovgivning trer i
kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger innskjerpes ytterligere. Det
pågår arbeid for å etablere gode interne rutiner og sikre behandlingen av personopplysninger
iht lovverket.
8. Fritt behandlingsvalg – Ny fra forrige rapportering. FBV-ordningen medfører økende
kostnader i forbindelse med behandlingsforløpets lengde, særlig innen psykiatri og TSB.
Sykehuset er pliktig til å opplyse pasienten om alternative behandlingsinstitusjoner.

Virksomhetsstyring
Grunnleggende for STHFs arbeid med styringskravene fra eier og mål i sykehusets strategiplan er
effektiv virksomhetsstyring, som forutsetter at det er etablert god intern styring og kontroll. Som ledd i
arbeidet med innfrielse av styringskrav og strategimål vurderes status per tertial. Gjennomgangen per
første tertial 2018 viser manglende måloppnåelse på områdene økonomi og prioriteringsregelen, ref.
sykehusets risikovurdering. På de fleste øvrige områder rapporteres det om at full eller delvis
måloppnåelse forventes i løpet av året. Sykehuset har utfordring med å nå målet; Andel pasientskader
basert på de årlige GTT-undersøkelsene er redusert med 25 pst. innen utgangen av 2018, målt ut fra
undersøkelsen for 2012. Målinger viser følgende resultat: 9,5 % i 2012 - 12,5 % i 2016 - 18, 75 % i
2017. Årsaker til at måloppnåelse er utfordrende skyldes blant annet innføringen av elektronisk
sykepleie-dokumentasjon i 2014, samt endret metodikk for utvalg i 2016. Sykehuset har også, på
bakgrunn av en kritisk økonomisk situasjon i Kirurgisk klinikk, samt mangel på instruktørressurser
ikke evnet å tilby lærlingplasser i helsefag (bestilling i oppdragsdokumentet) for skoleåret 2018/2019.
Det vil bli satt i gang en arbeid med sikte på å reetablere lærlingeordningen fra høsten 2019.
For å sikre etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er
det sentralt å ha et velfungerende kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal understøtte forskriftens krav
til styring og kontroll ved funksjonalitet for blant annet behandling av proaktivt forbedringsarbeid,
samsvarsvurderinger, uønskede hendelser, klagesaker, handlingsplaner, risikovurderinger og
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dokumentstyring. Det pågår for tiden et prosjekt ved sykehuset for å bytte ut kvalitetssystemet TQM
Helse, som er utdatert, med et moderne kvalitetssystem. Sykehuset Telemark tok 15.02.2018 i bruk
nytt dokumentstyringssystem HELIKS. HELIKS har også en forbedringsdel (uønskede hendelser,
klagesaker, handlingsplaner mv.) som pt ikke er klar for ibruktagelse. Det er uklart når det vil være
klart for oppstart. Det redegjøres nærmere for status for innføring av HELIKS i egen styresak til møte
23. mai 2018.
Sykehuset har iverksatt en rekke tiltak for forbedringer på området informasjonssikkerhet og det
foregår flere regionale prosesser i Helse Sør-Øst. Prosessene innebærer at helseforetakene i regionen
skal standardisere arbeidsprosesser og rutiner på aktuelle områder. Sykehuset Telemark ser behov for
å sikre at felles regionale beslutninger og føringer løftes inn i sykehuset slik at vi sikrer god lokal
behandling av for eksempel risikovurderinger.
I samarbeid med andre helseforetak i foretaksgruppen forbereder STHF EUs nye
personvernforordning, som trer i kraft 25. mai 2018. Forordningen innebærer at krav til å behandle
personopplysninger innskjerpes ytterligere. Sykehuset arbeider med å etablere gode interne rutiner og
sikre behandlingen av personopplysninger iht. lovverket.
På HMS-området pågår det arbeid med å lage en helhetlig HMS-plan, som skal tas i bruk fra 2019.

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

apr.18

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

61

56,2

53,4

59

43

91

0

56

30

42

4

37

1
296

Kirurgi

Medisin

Antall som venter

reduksjon

7 819

7 665

7 103

4 056

2 067

Antall med ventetid over 1 år

reduksjon

332

89

100

93

7

1 698

1 344

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

70 %
70 %
reduksjon

69 %
71 %

79 %
69 %

81 %
71 %

4 969

3 537

3 560

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

MSK

‐

83

‐
92
‐

6

12

48

51

VOP/TSB

49/30

‐

‐

‐

210

116

266

‐

‐

‐

156

97

247

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 øker for alle tjenesteområdene i april måned. Antall som venter og antall pasienter passert
tentativ tid er om lag på samme nivå som sist måned.
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Pakkeforløp
Figuren nedenfor viser resultater for 1. tertial 2018:

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 50 % og 61 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid.
Sykehuset forventer en nedgang i resultatet på lunge på grunn av sprengt kapasitet på PET-scanning.
For prostata har det imidlertid vært en positiv utvikling på dette måleparametret sammenlignet med
samme tidsrom i fjor (34 %).
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 1. tertial 2018 viser 82 %.
Gjennomsnittstall for 1. tertial i år viser 83 % andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp, dette er noe
høyere enn i tilsvarende periode i fjor (76 %). 75 % av pasientene i pakkeforløp behandles innen
standard forløpstid, som er høyere enn ved tilsvarende periode i fjor (66 %), og innfrir målet om 70 %.
Sykehuset Telemark HF scorer således høyest på andel behandlet innen standard forløpstid innen
foretaksgruppen.
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2. Prioritere psykisk helsevern og TSB
Prioriteringsregelen kommenteres under avsnittet om aktivitet.

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

mål 2018

des.16

des.17

lavere enn 2016

0,19

0,09

0,12

0,14

0,16

lavere enn 2016

19,6 %

11,6 %

13,3 %

13,7 %

14,6 %

6

8

9

4

reduseres

feb.18 mar.18

apr.18

Antall tvangsinnlagte hittil i år er 96. Dette tilsvarer et snitt på 0,14 per 1000 innbyggere. Dette er en
nedgang fra samme periode i fjor. I april måned var det 27 tvangsinnlagte, noe som tilsvarer 0,16 per
1000 innbyggere.
Hittil i år er det er det 674 innleggelser og 96 av disse er tvangsinnlagte, noe som gir en andelen
tvangsinnlagte på 14,2 %. Dette er en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Med 185
innleggelser og 27 tvangsinnlagte i april måned, så er andelen tvangsinnlagte redusert til 14,6 %. I
april i fjor var andelen på 20,8 %.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

mål 2018

des.16

des.17

apr.18

Kirurgi

Medisin

2,8 %

5,0 %

0,0 %
3
1,4 %

Sykehusinfeksjoner % (resultat fra mars‐18)

<3%

4,5 %

2,8 %

Korridorpasienter ‐ antall
Korridorpasienter %

0
0,0 %

85
0,9 %

50
0,6 %

106
1,2 %

20
0,5 %

83
1,6 %

Direkte time i %

100 %

83 %

84 %

85 %

88 %

80 %

4 550

4 920

5 200

1 977

1 861

1 445

1 369

186

28 %

26 %

Antall åpne dokumenter > 14 dager
Antall pasienter med åpne
henvisningsperiode og uten ny kontakt
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse

1 000
>30%

MSK

Smertepol.

BUK

85 %

Voksen.psy
k/
TSB

100 %

100 %

93 %

1 454

32

9

945

783

699

295

9

110

70

26 %

De fleste kvalitetsindikatorene viser en liten bedring gjennom det siste året, men utviklingen siste
måned viser en forverring for flere av indikatorene.
Høy aktivitet i mars og april har gitt flere korridorpasienter innen medisinsk klinikk. Vi ser også et
høyt antall åpne dokumenter, i april på samme nivå som forrige måned.
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt har igjen økt, her er det medisinsk
klinikk som står for økningen.

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 %.
Side 8 av 24

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.
Antall «sørge for» DRG-poeng i 1. tertial (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) var 356 poeng (-2,2 %)
lavere enn budsjettert, men 5 % høyere enn fjoråret. Budsjett-avviket i 1. tertial skyldes en
kombinasjon av lavere antall døgnpasienter og en pasient-mix med noe lavere DRG-vekt
(«pleietyngde») enn budsjettert.
Antall “sørge for” DRG-poeng i april måned (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) var 78 poeng
(+ 2 %) høyere enn budsjettert. Budsjett-avviket i april skyldes hovedsakelig lavere antall
døgnpasienter enn budsjettert. DRG-vekt var lik budsjett.

Trenden «rullerende DRG-poeng siste 12 måneder» har vist en noe utflatende tendens siden høsten
2017, som følge av nedgang i døgnaktivitet som ikke er kompensert av økningen innen dag og
poliklinikk. Opererende avdelinger er blitt oppfordret å legge frem tiltak for bedre utnyttelse av
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kapasiteten og aktivitetsutviklingen vil følges tettere opp. Grafen gir større utslag i mars/april pga.
påske-effekten.

DRG-poeng

faktisk

bud.

avvik

faktisk

endring

endring

Budsjett

Faktisk

4 m 18

4 m 18

4 m 18

4 m 17

2017-2018

2017-2018

2018

2017

Kirurgisk klinikk

6 560

7 097

-537

6 597

-1 %

-37

19 700

18 637

Medisinsk klinikk

6 722

6 610

112

6 313

6%

409

19 300

18 336

951

1 019

-68

1 029

-8 %

-78

2 920

2 822

34

28

6

24

42 %

10

79

65

153

166

-13

265

-42 %

-112

501

743

14 420

14 920

-500

14 228

1%

192

42 500

40 603

10 274

10 700

-426

10 107

2%

1 606

1 681

-75

1 710

-6 %

- poliklinikk

2 540

2 539

1

2 411

5%

30 487
4 720
7 292

28 677

- dagbehandling

167
‐104
129

14 420

14 920

-500

14 228

1%

192

42 500

40 603

Barne og ungdomsklinikken
ABK
Medisinsk serviceklinikk

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF
- døgn

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF
DRG-poeng pasienter fra andre regioner beh. i eget HF
DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private
DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter)

Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret

Sykehusopphold

64

100

-36

64

0%

-0

4 875
7 051

300

269

102

100

2

111

-8 %

-9

300

351

1 501

1 160

341

662

127 %

839

2 900

2 101

15 960

16 080

-120

14 937

7%

1 023

45 400

42 786

faktisk

bud.

avvik

faktisk

endring

endring

Budsjett

Faktisk

4 m 18

4 m 18

4 m 18

4 m 17

2017-2018

2017-2018

2018

2017

Opphold behandlet i eget HF
- døgn - inkl. Nordagutu

9 503

9 990

-487

9 512

0%

-9

28 500

- dagbehandling

7 083

7 150

-67

6 693

6%

390

20 700

19 806

56 956

57 710

-754

56 011

2%

945

165 250

162 091

- poliklinikk

Polikliniske konsultasjoner

faktisk

bud.

avvik

faktisk

endring

Budsjett

Faktisk

4 m 18

4 m 18

4 m 18

4 m 17

2017-2018

2018

2017

Kirurgi

26 628

28 711

(2 083)

27 266

Medisin

24 515

22 867

1 648

23 048

BUK

3 016

3 394

ABK

459

422

MSK

STHF

27 924

(378)
37

79 660

79 593

1 467

67 760

66 593

2 812

204

9 700

8 007

448

11

1 200

1 210

2 338

2 316

22

2 437

56 956

57 710

(754)

56 011

(638)

(99)

945

6 930

6 688

165 250

162 091

Antall sykehusopphold er per 1. tertial 5 % lavere enn budsjett og likt med i fjor. Per 1. tertial ble det
utført 1,3% færre konsultasjoner enn budsjettert, men 1,7 % flere enn i fjor.
Kirurgisk klinikk pr april viser et avvik på -537 poeng. 200 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 februar, hvor også kirurger var fraværende, spesielt i plastikkirurgi. Den
negative utviklingen har økt i april, med særlig store avvik på døgnopphold gastro, ort og plast. For
gastro og ort skyldes avviket færre Ø-hjelp-opphold enn budsjett. Det er tilrettelagt for tiltak for å øke
døgnaktivitet, men ABK har hatt begrenset med team tilgjengelig. For plast forklares avviket med
fravær hos kirurg grunnet permisjon, rotasjon av LIS-leger og strykninger. Det er iverksatt
korrigerende tiltak for å øke polikliniske operasjoner, og redusere fravær hos kirurger. 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 112 poeng bedre enn budsjettert i 1. tertial.
Antall døgnopphold ved Medisinsk klinikk per 4 måneder var likt med periodisert budsjett og 230
flere enn i fjor. Den polikliniske aktiviteten har vært 7 % høyere enn budsjettert og 6 % høyere enn i
fjor (konsultasjoner som tidligere ble rapportert som Raskere tilbake teller nå med i ISF-grunnlaget –
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disse var ikke med i fjor). DRG-indeksen (som er en indikasjon på kompleksiteten blant pasientene)
var per 1. tertial kvartal likt med plan og moderat høyere enn fjoråret.
Medisinsk serviceklinikk har etter god aktivitet i første kvartal, lavere DRG-aktivitet i april. Dette
skyldes økning i avbestilte timer i Fertilitetsavdelingen, hvor det ikke alltid er mulig å fylle ledige
timer på kort varsel.
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 høyere enn budsjettert. Både antall sykehusopphold og
liggedøgn er høyere enn i fjor, på tross av en reduksjon i antall senger.
Hittil per april viser TSB et lavere antall sykehusopphold, men høyere antall liggedager målt mot
budsjett.
Døgnaktivitet
liggedøgn
Voksenpsykiatri

faktisk
apr.18

bud.
apr.18

avvik
apr.18

faktisk
apr.17

endring endring Budsjett
2017-2018 2017-2018
2018

Estimat
2018

Faktisk
2017

11 050

9 833

1 217

10 849

2%

201

29 400

29 400

30 590

Barne- og ungdomspsykiatri

832

1 114

-282

1 080

-23 %

-248

2 900

2 900

2 432

TSB / RUS

423

380

43

150

182 %

273

2 300

2 300

513

12 305

11 327

978

12 079

226

34 600

34 600

33 535

STHF

2%

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 april er ikke den budsjetterte veksten
oppnådd, og aktiviteten er i tillegg lavere enn i fjor.
Poliklinikk
psykiatri

faktisk
apr.18

bud.
apr.18

avvik
apr.18

faktisk
apr.17

endring endring Budsjett
2017-2018 2017-2018
2018

Estimat
2018

Faktisk
2017

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

SUM

9 553

9 608

-55

9 768

-2 %

-215

26 300

26 300

25 186

22 250

23 997

-1 747

23 297

-4 %

-1 047

65 100

56 050

63 348

497

736

-239

32 300

34 341

(2 041)

-

33 065

-4 %

497

2 000

2 000

(1 262)

93 400

84 350

-

88 534

ISF-poeng
Barne og ungdomsklinikken

3 122

2 995

127

3 013

4%

109

8 200

8 350

7 857

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

3 152

3 327

-175

3 322

-5 %

-170

9 025

8 203

8 967

Raskere tilbake psykiatri (MED)

SUM

76

110

-34

6 349

6 432

(83)

-

6 335

0%

76

297

297

14

17 522

16 850

-

16 824

Prioriteringsregelen
Polikliniske konsultasjoner
Prioriteringsregelen er ikke oppfylt. Oppnådd aktivitet hittil i år viser følgende endring sammenlignet
med samme periode i fjor:



somatikken 1,7 % høyere
PHV og TSB har en samlet nedgang på 2,4 %
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Etter siste bestilling fra RHF er ikke tallene sammenlignbare med fjoråret ned på fagområde, slik at
det denne måned kun blir kommentert samlet PHV/TSB.
Nedgangen i aktivitet i psykiatrien skyldes et økende antall vakante polikliniske terapeutstillinger
(opptil 7 % færre terapeuter), samt noe nedgang i produktivitet som knyttes til ressurskrevende
pasienter og nye terapeuter som vil øke aktiviteten på sikt.

Kostnader per tjenesteområde
Kostnadene i somatikken øker med 3,0 % i 1. tertial 2018 sammenlignet med 1. tertial 2017. Dersom
prioriteringsregelen skal oppfylles må hvert av tjenesteområdene BUP, VOP og TSB ha en større
økning.
På grunn av flere vakanser og dermed nedgang med 2,5 årsverk i BUP, er kostnadene redusert med 1,5
%.
For VOP øker kostnadene med 6,1 %. Dette skyldes kostnader til FBV, særlig knyttet til Vitalis i
Kragerø. Kostnadene knyttet til Vitalis har full effekt i første tertial i 2018, mens det i første tertial i
fjor kun var kostnader fra april måned og utover.
Det er etablert nytt avrusningstilbud fra mars 2018, og dette forklarer den høye veksten i kostnader
innenfor TSB.
Prioriteringsregelen er ikke oppfylt for BUP, men for VOP og TSB.

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 8 dager i april mot april i fjor.
Voksenpsykiatrien har redusert sin ventetid med 2 dager og barne- og ungdomspsykiatrien har økt sin
ventetid med 7 dager. TSB har redusert sin ventetid med 7 dager. At påsken var i april i 2017 kan også
påvirke sammenligningen av ventetidene.
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 og VOP økt i år, mens ventetiden innen TSB
er redusert. TSB isolert innfrir prioriteringsregelen da nedgangen er på 18,9 %, mens somatikken viser
en nedgang på 12,9 %.
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.
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Bemanning
STHF rapporterer 2.949 brutto månedsverk per 1. tertial. Det 38 årsverk mindre enn i fjor, men 52
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 7,9 %, og det er hele 1,2 % - poeng høyere enn hittil i fjor.
Sykefraværet i mars er 7,1 %. Dette er en nedgang på hele 1,4 % - poeng fra forrige måned, men en
økning på 0,4 % - poeng sammenlignet med mars i fjor. Det er langtidsfraværet som har økt.

Økonomi
Resultatet hittil i år korrigert for endrete pensjonsforutsetninger viser et negativt driftsresultat på 11,6
millioner kroner, som er 21,6 millioner kroner dårligere enn budsjettert.
Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er lavere inntekter enn budsjettert, som følge av lavere
aktivitet i somatikk og endringer i finansieringen av medisinsk genetikk samt forsinkelser i
effektiviseringsarbeidet.
Driftsresultatet er uendret siden forrige rapportering, mens det negative budsjettavviket øker med 2,5
millioner kr. Det er det laveste negative periodeavviket som er rapportert hittil i år, både på
foretaksnivå og i klinikkene samlet. Lønnskostnadene har vært noe lavere enn budsjettert, grunnet bl.a.
nedgang i sykefraværet og aktivitetsnivået har ligget på omtrent forventet nivå. Kjøp og salg av
helsetjenester bidrar positivt til resultatet og budsjettavviket i april. Dette skyldes lavere volum for
behandling av egne pasienter ved andre institusjoner og en vesentlig økning av ISF-refusjoner for Hresepter; endringen er knyttet til sesongvariasjoner som ikke er fanget opp i budsjettperiodiseringen.
I den positive resultatutviklingen for kjøp og salg av helsetjenester inngår en bekymringsfull
kostnadsvekst for behandling av Telemarkspasienter under ordningen fritt behandlingsvalg. Dette
skyldes økt behandlingsvolum hos private institusjoner, både ny oppstartede institusjoner i
nærområdet og hos allerede etablerte institusjoner. Kostnadsøkningen er vesentlig og utfordrende å
håndtere innafor årets budsjettrammer, da det ikke registreres tilsvarende nedgang i pasientstrømmene
som sykehuset skal behandle.
I resultatet hittil i år er det hensyntatt en kompensasjon på 3,3 millioner kr. som følge av
takstjusteringene for lab.tjenester, som tilsvarer 10 millioner kr. på årsbasis. Det rapporteres et
inntektstap på ca. 5,1 millioner kr. utover bokført kompensasjon pr. april, herav 4,8 millioner kr.
knyttet til med. genetikk. Avviket er på samme nivå som forrige måned, og det forventes en fortsatt
økning i analysevolumet utover i året. Kompensasjonen etter inntektsomleggingen er ført på andre
driftsinntekter.
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Lønnskostnadene hittil i år 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.
Regnskapsresultat pr. april 2018
Basisramme
Kvalitetsbasert finansiering
ISF dag‐ og døgnbehandling
ISF somatisk poliklinisk aktivitet
ISF poliklinisk PHV/TSB
ISF fritt behandlingsvalg
ISF pasientadm. biologiske legemidler
Utskrivningsklare pasienter
Gjestepasienter andre regioner
Gjestepasienter konserninterne
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
april
773 991
5 451
259 171
54 784
14 948
‐
27 498
3 637
3 329
17 803
27 680
‐
3 232
89 153
1 280 678
11 034
32 416
139 141
5 112
75 217
602 107
31 996
111 338

budsjett
april
773 991
5 451
269 789
54 197
15 140
‐
25 188
2 731
3 541
15 920
37 078
‐
2 801
79 521
1 285 348
11 086
32 454
141 343
5 544
75 601
597 639
28 583
127 855

‐34 994
100 077
34 833
‐
170 802
1 279 077
1 601
4 075
741
3 334
4 935
‐16 518
‐11 547

‐34 482
100 521
35 246
‐
157 027
1 278 417
6 931
3 795
727
3 069
10 000
‐
7 500

avvik
april
‐0
‐
‐10 618
587
‐192
‐
2 310
906
‐212
1 883
‐9 399
‐
432
9 633
‐4 670
52
37
2 202
433
383
‐4 467
‐3 412
16 518

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

Prognose
2018
2 327 304
16 353
764 064
158 781
39 665
‐
62 971
8 192
10 623
47 305
78 847
‐
8 402
246 382
3 768 889
28 175
98 312
430 448
14 147
223 478
1 730 522
96 702
320 373

512
444
413
‐
‐13 776
‐660
‐5 331
280
‐14
265
‐5 065
‐16 518
‐19 047

‐103 528
285 977
103 000
‐
497 961
3 763 095
20 794
11 386
2 180
9 206
30 000
‐
30 000

‐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
‐1 583
‐
‐
‐
‐
‐
‐25 000
‐
‐
11 583
‐15 000
5 000
‐
‐
‐
‐
‐10 000
‐5 000
47 529
5 000
‐
‐
‐
‐10 000
32 529
17 529
‐
‐
‐
17 529
‐47 529
‐30 000

Klinikkresultatene samlet viser vesentlige negative avvik, og kirurgisk klinikk utmerker seg med størst
avvik. Det er imidlertid betydelige avvik også i medisinsk klinikk, medisinsk serviceklinikk og akutt
og beredskapsklinikken, men resultatene for disse klinikkene er betydelig bedret i april sammenlignet
med tidligere perioder.
Opprinnelig uløst utfordring i budsjett 2018 er teknisk innarbeidet i budsjettet på fast lønn, med
negative beløp på konto for vikar i ledig stilling.
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.
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Resultater pr. klinikk vises i tabellen under:

BUDSJETTAVVIK april 2018

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

lønn

‐1 486
‐7 366
‐284
‐2 451
2 444
356
‐147
‐8 934
3 125

andre
driftskostnader driftsinntekter

Sum

herav effekt
forbedringstiltak herav øvrig drift

146
‐987
‐966
‐2 902
‐1 305
‐32
‐2 599
‐8 645
926
4 917

‐7 942
2 472
‐603
555
‐6 430
1 304
‐66
‐10 710
‐3 171
21

‐9 282
‐5 881
‐1 853
‐4 799
‐5 291
1 628
‐2 812
‐28 289
879
4 938

‐ biol.legemidler og kreftmidler

2 543

‐3 276

‐733

‐733

‐ somatikk

3 321

1 390

4 711

4 711

‐946

1 906

960

‐7 186
‐9 988
‐1 775
2 919
2 874

9 189
‐4 671
‐8 974
‐14 669
‐8 191

888
‐21 583
‐19 045
‐15 197
‐8 573

‐ psykiatri og TSB

Felles poster
BUDSJETTAVVIK april 2018
Budsjettavvik mars 2018
Budsjettavvik februar
Budsjettavvik januar

‐1 114
‐6 923
‐8 296
‐3 447
‐3 255

‐2 114
‐720
‐153
‐1 967
‐233
‐
‐2 667
‐7 854
‐

‐7 167
‐5 161
‐1 700
‐2 832
‐5 057
1 628
‐146
‐20 435
879
4 938

960

‐5 000
‐12 854
‐9 568
‐6 356
‐3 027

5 888
‐8 729
‐9 477
‐8 842
‐5 546

Kirurgisk klinikk har et akkumulert budsjettavvik på -9,3 millioner kriner i april. Avviket skyldes i
hovedsak sviktende aktivitet i januar og februar ifm høyt sykefravær, og mindre Ø-hjelp enn
budsjettert i april. Det er iverksatt aktivitetsforbedrende tiltak på flere fagområder, og det forventes at
den negative farten hittil vil avta. Klinikken har et negativt avvik på kostnadssiden på 1,6 millioner
kroner, hvor ca 0,9 millioner gjelder etterbetaling av tillegg fra 2016 og 2017 som ikke har vært fanget
opp tidligere. Det resterende avviket på kostnadssiden gjelder uløst del av budsjettutfordringen for
2018.
Medisinsk klinikk har hatt et betydelig negativt avvik på -5,9 millioner kroner per 4 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. April måned viste et moderat overskudd i driften.
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 april på 4,8 millioner.
Årsaker til avviket:
Sykefraværet er i svak bedring, men holder seg fortsatt høyt – etter april akkumulert 7,94%.
Ambulansetjenesten har en aktivitet som ligger betydelig over det som er planlagt, og totalt ligger
antall kjørte kilometer etter april 7 % (35.000 km) over budsjett.
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Kostnader til sanering VRE-virus på sengeposter har medført ca. 0,4 millioner i ekstrakostnad i
Prehospital. Intensivavdelingen har hatt en lavere aktivitet enn budsjettert i april. Akuttmottaket har
hatt aktivitet omtrent i tråd med budsjett i april, men ligger akkumulert betydelig høyere enn planlagt.
Høyt sykefravær blant anestesilegene medfører ledige vakter som må dekkes med dyr innleie. 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 iverksettes suksessivt.
Dette inngår i sparepakke 1.
Effekt av tiltakene i sparepakke 2 forutsetter endringer i kapasitet.
Resultatet i Medisinsk service klinikk skyldes lavere inntekter innen medisinsk genetikk og
medisinsk biokjemi, som følge av omlegging av finansieringsordning fra 1. januar 2018.
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling leverer et positivt budsjettavvik på 1,6 millioner i
april. Klinikken har lavere ISF-inntekter enn budsjettert, men samlede pasientrettede inntekter er bedre
enn 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 april
er den forsinkede ansettelsen i den nye avrusningsseksjonen. Merverditiltakene er effektuert.
Service- og Systemledelse viser et negativt avvik på 2,8 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes
behandlingshjelpemidler (BHM), pasientreiser, store kostnader med brøyting og uløst merverdikrav på
7 millioner kroner.
Administrasjonen er om lag i balanse per april. Innsparinger på lønn dekker opp for manglende
inntekter.
Felles: Positivt avvik på inntekter har sammenheng med risikobufferen i budsjettet, som oppveier for
manglende effekt av budsjettert innsparing. Høyere pensjonskostnader er grunnen til avviket på lønn.
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Tertialvise forhold
Forskning
I løpet av første kvartal 2018 har STHF vært med på 16 vitenskapelige artikler og ett bokkapittel. Fem
pågående PhD-prosjekter fikk interne forskningsmidler for 2018 samt at tre planlagte PhD-prosjekter
oppstartsmidler. Ett PhD-prosjekt fikk strategiske forskningsmidler fra HSØ. Første kvartal har vi hatt
en økning i deltakelse i multisenterstudier, både studier initiert av sponsor og andre helseforetak.
Det har vært fokus på økt deltakelse i klinisk studier og vi gjør nå en opptelling av antall pasienter som
deltar i kliniske studier i tråd med ny nasjonal standard. Det har også vært fokus på tilrettelegging av
infrastruktur for å imøtekomme den nye personvernforordningen GDPR.
Forskningen ved sykehuset markedsføres ukentlig via faste populærvitenskapelige spalter i
lokalavisen.
Et forskningsfond er etablert i forbindelse med at forskningen ved sykehuset mottok en testamentarisk
gave i 2017. De testamentariske gaven administreres via medisinsk fakultet på UiO og seks PhD -og
post Doc -prosjekter har søkt om midler fra forskingsfondet hvorav minst tre av disse vil oppnå full
finansiering fra de testamenterte midlene. Hvilke prosjekter som vil tildeles midler har blitt bedømt av
en ekstern faglig komité og innstillingen vil foreligge før sommeren.
Vi har søkt om å få lyse ut en akademisk toppstilling ved UiO tilknyttet en ny overlegestilling for å
styrke veiledningskompetansen ved sykehuset og samarbeidet med universitetet i Oslo. Søknaden
behandles for tiden i tilsettingsrådet ved institutt for klinisk medisin.

Pasientsikkerhetsprogrammet
Implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger

Status for innsatsområdene som skulle vært implementert innen 2016, er uendret. Samstemming av
legemiddellister er ikke implementert ved 3 relevante enheter i somatikken. Det pågår
forbedringsarbeid på enhetene med mål om etterlevelse av tiltakspakken innen 2018.
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Status for implementering av nye innsatsområder fra 2017 er også uendret. Læringsnettverk for
innsatsområdet Trygg utskriving med brukermedvirkning avsluttes i mai, og på bakgrunn av erfaringer
derfra vil det legges videre plan for STHF. For innsatsområdet Tidlig oppdagelse og behandling av
sepsis er pilot nylig avsluttet i akuttmottak Skien, og det vil bli lagt en plan for bredding til Notodden.
Seksjon sengepost infeksjon deltar i nytt nasjonalt pilotarbeid for Tidlig oppdagelse og behandling av
sepsis som denne gangen fokuserer på sengepost.
Risikotavler og tavlemøter er etablert ved mange av sengepostene og bidrar til kontinuerlig, tverrfaglig
risikotenkning i pasientbehandlingen. Tavler og målinger krever fremdeles manuell registrering, og
elektronisk løsning er etterlengtet på dette området. Prevalensmålinger og pasientsikkerhetsvisitter
gjennomføres systematisk.

Eksterne tilsyn og revisjoner
Formålet med tilsyn og revisjoner er å kontrollere sykehusets styring og kontroll med at aktiviteter
planlegges, gjennomføres, evalueres og kontrolleres i samsvar med lovverket, krav fra eier og egne
definerte krav og målsetninger.
God forberedelse og oppfølging av tilsyn og revisjoner er en sentral del av det systematiske
forbedringsarbeidet som skal sikre kvalitet og sikkerhet for både pasienter og ansatte. Det er et mål at
hvert tilsyn ikke bare skal følges opp i revidert enhet, men bidra til læring på tvers i hele
organisasjonen. For å bidra til å oppnå dette presenteres tilsyn og revisjoner, som anses å ha relevans
utover aktuell enhet i ledergruppen.
Nedenfor følger en tabell som kortfattet viser status for tilsyn første tertial 2018 med status for
oppfølging.
Det er spesielt grunn til å trekke frem sykehusets oppfølging av tilsynet som Datatilsynet gjennomførte
i 2017 med helseforetakets tilgangsstyring til elektronisk pasientjournal. Oppfølgingen her er svært
omfattende. Det ble gitt to pålegg fra Datatilsynet:
3. Sykehuset Telemark HF pålegges å gjennomføre vurdering av innholdet i de ulike rollene og
tilpasse tilgangene etter faktisk behov, jf. pasientjournalloven §§ 19 og 22, jf.
personopplysningsforskriften § 2-4. Se redegjørelse i kontrollrapporten punkt 4.3.
4. Sykehuset Telemark HF pålegges å utarbeide verktøy for å gjennomføre systematisk oppfølging av
hendelseslogger i pasientjournalsystemet, jf. pasientjournalloven § 22.
Det gjennomføres en total gjennomgang av alle tilgangene til dokumentene i pasientjournalen.
Vurderingene balanserer hensynet til at helsepersonell skal ha tilgang til nødvendige opplysninger om
pasienten og helsehjelpen på en raks og effektiv måte ved ytelse av helsehjelp samtidig som vernet
mot at opplysningene gis til uvedkommende ivaretas. Tilgangene vurderes i EPJ-rådet, vedtas av
fagdirektør og dokumenteres i styrende dokumenter i HELIKS. Det iverksettes også tiltak for å
gjennomføres systematisk oppfølging av hendelseslogger. Det er utarbeidet en detaljert handlingsplan
som er presentert i direktørens ledergruppe i april. Frist for å gjennomføre påleggende er 01.06.2018.
Parallelt med tilsynet nevnt over, har Datatilsynet gjennomført kontroll med om helseforetakene i
Helse Sør-Øst hadde tilstrekkelig styring og kontroll med tjenesteutsettingen av ansvaret for IKT-drift
i regionen. Datatilsynet har i vedtak av 19.04.2018 ilagt Sykehuset Telemark HF overtredelsesgebyr
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på 800.000,-. Som grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyret har Datatilsynet oppsummert lagt
følgende fem forhold knyttet til kontraktsinngåelsen til grunn:






De behandlingsansvarlige helseforetakene ikke har hatt tilstrekkelig eierskap til, eller kontroll
med de planlagte endringene knyttet til inforrnasjonssystemet.
Helseforetakene har overlatt ansvaret for beslutninger som har betydning for pasientenes
personvern og informasjonssikkerheten knyttet til behandling av personopplysninger, til
databehandleren og til ansatte lenger ned i organisasjonen.
Det ble ikke gjennomført nødvendige risiko- og sårbarhetsvurderinger før det ble besluttet å
konkurranseutsette avtale om strategisk partnerskap, herunder drift og vedlikehold av IKTinfrastruktur.
Det ble heller ikke gjennomført nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant av at det
ble besluttet å velge underleverandør i Bulgaria.
Valgt underleverandør har i et begrenset tidsrom hatt tilgang til pasientopplysninger i strid
med ledelsens forutsetning om tilgangskontroll
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Dato

Tilsynsorgan

Enhet i
organisa
-sjonen

Tema

Funn

Handlingspla
n/tiltak

Okt
2017
– jan
2018

Konsern‐
revisjon

STHF

3 anbefalinger

Presenteres i
egen styresak
23.05.2018

Feb
2017

Data‐
tilsynet

STHF

Varsel om 2 pålegg

Handlingsplan
utarbeidet og
under
oppfølging. Frist
for
tilbakemelding
DT 01.06.2018

2017

Data‐
tilsynet

STHF

Okt.
2016

Data‐
tilsynet

STHF

Om det er etablert en
hensiktsmessig,
overordnet styrings‐ og
forvaltningsmodell for
GAT i hele
foretaksgruppen, og om
denne fungerer etter
hensikten.
Kontroll med
tilgangsstyringen i
elektronisk
pasientjournal og om
kontroll av logger er i
samsvar med kravene i
pasientjournalloven
Styring og kontroll med
tjeneste‐utsettingen av
ansvaret for IKT‐drift
Brevlig kontroll med
behandling av
helseopplysninger til
kvalitetssikring etter
helsepersonelloven §
26.

Aug.
2016

Landsomf
attende
tilsyn:
Fylkesman
nen i
Telemark,
Vestfold
og Agder

Akutt‐
mottaket

Forsvarlig utredning og
behandling av sepsis

1 avvik vedr
mangelfull
dokumentasjon av
nødvendige
tidsangivelser

Vår
2018

Arbeids‐
tilsynet

Avd. for
pre‐
hospitale
tjenester,
ambulans
etjeneste
n

Temaet for tilsynet var
følgende:
‐
Risikovurderinger
‐
Smittevern og
hygiene
‐
Ergonomi (løft,
hjelpemidler etc)
‐
Vold og trusler
‐
Stasjonene
(utforming,
innhold, hvilerom,
garderober,
oppholdsrom etc)

Rapport foreligger
ikke p.t.

Status

Sak

Oppfølging pågår

17/
02208

Overtredelsesgebyr
ilagt.

17/
00922
Redegjørelse
sendt fra ST
22.12.2016

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

Ikke avsluttet.
Personvernombudet
har vært i kontakt med
Datatilsynet, og de
bekrefter at det ikke
blir videre oppfølging.
Tilsynet avsluttes med
felles oppsummerings‐
brev.
Fylkesmannen har
fortsatt ikke lukket
avviket. Intern
oppfølging pågår, bl.a.
med innføring av
sepsisteam for å sikre
strukturert mottak av
pasienter med sepsis,
det gjennomføres
månedlig
journalgjennomgang
som viser bedring, og
det har i vår vært tema
på fagdag med alle
sykepleier og
akuttlegene for å sikre
etterlevelse.

16/
02875

16/
00435

18/
00479
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Dato

Feb.
2018

Tilsynsorgan

Statens
strålevern

Enhet i
organisa
-sjonen

Nukleær‐
medisinsk
avdeling

Tema

‐

Bruk av BHT

1.

Medisinsk
strålebruk
Radioaktivt utslipp
og avfall

2.

Funn

Handlingspla
n/tiltak

Status

Avvik med tema
strålevern:
1: Årlig opplæring
2: Risikovurdering
3: Strålevern‐
organisering
4: Oppbevaring av
strålekilder

Oppfølging
pågår.

Frist for å svare Statens
strålevern.
Tema 1: 10. juni og 1.
juli (tilsynsrapport
mottatt 8.5.)
Tema 2: 1. juni

Tilsyn avsluttet
STHF har i
tilbakemelding til DSB
beskrevet at avvikene
vil bli fulgt opp og
lukket fortløpende
og innen juni 2018.
Fulgt opp i tråd med
plan, og anses avsluttet.
Oppfølging pågår

Sak

Avvik med tema
radioaktivt utslipp
og avfall:
1: Systemet for
internkontroll sikrer
ikke forsvarlig
håndtering av
radioaktivt avfall
2: Risiko‐
vurderingen
omfatter ikke risiko
for ytre miljø i
forbindelse med
radioaktiv
forurensning og
radioaktivt avfall.
Vurderingen må
foreligge skriftlig.

Juni
2017

DSB

STHF

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

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

Oppfølging
gjennomført

Jan
2018

Nasjonal
kompetan
setjeneste
for
antibiotik
abruk i
spesialisth
elsetjenes
ten
DNV

STHF

Handlingsplan mot
antibiotikaresistens i
helsetjenesten

Det ble gitt 5 råd til
forbedring av det
videre arbeidet
med
antibiotikastyring.

Oppfølging
pågår

ST

ISO 14001: 2015
Miljøledelse ‐
resertifisering

Sept
2018

Forberedelse av
revisjon pågår
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17/
00862

Dato

Tilsynsorgan

Enhet i
organisa
-sjonen

Tema

Vår
2018

DNV

Fertilitets‐
avdelinge
n Sør

ISO 9001:2015

Funn

Endringer – planlegging,
gjennomføring og
kommunikasjon av
endringer.
Ingen avvik,
3 observasjoner:
‐Styring av
endringer
‐Målstyring og
analyse, evaluering
‐Kritiske
kontrollpunkter

Vår
2018

DNV

Arbeids‐
medisin

Handlingspla
n/tiltak

Status

Observasjonene
følges opp i
Fertilitetsavdeli
ngens
kvalitetsmøte
høsten 2018, og
DNV følger opp
i 2019.

Avsluttet.

Prosess med å
lukke avvikene
pågår.

Avvikene blir lukket
innen fristen.

ISO 9001:2015
1. Pasientadm. system
med fokus på mottak
og vurdering av
henvisninger,
timeoppsett/direkte
time, utsending av
epikriser og
viderehenvisning.
2. Polikliniske
utredninger

Ingen avvik eller
observasjoner, to
forbedringsmulighe
ter.
Det ble konkludert
med at avdelingen
har robuste
systemer.
Flere positive
forhold ble
bemerket, blant
annet at alle
pasienter får tilbud
om å delta i
brukerundersøkelse
r og at resultatene
brukes systematisk
til forbedring. Det
er fremhevet som
positivt at man har
iverksatt tiltak for å
gi pasient og
henviser
forutsigbarhet i
utredningsforløpet
ved at pasienten får
muntlig og skriftlig
informasjon om
forventet forløp.

Vår
2018

Norsk
akkrediter
ing

Medisinsk
serviceklin
ikk,

NS‐EN ISO 15189
Medisinske laboratorier

Avvikene som er
gitt er av detaljert
analyseteknisk art.
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Sak

Dato

Tilsynsorgan

Enhet i
organisa
-sjonen

Tema

Avdeling
for
laboratori
e‐medisin

– krav til kvalitet og
kompetanse

10.02.
2016

Skagerak
Energi

STHF

Jan
2018

Brann‐
vesenet

Rjukan

Immunologi og
transfusjonsmedisin
Medisinsk biokjemi
Medisinsk genetikk
Medisinsk mikrobiologi
Prøvetaking
Elektrisk anlegg,
Porsgrunn

Brannsikkerhet

Funn

Handlingspla
n/tiltak

Status

22 punkter til
oppfølging

Lukkefrist utsatt
til 01.12.2017
pga ombygging i
Porsgrunn

Pågår

To avvik:
‐Manglende
ettersyn i tekniske
rom
‐Endring i leietakers
branninstruks
(leietaker fra Tinn
kommune)

Avvik lukket

Uønskede hendelser
Sentralt i pasientsikkerhetsarbeidet er systematisk oppfølging av uønskede hendelser. Helseforetaket
har fokus på å sikre god meldekultur hvor det er trygt og akseptert å melde fra om og diskutere
uønskede hendelser og forbedringsområder. Det skal også være åpenhet om forhold som kan gå ut
over helse- miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte. I tillegg er det et mål at de ansatte skal oppleve det
meningsfullt å melde fra om uønskede hendelser. Det fordrer at meldingene blir håndtert på en god
måte. Det er et kontinuerlig arbeid å nå dette målet.
Hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig pasientskade skal etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 meldes til Meldeordningen i Helsedirektoratet.
Alvorlige pasientrelaterte hendelser skal i tillegg varsles til Statens helsetilsyn etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på
pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
Oversikt over pasientrelaterte uønskede hendelser
Pasienthendelser
Resultat 2015
Resultat 2016
Resultat 2017
1. tertial 2018

1016
1039
923
299

Pasienthendelser meldt til
Helsedirektoratet (§ 3-3)
422
462
347
168

Pasienthendelser varslet til
Statens helsetilsyn (§ 3-3a)
18
25
19
8

Pasientklager
Det er mottatt totalt 102 pasientklager 1. tertial 2018. I denne sammenheng omfatter klagesaker klage
fra pasient/pårørende (inkl. Pasient- og brukerombudet), hendelsesbaserte tilsynssaker og krav om
erstatning til Norsk pasientskadeerstatning.
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Sak

Klagesaker er en viktig kilde til informasjon om kvaliteten på tjenestene som ytes. Informasjon om og
fra klagesaker skal benyttes som ledd i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetene ved
helseforetaket.

Resultat 2015
Resultat 2016
Resultat 2017
1. tertial 2018

Klage fra pasient
/pårørende inkl. pasientog brukerombudet
167
157
133
37

Hendelsesbaserte
tilsyns-saker
34
51
29
19

Krav om
erstatning til
NPE
132
121
122
41

Annet

Sum total

8
12
13
6

337
333
280
102

Avsluttede hendelsesbaserte tilsynssaker med resultat *:

Avsluttede
hendelsesbaserte
tilsynssaker
Resultat 2015

49

Resultat 2016
Resultat 2017
1. tertial 2018

50
53
14

Ingen
bemerkning til
sykehusets
behandling
17
23
13
1

Fylkesmannens konklusjon
Råd/veiledning
Påpekt
gitt
pliktbrudd

Oversendt
Statens
helsetilsyn

11

17

4

12
8
2

19
28
8

6
4
3

*Det gjøres oppmerksom på at i oversikten over avsluttede tilsynssaker, så inngår saker som
er varslet til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a og som er overført til
Fylkesmannen for tilsynsmessig oppfølging.
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Virksomhetsrapport
April 2018

1

Innhold
1. Hovedmål
2. Pasient

3. Bemanning
4. Aktivitet
5. Kvalitetsindikatorer
6. Økonomi
7. Klinikker

2

1. Oppsummering

Oppsummering
April 2018
Sykehuset Telemark

Faktisk HIÅ

Budsjett HIÅ

Avvik HIÅ

HIÅ 2017

Årsestimat

Årsbudsjett

Avvik

Kvalitet per måned
Ventetid påstartet, denne periode

53

61

Ventetid ventende, denne periode

61

81

Antall fristbrudd påstartet, denne periode

42

32

0

Antall fristbrudd venter, denne periode

30

48

0

Aktivitet
ISF-poeng somatikk
"Sørge for" (døgn, dag og polkl.)
Legemidler

14 459

14 921

-462

14 275

42 500

42 500

-

1 266

1 160

106

1 031

2 900

2 900

-

Totalt antall ISF poeng "sørge for"

15 725

16 081

-356

14 937

45 400

45 400

-

Utført eget HF/Sykehus

14 420

14 921

-501

14 228

42 500

42 500

-

Voksepsykiatri og TSB

3 546

3 709

-163

3 694

9 250

10 068

-818

Barne- og ungdomspsykiatri

2 803

2 723

80

2 644

7 600

7 454

146

Somatikk

56 956

57 710

-754

56 011

165 250

165 250

-

VOP

20 299

21 185

-886

20 494

52 000

57 500

-5 500

BUP

8 341

8 731

-390

8 539

22 750

23 900

-1 150

TSB

3 660

4 425

-765

4 078

9 600

12 000

-2 400

Brutto månedsveverk

2 949

2 897

-52

2 988

2 959

2 940

Innleie helsepersonell

3 733

5 544

1 811

3 559

14 147

14 147

-

451 969

597 639

145 671

599 817

1 720 521

1 720 521

-

25 228

28 583

3 355

29 403

91 701

91 701

-

ISF-poeng Psyk

Polikliniske konsultasjoner

Bemanning

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

7,99

19

7,15

Økonomi (hele tusen)
Driftsinntekter

1 280 678

1 285 348

-4 670

1 252 204

3 768 889

3 783 889

-15 000

Driftskostnader

1 279 077

1 278 417

-660

1 241 926

3 730 566

3 763 095

32 529

3 334

3 069

265

3 130

9 206

9 206

Netto finansresultat
Pensjon

-16 518

-

16 518

10 183

-47 529

Årsresultat

-11 583

10 000

-21 583

3 226

0

-

-

-47 529

30 000

-30 000

3

Regionale hovedmål
Utvikling siste

Status

Resultat

Resultat

12 mnd

2016

2017

apr.18

62

57

54

56

30

42

1,9 %

1,0 %

1,4 %

76 %

84 %

85 %

-75,6 mill

-8,9 mill

-11,6 mill

-90,6 mill

16,1 mill

-21,6 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

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

Årsresultat
-

Budsjettavvik

( 50)

3%

Siste måling februar 2018

4,5 %

2,8 %

2,9 %

100%

Siste måling vår 2018

87 %

87 %

86 %

0,9 %

0,6 %

1,2 %

0%

4

1. Oppsummering

Prioriteringsregelen - status hittil i år
April 2018

Verdi per måned

% endring hittil i år 2017-2018

Ventetider påstartet
apr '18
apr '17

STHF
SOMATIKK
BUP
VOP
TSB

53,4
53,9
50,7
48,7
30,4

60,8
61,7
43,8
50,6
36,6

59,3
43,2
48,2
50,7
83,1
91,1
46,4

67,0
53,3
60,5
43,8
87,5
69,9
49,4

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk
Psykiatri/TSB

Bemanning
Somatikk Psykiatri/TSB

-1,3 %
-2,1 %

2%
-2,3 %
-1,0 %
-10,3 %

-3,0 %
-3,7 %
34,8 %

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

-2 %
6%
7%

-2 %
-2 %
-3 %
-2 %

2%
-4 %

-3 %
1%
-4 %

-2 %

-1 %
-2 %
4%

Fotnote: Påstartet = Avviklet
Fotnote: Kostnadene er eks. avskrivninger, legemidler og pensjon

5

Senger i bruk per somatisk sengepost.
Tekniske poster utelatt.
Tatt ut 3/5-18 for 1/4-18 – 30/4-18.
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 3/5-18 for 1/1-16 –
30/4-18.

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

6

Korridorpasienter

Antall korridorpasienter per klinikk 2018

Andel Korridorpasienter STHF

150

4,0
3,0

100

2,0
50

1,0

2015

2016

2017

des

nov

okt

sep

aug

jul

jun

mai

apr

mar

jan

feb

0,0

Antall Korridorpasienter akkumulert STHF 2017-2018

1000

600
354

400
200

265
138
88

398
365

441
365

4

5

477

506

561

590

365

365

365

365

6

7

8

9

654

365

724

365

STHF
januar

2018

800

0

774

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

April
23
76
3
0
0
0
102

aug

MSK
sep

HIÅ 2018
20
83
3
0
0
0
106

okt

KPR
nov

des

HIA 2017
103
258
19
0
0
0
365

HIÅ 2016
264
499
4
0
7
0
774

365

259

160

0
1

2

3

2017

2018

10

11

12

7

247
921
43
6
31
56
1304

Pasient

8

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer
1,4 %

80

1. Antall/andel
fristbrudd
påstartet STHF.

60
40
20

42

0

0,4 %

80

2. Antall/andel
fristbrudd ventende
STHF.

60
40

20

30

0

2,0 %

1,0 %

Antall

0,0 %

Andel i %

1,0 %
0,5 %

Antall

0,0 %

Andel i %

80

3. Gjennomsnittlig
ventetid påstartet
STHF

BUP

60

Somatikk

40

30,4

20
0
apr.17 mai.17 jun.17

jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18

100

4. Gjennomsnittlig
ventetid ventende
STHF.

TSB
VOP

BUP
Somatikk

50

TSB
0
apr.17 mai.17 jun.17

jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18

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

7 103

7 000
6 500
apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

2 000

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

apr.18

1 274

1 500

1 000
500
0
apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

apr.18

800

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

600

325

400
200
0
apr.17

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

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

apr.18

300
200

100

100
0
apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

apr.18

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

1

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

14

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

81%

71%

Kilde: NPR
Periode: mai-17 til april-18
Oppdaterte tall finnes på :
https://statistikk.helsedirektoratet.no

15

Bemanning

16

4. Bemanning

Antall årsverk
3300
3250
3200
3151
3150
3100

3068

3050
3003
3000
2976

2950

3009

3001

3008

2985
2961

2970
2936

2950

2962

2961

2938

2912

2900
2900

2850

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

STHF budsjett 2018

2854

2922

2908

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

2912
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mai.18

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

Brutto månedsverk

Glidende 12 mnd

3 080

3 060

3 040

3 020

3 000

2 980

2 960

2 940

2 920

2 900
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Fastlønn hittil i år

201804

Fastlønn 2018

Faktisk

180 000 000

Budsjett

Avvik

Avvik i %

STHF totalt

602 106 886

597 639 432

-4 467 454

-1 %

Kirurgisk klinikk

103 674 768

101 532 679

-2 142 089

-2 %

120 000 000

Medisinsk klinikk

120 084 669

116 078 269

-4 006 400

-3 %

100 000 000

160 000 000
140 000 000

Barne- og ungdomsklinikken

47 427 616

46 733 221

-694 395

-1 %

80 000 000

Akutt og beredskap

94 360 973

90 856 571

-3 504 402

-4 %

60 000 000

Medisinsk Serviceklinikk

4%

40 000 000

Psykiatri og rus

20 000 000

Service og systemledelse

-

Felles - øvrig

-20 000 000

Administrasjon

Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

59 655 018

62 411 738

2 756 721

114 433 718

116 861 869

2 428 151

2%

51 570 563

50 749 936

-820 627

-2 %

-12 502 146

-12 133 374

368 771

-3 %

23 401 708

24 548 523

1 146 815

5%

2017

Variabellønn hittil i år

201804

Variabel lønn 2018

Faktisk

Budsjett

31 995 578

28 583 093

-3 412 485

-12 %

Kirurgisk klinikk

6 777 325

5 017 818

-1 759 507

-35 %

Medisinsk klinikk

8 358 202

4 965 153

-3 393 049

-68 %

Barne- og ungdomsklinikken

1 112 987

507 572

-605 414

-119 %

Akutt og beredskap

4 830 629

3 163 728

-1 666 901

-53 %

Medisinsk Serviceklinikk

3 245 172

1 808 001

-1 437 171

-79 %

Psykiatri og rus

4 764 177

952 631

-3 811 547

-400 %

-2 000 000

Service og systemledelse

1 625 878

1 005 180

-620 698

-62 %

-4 000 000

Felles - øvrig

-95 087

8 850 075

8 945 162

101 %

-6 000 000

Administrasjon

1 376 295

2 312 935

936 640

40 %

14 000 000

Alle Ansvarssteder

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
-

Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

Avvik Budsjett

Avvik i %

2017

19

Faktisk

3 000 000

Alle Ansvarssteder

2 500 000

Kirurgisk klinikk

2 000 000

Medisinsk klinikk
Barne- og ungdomsklinikken

1 500 000

Akutt og beredskap

1 000 000

Medisinsk Serviceklinikk
Psykiatri og rus

500 000
-500 000
Budsjett avvik hittil

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
-2 000 000
-4 000 000
-6 000 000
-8 000 000
-10 000 000

Innleid arbeidskraft hittil i år

201804

Innleid arbeidskraft 2018

Denne Periode

Budsjett

Budsjett

Avvik Budsjett

Avvik i %

5 111 652

5 544 226

432 574

8%

214 716

545 196

330 480

61 %

1 167 733
535 595

942 080
-

-

0%

-225 653

-24 %

-535 595

0%

2 687 108

2 201 259

-485 850

-22 %

506 500

856 667

350 167

41 %

Service og systemledelse

-

Felles - øvrig

-

Administrasjon

-

999 024
-

-

0%

999 024

100 %

-

2017

201804

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
Faktisk

Budsjett

Avvik Budsjett

Avvik i %

Alle Ansvarssteder

639 214 116

631 766 751

-7 447 365

-1 %

Kirurgisk klinikk

110 666 809

107 095 693

-3 571 116

-3 %

Medisinsk klinikk

128 442 871

121 043 421

-7 399 449

-6 %

Barne- og ungdomsklinikken

49 708 336

48 182 874

-1 525 462

-3 %

Akutt og beredskap

99 727 197

94 020 299

-5 706 898

-6 %

Medisinsk Serviceklinikk
Psykiatri og rus
Service og systemledelse
Felles - øvrig
Administrasjon

65 587 298

66 420 998

833 700

1%

119 704 396

118 671 167

-1 033 228

-1 %

53 196 441

51 755 116

-1 441 324

-3 %

-12 597 233

-2 284 276

10 312 957

-451 %

24 778 003

26 861 458

2 083 455

8%
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Sykefravær STHF
8,33

9,00

7,36

8,00
7,00

6,71

6,33

6,32

6,16
5,46
4,84

6,00
5,00
4,00

4,42
2,96

3,00

4,44

4,44

2,44

2,27

4,32

5,89

8,55

7,71

7,64

7,13

6,36
5,14

4,81
3,97

3,93

5,40

5,40

2,23

2,30

jan.18

feb.18

5,29

4,26
3,04

1,48

2,00

1,84

1,49

1,51

aug.17

sep.17

1,96

2,10

2,22

okt.17

nov.17

des.17

1,00
mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

Alle fraværslengder

Sykefraværsprosent

Korttid

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

mar.18

Langtid

jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18

Alle ansvarssteder

7,38

6,88

6,71

6,33

6,16

5,46

6,32

5,89

6,36

7,36

7,64

7,71

8,33

8,55

7,13

(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

9,23

7,58

6,97

(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

6,92

7,48

6,15

(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

8,70

10,73

6,69

(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

7,17

(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

7,66

7,69

5,88

(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

9,42

8,03

(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

10,46

11,15

10,02

(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

4,66

4,39

4,11

21

Sykefravær STHF
12 mnd snitt
8,00
7,00

6,65

6,56

6,48

6,48

6,51

6,72

6,70

6,79

6,92

6,45

6,64

6,96

6,52

4,64

4,58

4,52

4,48

4,42

4,36

4,39

4,37

4,39

4,48

4,56

4,61

4,69

2,10

2,10

2,13

2,08

2,10

2,10

2,10

2,11

2,12

2,17

2,17

2,09

2,10

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

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-

Alle fraværslengder

Korttid

Langtid

22

4. Bemanning

AML brudd

AML
1400
1200

Aksetittel

1000
800
600
400
200
0

201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807

Ukentlig arbeidsfri

219

169

236

298

240

256

228

228

196

189

226

206

184

60

Samlet tid per uke

12

2

5

10

10

7

1

3

7

4

1

8

4

1

Samlet tid per dag

277

239

281

329

337

259

273

264

293

364

346

418

429

149

99

69

Planlagt tid per uke

69

48

79

117

83

66

66

59

50

48

60

57

56

32

43

34

AML timer per år

17

26

32

50

58

62

104

85

97

6

28

63

19

9

14

AML timer per uke

141

127

181

252

212

119

158

138

135

137

176

207

195

45

21

51

AML timer per 4 uker

106

120

130

236

199

134

128

133

105

109

174

177

207

43

19

52

55

43
1

23

EFO
40 000
35 000
30 000

Aksetittel

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

201704

201705

201706

201707

201708

201709

201710

201711

201712

201801

201802

201803

201804

201805

2 057

1 788

1 661

1 893

1 944

1 503

1 698

1 573

1 819

1 670

1 544

1 953

1 666

34

201806

201807

859

856

990

911

846

726

804

960

817

717

661

799

770

325

79

31

Overtid i etterkant av vakt

3 165

3 676

3 163

2 994

3 248

3 185

3 579

3 523

2 498

3 414

2 707

3 313

3 096

713

278

392

Overtid

3 327

3 196

3 285

3 672

3 304

3 133

3 349

3 319

3 500

2 979

3 340

3 963

3 328

1 549

360

233

21 339

23 173

25 224

18 853

21 876

26 298

28 257

28 326

24 789

25 972

22 028

23 217

21 178

11 654

3 404

1 214

Ekstravakt

24

Aktivitet

25

ISF 2017
120 000 000
100 000 000

Graf og tabell viser summen av følgende linjer.

80 000 000
60 000 000

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling

40 000 000

ISF somatisk poliklinisk aktivitet
ISF-refusjon kommunal medfinansiering

20 000 000

ISF refusjon poliklinisk PHV/TSB

-

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler

-20 000 000

Budsjett avvik hittil

Denne Periode

Budsjett

2017

201804

201804

Denne Periode
Faktisk

Budsjett

Hittil
Avvik Budsjett

Faktisk

Budsjett

Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder

96 230 970

94 335 339

1 895 631

356 401 286

364 314 605

-7 913 319

Kirurgisk klinikk

37 642 665

40 733 293

-3 090 627

147 246 825

154 099 915

-6 853 090

Medisinsk klinikk

37 115 619

36 422 684

692 934

146 138 170

143 789 949

2 348 221

7 936 074

7 465 645

470 429

27 992 027

29 173 536

-1 181 509

Barne- og ungdomsklinikken
Akutt og beredskap

208 454

171 541

36 914

740 447

603 649

136 798

Medisinsk Serviceklinikk

805 589

1 226 841

-421 252

3 315 728

3 628 409

-312 682

2 162 380

2 018 275

144 105

7 420 934

7 830 907

-409 973

10 360 188

6 297 060

4 063 128

23 547 156

25 188 240

-1 641 084

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Felles - øvrig
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DRG-poeng PHV og TSB utført ved STHF
Denne måned

DPS nedre Telemark
DPS øvre Telemark
Psykiatrisk sykehusavdeling
Raskere tilbake PHV og TSB (underlagt Medisinsk klinikk)

Faktisk
713
185
20
12

Budsjett
666
171
20
28

765
773
773
1 538

709
730
730
1 438

Klinikk for PHV og TSB + Raskere tilbake
Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP

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

Hittil i år

Avvik
47
14
1
(16)

Avvik%
7%
8%
3%
-58 %

Faktisk
2 401
668
83
76

Budsjett
2 586
664
77
110

Avvik
(185)
4
6
(34)

Avvik%
-7 %
1%
8%
-31 %

Faktisk
2017
7 157
1 821
220
-

8%
6%
6%
7%

3 228
3 122
3 122
6 350

3 436
2 995
2 995
6 432

(208)
126
126
(82)

-6 %
4%
4%
-1 %

9 198
7 857
7 857
17 055

57
43
43
100

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

12,0

Budsjett
2018
ISF budsj.-avvik
7 016
(434 325)
1 801
10 079
208
14 274
297
(79 186)
9 322
8 200
8 200
17 522

(489 159)
297 214
297 214
(191 945)

DRG-poeng PHV og TSB ved STHF
2 000

1 800
10,0

9,1

8,0

1 600

9,3
8,8

1 400

8,8

1 200
1 000

6,0

800

600

4,0

400
2,0

200

-

0,0
jan

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

okt

nov

des

F2017
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DRG-poeng, utført ved STHF
Denne måned

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

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

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

22,5

Faktisk
Budsjett
661
788
446
533
261
298
228
257
1 597
1876
452
472

Hittil i år

Avvik Avvik%
-127
-16 %
-87
-16 %
-36
-12 %
-29
-11 %
-279
-15 %
-20
-4 %

Faktisk
2 849
1 846
1 003
862
6 559
1 991

Budsjett
2 973
2 028
1 120
976
7 097
1 879

Avvik
Avvik%
-124
-4 %
-182
-9 %
-118
-11 %
-114
-12 %
-538
-8 %
112
6%

ISF budsj.Faktisk
Budsjett
avvik
2017
2018
(1000 kr)
2 776
8 268
-2 691
1 908
5 613
-3 962
1 020
3 124
-2 555
882
2 695
-2 476
6 587
19 700
-11 683
1 940
5 432
2 423

267

268

-1

-1 %

1 015

999

17

2%

1 041

3 000

360

399
249
319
1 686
245
9
37
1
3 575

363
266
306
1674
265
8
56
3 879

36
-17
13
12
-20
2
-20
1
-304

10 %
-6 %
4%
1%
-7 %
20 %
-35 %

1 492
979
1 245
6 722
951
34
153
1
14 420

1 454
1 066
1 213
6 610
1 019
28
167
14 920

38
-87
32
112
-68
6
-14
1
-501

3%
-8 %
3%
2%
-7 %
23 %
-9 %

1 324
864
1 133
6 302
1 029
24
265
22
14 228

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

832
-1 879
702
2 438
-1 476
138
-309

-8 %

-3 %

-10 892

STHF - DRG-poeng utført ved STHF

DRG-poeng per brutto månedsverk
somatikk

4 000
3 800

22,0

3 600

21,5

3 400

21,0

3 200
3 000

20,5

2 800

20,0

2 600

19,5

2 400
2 200

19,0

2 000

18,5
2012

2013

2014

2015

2016

2017

4m18

jan

feb

mar

apr

B2018 (42.500)

mai

jun
2018

jul

aug
2017

sep

okt
2016

nov

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

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

41 000
40 500
40 000
39 500
39 000

DRG Indeks - døgnbehandling
DRG-indeks sykehusopphold døgn per måned og rullererende 12 måneder

1,10

1,10
1,07

1,11
1,07

1,04

1,05

1,07

1,06

1,00

1,01

1,00

1,00

1,04

1,02

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

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

DRG-indeks sykehusopphold mnd

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

apr.18

DRG-indeks rullerende 12 mndr
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Kvalitetsindikatorer

30

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

Nordagutu rehabilitering

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 %

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

Måned
okt.17
nov.17
66 %
76 %
82 %
85 %
74 %
72 %
77 %
80 %
80 %
81 %
78 %
80 %

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

0,0 %

Barne- og…

64,3 %

Alderspsykiatrisk avdeling

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

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

apr.18
67 %
85 %
77 %
78 %
80 %
80 %

Tatt ut 7/5-18 for
1/4-18 – 30/4-18

55,8 %

Hormon avdeling

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

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

66,7 %

Bare avdelinger med 85% eller lavere er med.

Plastikkirurgisk avdeling

72,5 %

Barneavdelingen

74,2 %

Føde/barsel avdeling

75,0 %

Hjerte avdeling

75,2 %

Distrikts Psykiatrisk Senter

76,6 %

KIR

Gynekologisk avdeling

78,0 %

KPR

77,3 %

MED

78,3 %

Blod-kreft avdeling

80,0 %

Gastrokirurgisk avdeling

82,8 %

Mage-tarm avdeling

84,4 %
0%

20%

40%

60%

80%

BUK

67,5 %
85,3 %

MSK

80,0 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

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

mar.17

apr.17

mai.17

jun.17

58 %
84 %
83 %
93 %
91 %
86 %

67 %
57 %
88 %
77 %
95 %
88 %
88 %

79 %
90 %
80 %
91 %
86 %
89 %

100 %
87 %
88 %
86 %
82 %
92 %
89 %

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

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

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

apr.17 mai.17 jun.17
jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18
79
57
53
59
56
39
75
79
58
60
69
63
72
288
321
259
231
239
301
356
361
326
334
356
337
317
2414
2807
2707 2 097 2 734
2960
2982
3001
2454
2870
2610
2724
2907
274
388
333
236
306
367
421
402
322
339
305
332
322
2041
2468
2418 1 627 2 378
2457
2490
2671
1945
2471
2304
2241
2439
314
377
421
190
540
404
460
410
302
373
234
182
197
5 410 6 418 6 191 4 440 6 253 6 528 6 784 6 924 5 407 6 447 5 878 5 879 6 254
5 347 6 356 6 123 4 383 6 134 6 472 6 728 6 839 5 347 6 380 5 826 5 812 6 170
98,8 % 99,0 % 98,9 % 98,7 % 98,1 % 99,1 % 99,2 % 98,8 % 98,9 % 99,0 % 99,1 % 98,9 % 98,7 %

Direkte time
ABK
BUK
Kirurgisk klinikk
KPR
Medisinsk klinikk
MSK
STHF

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

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

87 %
85 %
89 %
75 %
81 %
89 %

100 %
84 %
90 %
92 %
81 %
88 %
86 %

100 %
90 %
91 %
86 %
86 %
91 %
88 %

50 %
81 %
85 %
89 %
89 %
95 %
87 %

100 %
88 %
87 %
80 %
81 %
92 %
84 %

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

100 %
80 %
90 %
95 %
88 %
98 %
89 %

100 %
82 %
90 %
88 %
88 %
98 %
89 %

100 %
85 %
88 %
93 %
80 %
92 %
85 %

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 nov.17
4,64
5,33
3,75
3,68
1,82
2,38
4,59
7,58
3,63
6,09
2,63
3,14
2,85
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 mar.18
25,09
1,15
4,91
4,97
1,79
2,40
4,62
6,91
5,82
5,10
4,17
1,41
4,07
3,79

apr.18
45,61
4,07
1,60
4,51
6,09
1,77
4,14
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3. Pasient

8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14
dager gamle

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

apr.18

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

5 142
27
962
1 949
761
1 415
28

5 200
9
945
1 977
783
1 454
32

STHF

1 634

1 774

1 511

1 402

1 660

1 528

1 719

1 846

1 938

1 927

1 820

2 114

2 146

STHF

1 323

1 292

1 285

1 319

1 307

1 384

1 478

1 466

1 417

1 425

1 441

1 469

1 553

STHF

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

167
129
38
-

173
135
38
-

apr.17

mai.17

jun.17

jul.17

aug.17

sep.17

okt.17

nov.17

des.17

jan.18

feb.18

mar.18

apr.18

1 908

1 496
10
87
323
97
414
565

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

126
35
1
10

129
43
1
6

118
9
1
5

55
15
1
5

127
39
1
2

9
22
1
9

10
19
1
16

13
46
1
20

18
23
1
15

1 600
25
84
148
39
687
617
1
22
46
1
23
4

1 168
39
169
219
56
444
241
19
14
1
29
5

1 369
9
110
186
70
699
295
1
17
20
1
30
5

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

BUK
Kir. K
KPR
Med. K
MSK

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

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

BUK
Kir. K
KPR
Med. K
MSK
ååAKP
ååKIR

Hvorav pasienter registrert på avdelinger som er
omorganisert og lukket.

ååMED
ååMEDKIR
ååNYHO
ååPRE
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6. Økonomi

Resultatregnskap

STHF: April 2018

Denne periode Denne periode Denne periode
faktisk

budsjett

Avvik

0

Hittil faktisk

Hittil budsjett

773 991

773 991

5 451

5 451

budsjett

Avvik budsjett

-

2 327 304
16 353

-

-10 618

764 064

767 321

-3 257

54 197

587

158 781

155 524

3 257

15 140

-192

39 665

41 248

-1 583

1 363

-

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling

65 939

69 969

-4 030

259 171

269 789

ISF somatisk poliklinisk aktivitet

13 851

14 267

-416

54 784

4 010

3 803

207

14 948

ISF-refusjon kommunal medfinansiering

Hele året

estimat

16 353

194 116

1 363

Kvalitetsbasert finansiering

Hele året

2 327 304

194 116

Basisramme

Hittil avvik

-0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 431

6 297

6 134

27 498

25 188

2 310

62 971

62 971

-

900

683

217

3 637

2 731

906

8 192

8 192

-

Gjestepasienter

1 495

885

610

3 329

3 541

-212

10 623

10 623

-

Konserninterne gjestepasientinntekter

4 560

4 304

256

17 803

15 920

1 883

47 305

47 305

Polikliniske inntekter

8 729

9 489

-760

27 680

37 078

-9 399

78 847

103 847

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler
IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler
Utskrivningsklare pasienter

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake
Andre øremerkede tilskudd
Andre driftsinntekter

-25 000
-

-

-

-

-

-

-

1 113

700

413

3 232

2 801

432

8 402

8 402

20 825

19 152

1 673

89 153

79 521

9 633

246 382

234 799

11 583

-

-

-

329 332

325 028

4 304

1 280 678

1 285 348

-4 670

3 768 889

3 783 889

-15 000

Kjøp av offentlige helsetjenester

4 229

2 778

-1 450

11 034

11 086

52

28 175

33 175

5 000

Kjøp av private helsetjenester

8 801

8 113

-687

32 416

32 454

37

98 312

98 312

-

34 063

36 068

2 005

139 141

141 343

2 202

430 448

430 448

-

1 459

1 259

-200

5 112

5 544

433

14 147

14 147

-

20 340

19 039

-1 301

75 217

75 601

383

223 478

223 478

150 138

150 817

679

602 107

597 639

-4 467

1 730 522

1 720 522

SUM DRIFTSINNTEKTER

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen
Innleid arbeidskraft - del av kto 468
Konserninterne gjestepasientkostnader
Lønn til fast ansatte
Overtid og ekstrahjelp
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift

-10 000

6 767

7 345

577

31 996

28 583

-3 412

96 702

91 702

-5 000

28 098

32 266

4 168

111 338

127 855

16 518

320 373

367 902

47 529

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft

-8 034

-8 625

-591

-34 994

-34 482

512

-108 528

-103 528

5 000

Annen lønn

24 594

25 383

789

100 077

100 521

444

285 977

285 977

-

8 603

8 884

281

34 833

35 246

413

103 000

103 000

-

-

-

-

-

-

47 052

39 967

-7 085

170 802

157 027

Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader

-

-

-

-

-13 776

507 961

497 961

-10 000

326 109

323 295

-2 814

1 279 077

1 278 417

-660

3 730 566

3 763 095

32 529

DRIFTSRESULTAT

3 223

1 733

1 490

1 601

6 931

-5 331

38 323

20 794

17 529

Finansinntekter

1 094

949

146

4 075

3 795

280

11 386

11 386

-

Finanskostnader

185

182

3

741

727

14

2 180

2 180

-

FINANSRESULTAT

910

767

142

3 334

3 069

265

9 206

9 206

-

4 132

2 500

1 632

4 935

10 000

-5 065

47 529

30 000

17 529

-

4 168

-16 518

-

16 518

-47 529

-

-47 529

2 500

-2 536

-11 583

10 000

-21 583

0

30 000

-30 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

ORDINÆRT RESULTAT
Pensjonskostnader
(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER

-4 168
-36
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6. Økonomi

Driftsresultat og budsjettavvik 2016 til 2018 - foretak og klinikker
40 000
20 000

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

-40 000

feb. 16

i 000 NOK

-20 000

jan. 16

0

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

2017-18, tall i 1000

Hittil i år

Resultat
Kirurgisk klinikk

Resultat
Budsjettavvik
(9 282)
(9 282)

Medisinsk klinikk
Barne- og ungdomsklinikken
Akutt og beredskap
Medisinsk Serviceklinikk
Psykiatri og rus
Service og systemledelse
Administrasjonen
Felles - øvrig
Totalt STHF

Hittil i år

Apr 18

Mar 18

Feb 18

Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

Jan 18

Des 17

Nov 17

Denne periode, resultat.
1 436
(5 182)

(2 452)

(981)

(2 175)

(3 674)

(3 123)

793
1 075
1 022
(3 460)
3 125

(5 881)
(1 853)
(4 799)
(5 291)
1 628
(2 812)
879
15 827

(5 881)
(1 853)
(4 799)
(5 291)
1 628
(2 812)
879
5 827

66
222
(460)
(20)
747
186
155
1 520

(1 710)
(41)
(1 480)
187
212
(1 692)
209
3 947

(3 157)
(235)
(2 175)
(2 643)

(1 080)
(1 799)
(684)
(2 814)

609
(584)
362
5 873

60
(723)
162
4 477

(1 242)
(1 340)
(1 711)
1 027
1 118
(761)
(236)
13 255

(11 583)

(21 583)

(36)

(1 349)

(4 125)

(6 073)

6 986

Okt 17

940
1 684
176
(541)

(219)
(1 199)
495
(1 233)
1 385
(206)
1 849
5 221
910

Sep 17

Aug 17

Jul 17

Jun 17

Mai 17

(1 335)

(1 438)

(6 251)

(3 361)

(1 680)

(3 511)
(161)
92
(953)
1 058
(232)
1 077
(476)

(1 620)
164
356
200
1 213
(1 223)
(218)
(1 379)

(122)
(279)
32
(1 107)
(334)
511
73
(285)

(2 336)
83
145
372
(1 325)
(1 692)
452
1 210

1 731
(73)
902
505
483
(1 180)
(491)
(700)

(4 440)

(3 945)

(7 761)

(6 452)

(503)
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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
2 157
3 730
948
3 574
-2 959
7 450

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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Risikovurdering per 1. tertial 2018
Virksomheten i sykehuset skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og
styringskrav fastsatt i oppdragsdokumentet eller foretaksmøtet samt vedtak som fattes av eget
styre. Effektiv styring forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som skal
identifisere systemsvikt, feil og mangler samt bidra til å nå gjeldende styringskrav og
målsettinger. Innenfor hvert av styringsmålene er konkrete og målbare mål gjennomarbeidet
og det er gjort vurdering av risiko for manglende måloppnåelse, med tilhørende
sannsynlighets- og konsekvens beskrivelse.
Hensikten med risikovurderingen er å identifisere hvilke områder som trenger særskilt
oppmerksomhet i perioden fremover og korrigering av utviklingen for å oppnå resultater som
forventet i løpet av året.
Den overordnede vurderingen er at det er høy risiko for manglende måloppnåelse
innfor flere av indikatorene, men det vurderes at det ikke foreligger økt risiko for redusert
kvalitet og pasientsikkerhet.
-

Høy risiko for manglende måloppnåelse: økonomiske resultater og
prioriteringsregelen
Middels risiko for manglende måloppnåelse: kvalitet/tilgjengelighet, bemanning,
aktivitet, strategisk posisjonering i markedet, informasjonssikkerhet og fritt
behandlingsvalg

-

Risikomatrise 1. tertial 2018 STHF
Konsekvens

Sannsynlighet

1

2

3

5

6

4

4, 7, 8

1
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2

1

3

2

4

3

5

5

Risikoområder

Sannsynlighet
1

2

Konsekvens
3

4

5

1

2

Historisk utvikling
3

x

1 Kvalitet og tilgjengelighet

4

5

T1‐17

T2‐17

T3‐17

T1‐18

x

Ventetid
Fristbrudd
Infeksjoner
Direkte time
Korridorpasienter
Pasientsikkerhetsprogrammet
x

2 Økonomi
3 Bemanning

x

x

x

Årsverk
Variabel lønn og innleie
Sykefravær og AML
Kompetanse
x

4 Aktivitet somatikk og psykiatri
5 Strategi ‐ attraktivitet og konkurransesituasjon

x

x

x
x

6 Prioriteringsregelen

x

7 Informasjonssikkerhet ‐ personvern ‐ ny EU direktiv

x

x

8 Fritt behandlingsvalg

x

x

1. Kvalitet og tilgjengelighet – Økt sannsynlighet fra forrige rapportering. Endringen
skyldes lange ventetider sett opp mot prioriteringsregelen og interne styringsmål.
2. Økonomi - ingen endring fra forrige rapportering. Lavere aktivitet enn forventet,
inntektstap etter omlegging av inntektssystem for lab.tjenester, kombinert med
forsinkelser i effektiviseringsarbeid gir høy sannsynlighet for at budsjettet ikke innfris.
Det jobbes med kompenserende tiltak, men det vurderes at effekten av disse ikke vil
være tilstrekkelig for å nå resultatmålene for 2018.
3. Bemanning - ingen endring fra forrige rapportering. Bemanningsnivået er lavere enn i
fjor, men høyere enn budsjettert. Det er lagt opp til en nedgang på 58 årsverk i 2018,
men noen av tiltakene ikke er effektuert ennå og vil ikke full effekt i inneværende år.
Høyere sykefravær og derav høyere vikar-innleie har negativ effekt på
omstillingsarbeidet. Organisasjonen må ha spesielt fokus på løpende helsetjenester og
at kvaliteten ikke blir negativt påvirket av omstillingsarbeidet.
4. Aktivitet - ingen endring fra forrige rapportering. Det er behov for økt produktivitet
for å nå resultatmålet og resultatene hittil i år viser negativ utvikling.
5. Strategi – attraktivitet og konkurransesituasjon – ny fra forrige rapportering.
Sykehuset må jobbe aktivt og mer bevist med å tilpasse seg konkurransesituasjonen
som er styrt av pasientrettighetene, for å holde kostnadene knyttet til FBV og
gjestepasienter på et lavt nivå.
6. Prioriteringsregelen – ny fra forrige rapportering. Prioriteringsregelen er ikke oppfylt.
Lavt aktivitetsnivå i psykiatrien har påvirket ventetidene negativt. Nedgangen i
aktivitet i psykiatrien skyldes i hovedsak et økende antall vakante terapeutstillinger
7. Informasjonssikkerhet - ingen endring fra forrige rapportering. Ny
personvernlovgivning trer i kraft mai 2018 og kravene for å behandle
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personopplysninger innskjerpes ytterligere. Det pågår arbeid for å etablere gode
interne rutiner og sikre behandlingen av personopplysninger iht lovverket.
8. Fritt behandlingsvalg – Ny fra forrige rapportering. FBV-ordningen medfører økende
kostnader i forbindelse med behandlingsforløpets lengde, særlig innen psykiatri og
TSB. Sykehuset er pliktig til å opplyse pasienten om alternative
behandlingsinstitusjoner.
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I tabellen under fremkommer planlagte og iverksatte tiltak for å redusere risikoen og øke måloppnåelsen:

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

Beskrivelse

Tiltak

Effekt

Ansvar

Frist

Internsertifisering av sekretærer etter modell fra OUS er
under forberedelse. Planlegges gjennomført fra høsten 2018.
Bidrar til økt kompetanse og fokus.

Redusert unødig
ventetid

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Pasientene skal
ikke oppleve
fristbrudd

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Færre infeksjoner,
kortere liggetid

Klinikksjefer
og ledere

Mulig konsekvens
1.

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

Infeksjoner

Fokus på lengre planleggingshorisont. Sekretærstyrt
timebok.
Månedlig rydding i ventelister for å unngå fristbrudd,
langventere, unødig ventetid og løftebrudd.
Iverksatt prosjekt for å redusere ventetid i BUP til 30 dager
for å innfri prioriteringsregelen i 2018.
Det er planlagt økt poliklinisk aktivitet og dagbehandling
med sikte på å redusere ventelister og unngå fristbrudd.

Det er fokus på renhold og systematisk opplæring av
renholdere. Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder
med trygg kirurgi, forebygging av urinveisinfeksjoner,
infeksjoner knyttet til sentralvenøse kateter og sepsis
videreføres. Tavlemøter er innført på intensivavdelingen og
på sengepostene. Det er særlig oppmerksomhet på å

Løpende
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forebygge postoperative infeksjoner og redusere bredspektret
antibiotika, blant annet ved smittevernvisitter og
antibiotikastyringsprogram. Tiltakene har så langt vist god
effekt, og de videreføres.
Fokus på langtidsplanlegging av legenes arbeidsplaner.
Ferier, permisjoner og kurs legges inn i planene. Alle
klinikker ligger over 80 % pr april.

Direkte time

2.

Pasienten får
timeavtale
sammen med
bekreftelse på
mottatt
henvisning.

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Ingen
korridorpasienter

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Løpende

Korridorpasienter

Korridorpasienter er nå på et stabilt lavt nivå etter at tiltak har
vært gjennomført.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet anses som
implementert med unntak av Samstemming av
legemiddellister.

Pasienter og
brukere får, og
opplever å få
trygg og god
helsehjelp

Klinikksjefer
og ledere

STHF må skape
økonomisk
handlingsrom for å sikre
nødvendige
investeringer.

Det jobbes fortsatt med gjennomgang av egen drift og
identifisering av tiltak både på inntekt- og kostnadssiden.
Resultatet pr april er -11,6 millioner, som er 21,6 millioner
lavere enn budsjettert. Sykehuset styrer mot et nullresultat for
året, som er 30 millioner lavere enn budsjett.

Klinikksjefer,
ledere og stab

Styring og kontroll med
ressursbruken er viktig
for å kunne gjøre de
riktige faglige
prioriteringene og sikre

Endring i finansiering av laboratoriemedisin gir en vesentlig
nedgang i inntektene.
De fleste klinikkene mangler fremdeles konkrete tiltak for å
løse uløst budsjettutfordring 2018. Klinikkene følger opp sine
respektive tiltaksplaner jevnlig.

Sikre økonomisk
handlingsrom i
henhold til
budsjettert
resultatbane og
investeringsprogram.

Økonomi
Løpende
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høy kvalitet på
pasientbehandlingen
3.

Bemanning
Årsverk,
variabel lønn
og innleie

Det arbeides med omstilling, nedbemanning og bedre
ressursutnyttelse for å nå budsjettmålet for 2018.


Sykefravær



AML-brudd




Kompetanse
og rekruttering




Ressursplanlegging

Sikre utnyttelse av
ressurser på best mulig
måte i
pasientbehandlingen

Spesielt fokus på avdelinger i omstilling og tiltak for å
redusere sykefraværet
Følge opp avdelinger med høyt sykefravær
Samarbeid med NAV for å redusere sykefraværet
Forbedre arbeidet med tjenesteplaner og vaktplaner, som
i minst mulig grad gir rom for AML brudd
“Prosjekt bemanningsplanlegging og ressursstyring”.
Følge opp STHFs vedtatte strategi for å rekruttere og
beholde spesialistkompetanse ved STHF
Ulike kanaler benyttes og tiltak iverksettes for å skaffe
spesialister (blant annet deltakelse på messer,
annonsering, rekrutteringsbyrå). Spesielt fokus på
spesialiteter med rekrutteringsutfordring (overleger til
radiologi og BUP)
Det er utarbeidet en handlingsplan for ressursstyring, og
etablert en arbeidsgruppe som følger opp
konsernrevisjonens anbefalinger, slik at tiltak
gjennomføres.

Sikre økonomisk
bæreevne

Klinikksjefer
og ledere

Redusert
sykefravær

HR-enhet/
klinikker

Redusert antall
AML-brudd
Riktig
kompetanse på
rett sted og til rett
tid

Forbedring av
intern styring og
kontroll

Løpende

Løpende

HR-enhet/
klinikker
HR-enhet/
klinikker

Løpende

HR/Analyse

Løpende

Løpende
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4.

Aktivitet somatikk og psykiatri

Sviktende
pasientgrunnla
g ØH

Ikke god nok
ressursutnyttelse

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

Lengre ventetider og
fristbrudd

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

ØH-tilbudet må
opprettholdes, men er
kostnadsdrivende.

Omdisponering av operasjonsteam fra Notodden til Skien iht
pasienttilgang.

Økt aktivitet og
bedre utnyttelse
av ressursene.

Klinikker

Løpende

Kirurgisk
klinikk

Sommer
2018

Flere pasienter får
behandling.

Bedre utnyttelse av tilgjengelig arbeidstid i
operasjonsplanlegging.
5.

Strategi – attraktivitet og konkurransesituasjon
Sykehuset må jobbe
aktivt og mer bevist med
å tilpasse seg
konkurransesituasjonen
som er styrt av
pasientrettighetene, for å
holde kostnadene
knyttet til FBV og
gjestepasienter på et lavt
nivå.

Det pågår analysearbeid i KIR for å kartlegge pasienttilgang
og kapasitetforbedring, hvor det blant annet ses på trender i
henvisninger for STHFs pasientgrunnlag.

Underlag for
spesifisering av
ytterligere tiltak
og identifisering
av
satsningsområder
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6.

Prioriteringsregelen
Aktivitet

Ventetider

Prioriteringsregelen er
ikke oppfylt med lavere
vekst i aktivitet eller
kostnader i PHV/TSB
enn i somatikk.

Økt aktivitet og reduserte ventetider innen PHV/TSB krever
økt produktivitet og alle behandlerstillinger besatt:


Prioriteringsregelen er
ikke oppfylt med mindre
reduksjon i ventetider
innen PHV/TSB enn i
somatikken.




Rekruttere og beholde medarbeidere
o Fremstå attraktivt
o Faglig kompetanse og kvalitet viktigst
o Forskningsmuligheter og
veiledningskompetanse
o Lønn; helst ikke under andre HF og
kommune
o Ansette de med lokal forankring
o Fremsnakkende kultur
Oppfølging medarbeidere
o Registrere og følge opp pasientporteføljen
o Rask og effektiv igangsetting
o Effektivt forløp
o Avslutte til riktig tid med god dialog 1. linje
o Riktig pasient til riktig behandler

Større vekst i
aktivitet og
reduserte
ventetider:
Flere pasienter får
behandling.
Mer intensive
behandlingsforløp
og pasientene
unngår unødig
venting.
Reduserte
ventetider

Klinikksjefer
og ledere

Klinikksjefer
og ledere

Ledere på alle
nivå innen
BUP/VOP og
TSB

Løpende

Des.2018

Des. 2018

Oppfylt
prioriteringsregel

Planlegging – logistikk
o Strukturere arbeidsdag/timebok
o Raske og gode inntaksrutiner ved henvisning
o Veileder ikke hindre raskt inntak
o God planlegging av forløp
o Riktig planleggingshorisont
o Mer intensive pasientforløp
o Oppfølging ventetid med ev korrigerende
tiltak
o Gjennomføre effektive forløpspakkerprosjekter
o God team-planlegging
o Vurdere rask første vurderingssamtale
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Effektivisere teamsamarbeid – flerfaglig arbeidsform
o Møtevirksomhet, møtestruktur
o Dialog eksterne samarbeidspartnere
o Utvide gruppebehandling?



Vurdere å prosjektorganisere noen tiltak
o F. eks: Forløp noen pasientgrupper
o Rask første samtale



Samarbeid med 1. linje og avtalespesialister
o Riktige/riktigere henvisninger
o Spesialist ut til fastlegekontor
o Samarbeid med avtalespesialister

BUP har intern målsetting om ventetid påstartet pasient på 30
dager innen utgangen av 2018.
Kostnader per
tjenesteområde

Målsettingen om større
vekst/mindre
reduksjoner i kostnader
for PHV/TSB enn i
somatikk fra 2017 til
2018 er vanskelig å
oppnå på grunn av stor
økning i kostnader til
FBV innen PHV/TSB i
2017, samt betydelige
kostnadsøkninger innen
somatikken i 2018

Større kostnadskontroll innen somatikken vil muliggjøre
oppfyllelse av prioriteringsregelen. Også PHV/TSB har
måttet ta sin del av innsparingstiltakene ved sykehuset. En
vesentlig andel av PHV/TSB er elektiv virksomhet med
større potensiale for kostnadskontroll og reelle kutt enn hva
som er tilfelle ved ØH-funksjoner. Rekrutteringsvansker og
turnover gir reduserte lønnskostnader.
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7.

Informasjonssikkerhet
Rollefordeling
HF og RHF

Databehandleransvar –
det har vært uklar
rollefordeling mellom
HF og RHF

Avklart
rollefordeling
mellom HF og
sykehus

ADs
ledergruppe

Tiltak i STHF;
 Mandat for Årsplan internkontroll
informasjonssikkerhet er vedtatt i adm. dir. møte.
 Bevisstgjøring av bla. taushetsplikt gjennom DIPS
superbrukerdag og artikler på intranettet
 Tilgangsstyring: full gjennomgang, justering og
dokumentere dette overfor Datatilsynet. Årlig
revisjon.
 Loggkontroll: intensivert loggkontroll gjennomføres
for å svare opp Datatilsynet.
 Det må konkretiseres planer for hvordan og når vi
innfører statistisk logganalyse
(Mønstergjenkjenningsprosjektet).

Internkontroll

Vedtak fra
Datatilsynet

Ny
personvernlov
givning fra
mai 2018.

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

Sykehuset Telemark
skal påse at krav som
følge av EUs
personvernforordning
(GDPR) ivaretas.

Implementering av EU forordning er vedtatt. Tiltak for å
sikre iverksettelse iht. krav er i ok fremdrift.

SSL

SSL
Sykehuset Telemark
skal bidra til å revidere
felles regionalt

Sykehusets informasjonssikkerhetsleder deltar i regonalt
arbeid for revidering av styringssystemet - ok fremdrift
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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.

8.

Statistisk logganalyse
gir helseforetakene
verktøy som gir
mulighet for systematisk
gjennomgang av logger.
Fritt behandlingsvalg
FBV-ordningen gir
pasienten rett til å velge
behandlingssted, og
sykehuset er pliktig til å
opplyse om alternativer.
Kostnader knyttet til
alternative
behandlingssteder for
psykiatri og TSB har økt
kraftig i 2018 som følge
av blant annet
nyetableringer.

Rutiner for manuell loganalyse er innført ved sykehuset. Når
regionalt prosjekt for logganalyse er klar for iverksettelse vil
sykehuset gjennomføre dette.

Sykehuset er pliktig til å informere om alternative
behandlingsinstitusjoner, men henviser ikke selv pasienter
unødig.

SSL

Klinikksjefer
og ledere

Løpende

Opprettholde dialog med fastleger for å påvirke
henvisningspraksis.
Sykehuset må kunne vise til et godt behandlingsforløp for å
fremstå som attraktive hos pasientene.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Elektronisk kurve og medikasjon
Sak nr.
033-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Fagdirektør Halfrid Waage og
prosjektleder Benedicte Børge-Ask

Sakstype
Orientering

Møtedato
23.05.2018

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

Ingress:
Sykehuset Telemark skal innføre en elektronisk løsning for kurve og medikasjon (Metavision).
En elektronisk kurve- og medikasjonsløsning gir alle behandlere en samlet oversikt over
observasjoner og målinger for enkeltpasienter, for eksempel puls, temperatur, blodtrykk,
væskebalanse, medisindoser, infusjoner og laboratoriesvar. Dokumentasjonen følger pasienten
mellom avdelinger gjennom sykehusoppholdet slik at pasienten får en gjennomgående kurve, og
siste versjon av kurven er alltid tilgjengelig.
Løsningen kan også fungere som et verktøy for beslutningsstøtte, da man i samme bilde får
sammenstilte data. Medisiner kan for eksempel sees i relasjon til blodtrykk, og man kan følge
utviklingen hos pasienten tett over tid.
Løsningen gir også mulighet for å etablere en lukket legemiddelsløyfe. Lukket legemiddelsløyfe
sikrer at riktig legemiddel gis til riktig pasient, ved at ordinasjonen, legemiddelet og pasientens
identitet kontrolleres elektronisk. Dette vil redusere feiladministrasjon av legemidler vesentlig.
Innføringen skjer i regi av det regionale prosjektet Regional Kurve og Medikasjon, med en lokal
prosjektorganisasjon ved STHF. Prosjektleder Benedicte Børge-Ask deltar i møtet og presenterer
prosjektet. Styret vil få tilsendt presentasjonen etter møtet.

Forslag til vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.

Skien, den 14. mai 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Saksframlegg til ledergruppen ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Innføring av nytt helhetlig kvalitetssystem HELIKS
Sak nr.
034-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Fagdirektør Halfrid Waage/ Konst. kvalitetssjef
Helle Devik Haugseter

Sakstype
Orientering

Møtedato
23.05.2018

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, innføringen av nytt helhetlig kvalitetssystem
støtter opp under ledelse og forbedring av kvalitet, pasientsikkerhet og HMS

Ingress:
Det gis en orientering om status og fremdrift i prosjektet i møtet.

Forslag til vedtak:
Styret tar orientering om oppstart av dokumentstyringssystemet HELIKS, samt videre fremdrift i
prosjektet til etterretning.

Skien, den 15. mai 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse
Status sentralt i prosjektet
Prosjekt DFS innfører nytt helhetlig kvalitetssystem – HELIKS - ved Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset
Telemark HF, Sykehuspartner HF, Sunnaas Sykehus HF og Betanien hospital. Prosjektet er et
samarbeidsprosjekt om en felles standardisert og konsolidert systemløsning. Formålet med systemet er
kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og HMS. Systemet leveres av Computas AS under produktnavnet FS
Quality.
Kvalitetssystemet består av en dokumentstyringsdel og en forbedringsdel. Dokumentstyringsdelen består av
virksomhetens styrende dokumenter (prosedyrer, retningslinjer mv.) samt systemstøtte for å sikre at
dokumentene til enhver tid er oppdatert og gyldige. I forbedringssystemet inngår avvik/uønskede hendelser,
årsaksanalyse, risikovurdering, interne og eksterne revisjoner, klagesaksbehandling og handlingsplaner.
Dokumentstyringssystemet er tatt i bruk ved Sunnaas sykehus HF og Sykehuset Telemark HF. Betanien
hospital er i siste fase før systemet tas i bruk hos dem. Sørlandet sykehus HF og Sykehuspartner HF vil ta i
bruk dokumentstyringsdelen senere.
Kvalitetssystemets forbedringsdel er forsinket. Det pågår forhandlinger med leverandør. Det foreligger pt ikke
en gyldig fremdriftsplan.

Prosjektstatus ved Sykehuset Telemark
Sykehuset Telemark tok 15. februar i bruk kvalitetssystemets dokumentstyringsdel. Kvalitetsavdelingen
inviterte til kick-off og mange var med og markerte den begivenheten det er at vi nå har fått et moderne
dokumentstyringssystem.
Dokumentstyringssystemet skal dokumentere hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres,
evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen. Det nye systemet
understøtter kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften
fremhever ledelsens ansvar og er tydelig på hvilke oppgaver som inngår i plikten til å planlegge, gjennomføre,
evaluere og korrigere, herunder inngår ansvar for styrende dokumenter innenfor sitt ansvarsområde. Det nye
systemet vil gi praktisk støtte for å ivareta dette ansvaret. Systemet skal kun inneholde dokumentasjon som er
nødvendig for at aktivitetene i virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i tråd med
lovkrav, føringer og beslutninger.
Som en viktig del av forberedelsene til at systemet kunne tas i bruk, ble det gjort en formidabel jobb med å
flytte sykehusets ca. 6.000 styrende dokumenter fra TQM og EK over i HELIKS. Det var ca. 80 personer fra
hele organisasjonen involvert i dette arbeidet, som løp fra april 2017- oktober 2017. Pr april 2018 hadde
sykehuset 4.472 dokumenter i systemet. Reduksjonen av antall dokumenter skyltes at mange dokumenter
kunne fases ut, slås sammen eller ikke lenger ble klassifisert som styrende dokumenter.
Erfaringene etter et noen måneder med drift av HELIKS er i det vesentligste gode, selv om det også er
utfordringer. Feil og mangler må påregnes med et nytt system. Oppfølgingen skjer fortløpende eller i senere
oppdateringer, der det også er planlagt ny funksjonalitet.
For å understøtte linjeleders ansvar for standardisering og optimalisering opprettes et Dokumentforum, som
består av en representant fra hver klinikk og ledes av kvalitetsavdelingen. Dokumentforumets mandat er å
understøtte linjeleders ansvar ved å:
 Bidra til at rammeverket for dokumentstyring har hensiktsmessig innretning og etterleves
 Bidra til at arbeidet med styrende dokumenter følger standardiserte arbeidsprosesser, er koordinert og at
det ikke utarbeides duplikater
 Bidra til avklaring av prinsipper for ansvar og tilknytning for styrende dokumenter i organisasjonen
 Bidra med innspill til forbedring av løsningen
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Opplæring






Alle ansatte er oppfordret til å gjennomføre et kort e-læringskurs om bruk av dokumentstyringssystemet
Det er løpende tilbud fra Kvalitetsavdelingen om opplæring for ledere og sentrale fagpersoner
Det gjennomføres workshop x 2 pr uke i regi av kvalitetsavdelingen
Det foreligger en omfattende brukerveileder i HELIKS som beskriver detaljene i systemet
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Konsernrevisjonens rapport – Forvaltning av GAT
Sak nr.
035-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
HR-direktør Mai Torill Hoel

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Sakstype
Orientering

Møtedato
23.5.2018

Revisjonsrapport 12/2017

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.
Saken dreier seg om styring- og forvaltningsmodellen i GAT, som omfatter lønn for ansatte, og
har derfor ingen direkte betydning for pasientsikkerheten.

Ingress:
Målet med revisjonen har vært å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig, overordnet
styrings- og forvaltningsmodell for GAT i hele foretaksgruppen, og om denne fungerer etter
hensikten. I dette inngår at organisering og ansvarsfordeling er tydelig definert, opplæring og
veiledning er satt i system og tilpasset brukernes behov, samt at det er etablert prosesser for
videreutvikling av funksjonaliteten i løsningen.
Revisjonens tre problemstillinger:
 Er det definert og etablert en overordnet styringsmodell for GAT, som definerer aktører,
oppgaver og ansvar i foretaksgruppen som helhet?
 Er det etablert prosesser for funksjonell videreutvikling av GAT i tråd med
helseforetakenes behov?
 Er opplæring og veiledning satt i system, og bidrar det til at de som har en rolle i
forvaltning og bruk av GAT har tilstrekkelig system- og fagkompetanse?
Revisjonen er gjennomført i tidsrommet oktober 2017 til januar 2018.
Revisjonen har følgende anbefalinger:
 Det anbefales å jobbe med KPI’er, som er enkle og lette å følge opp i RHF og daglig drift
 Det må arbeides aktivt med utvikling i RHF og HF
 Roller og ansvar innen GAT i STHF må tydeliggjøres via opplæring og veiledning
Konsernrevisjonen deltar i møtet og presentere hovedpunkter fra revisjonsrapport 12/2017.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Skien, den 14. mai 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen
Rapport 12/2017

Revisjon
Forvaltning av GAT
Sykehuspartner HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF og
Helse Sør-Øst RHF

Konsernrevisjonen, 1. mars 2018

Introduksjon
For å planlegge og styre den medisinske virksomheten i helseforetakene, er
det en forutsetning at det er etablert effektive ressurs- og
arbeidstidsplanleggingsprosesser. Disse prosessene er komplekse og
omfattende og fordrer et velfungerende it-system med tilrettelagt
funksjonalitet. I Helse Sør-Øst benyttes it-systemet Gat av alle
helseforetakene. Det er 86.000 brukere av Gat i foretaksgruppen. Videre er
det iverksatt 7.000 arbeidsplaner, fordelt på 3.300 kostnadssteder.
En forutsetning for et velfungerende it-system med tilrettelagt
funksjonalitet er at systemet forvaltes slik at det gir nytteverdi i
virksomhetsprosessene.

Revisjonen har følgende tre problemstillinger:
1. Er det definert og etablert en overordnet styringsmodell for Gat, som
definerer aktører, oppgaver og ansvar i foretaksgruppen som helhet?
2. Er det etablert prosesser for funksjonell videreutvikling av Gat i tråd
med helseforetakenes behov?
3. Er opplæring og veiledning satt i system og bidrar til at de som har en
rolle i forvaltning og bruk av Gat har tilstrekkelig system- og
fagkompetanse?
Revisjonen er gjennomført i tidsrommet oktober 2017 - januar 2018.

Modellen for forvaltningen av Gat har tre aktører; det regionale
helseforetaket, Sykehuspartner HF og helseforetakene. Revisjonen er
gjennomført ved Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Vestre Viken HF og
Sykehuset Telemark HF.
Målet for revisjonen har vært å vurdere om det er etablert en
hensiktsmessig, overordnet styrings- og forvaltningsmodell for Gat i hele
foretaksgruppen og om denne fungerer etter hensikten. I dette inngår at
organisering og ansvarsfordeling er tydelig definert, opplæring og
veiledning er satt i system og tilpasset brukernes behov, samt at det er
etablert prosesser for videreutvikling av funksjonalitet i løsningen.
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1. Konklusjoner og anbefalinger
1.1 Forvaltningsmodellen bør styrkes for å realisere potensielle gevinster
Revisjonen viser at det er etablert en modell for forvaltning av Gat i Helse
Sør-Øst som omfatter alle helseforetakene i foretaksgruppen. Modellen har
tre aktører der prosesser i stor grad er definert, og ansvar og roller er
plassert. Sykehuspartner HF og lokalforvaltningen i helseforetakene leverer
nødvendige tjenester for at ressurs- og arbeidstidsplanleggingen skal
fungere. Med dagens organisering og ansvarsdeling mellom aktørene blir
den samlede kapasiteten og kompetansen innenfor Gat-forvaltningen i
foretaksgruppen likevel ikke utnyttet optimalt.

Disse svakhetene gir risiko for at forvaltningen ikke i tilstrekkelig grad bidrar
til realisering av overordnede strategier i foretaksgruppen, og at
forvaltningen ikke ivaretar helseforetakenes funksjonelle behov på en
effektiv måte. Forvaltningsmodellen slik den nå foreligger mangler grunnlag
for helhetlig måling og evaluering av omfang, kvalitet og måloppnåelse.

Styrke premissgiverrollen som aktiv pådriver og tilrettelegger

For at Gat i større grad skal bidra til mer effektive prosesser for ressurs- og
arbeidstidsplanlegging i helseforetakene, bør forvaltningen styrkes på
følgende områder:
• Videreutvikle og operasjonalisere en helhetlig forvaltningsmodell
• Styrke premissgiverrollen som aktiv pådriver og tilrettelegger
• Etablere arena for felles forpliktende beslutninger
• Definere krav til bruker- og forvaltningskompetanse

Det regionale helseforetaket som premissgiver har ikke hatt kapasitet til å
være en aktiv pådriver og tilrettelegger for videreutvikling av Gat. Det ligger
derfor et potensiale for å utvikle rollen ytterligere, blant annet ved å:
• Legge premisser og strategiske føringer for utviklingen av Gat
• Vedlikeholde og videreutvikle forvaltningsmodellen
• Sette måleparametere og evaluere måloppnåelse
• Tilrettelegge for samhandling og arenaer aktørene imellom.

Videreutvikle og operasjonalisere en helhetlig forvaltningsmodell

Konsekvensen ved at potensialet ikke blir tatt ut kan være at ansvaret for
helheten i forvaltningen blir utydelig. Videre er det risiko for at
videreutvikling av Gat ikke skjer i takt med de funksjonelle behovene, og at
forvaltningens evne til effektivt å støtte brukerne svekkes.

Gjeldende forvaltningsmodell har opprinnelse i styrevedtak i Helse Sør-Øst
RHF fra 2007. Senere endringer i roller, prosesser, arenaer med videre er
ikke innarbeidet og formalisert i modellen på tvers av foretaksgruppen.
Videre er de ulike aktørenes interne Gat-forvaltning i ulik grad dokumentert
og integrert i foretakenes styringssystem.
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Etablere arena for felles forpliktende beslutninger
Det er ikke etablert arena for å fatte felles forpliktende beslutninger for
Gat. Dette gir risiko for at prosessutviklingen forsinkes i helseforetakene.
Helseforetakene får ikke ønsket styring i ressurs- og
arbeidstidsplanleggingen, noe som medfører at effektiviseringsgevinster
blir ikke realisert. Videre kan mangel av sentrale beslutninger presse fram
lokale tilpasninger uten felles forankring.
Som felles tjenesteleverandør er Sykehuspartner HF avhengig av sentrale
beslutninger. Manglende beslutninger eller beslutninger som trekker ut i
tid, fører til at rollen som tjenesteleverandør ikke kan utøves effektivt.
Dette kan føre til at teknologiske nyvinninger ikke blir implementert og at
muligheter for forbedret styringsinformasjon ikke blir tilgjengelig.

Definere krav til bruker- og forvaltningskompetanse
I helseforetakene er det ikke satt krav til bruker- og forvaltningskompetanse
med hensyn til Gat. Manglende kompetansekrav i kombinasjon med til dels
manglende prioritering av opplæring kan føre til mindre effektiv
arbeidstidsplanlegging og til arbeidsplaner som ikke fullt ut understøtter
virksomhetens aktivitetsbehov.
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1.2 Anbefalinger

Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF

For å realisere potensielle gevinster gjennom videre utvikling av
forvaltningen av Gat anbefaler konsernrevisjonen følgende:

•

Det regionale helseforetaket
•

•
•

Forvaltningsmodellen for Gat bør oppdateres og videreutvikles med
hensyn til blant annet prinsipper, roller og ansvar, beslutningsarenaer og
kvalitetsmål. Arbeidet bør så langt som mulig samordnes med
utviklingen av ikt-forvaltningsmodellen for foretaksgruppen.
Det regionale helseforetaket bør vurdere hvordan rollen som
premissgiver kan styrkes ved utforming av strategi og videre utvikling av
Gat.
Det regionale helseforetaket bør ta initiativ til å etablere en regional
standard for kompetansekrav til tillitsvalgte som Gat-brukere.
Standarden skal danne grunnlag for opplæring av tillitsvalgte slik at de
kan ivareta sin rolle i arbeidstidsplanleggingen.

•

Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF bør vurdere å sette krav til
bruker- og forvaltningskompetanse slik at foretakene kan få større effekt
av opplærings- og veiledningstiltakene.
Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF bør vurdere å definere
kvalitetsmål eller styringsparametere som grunnlag for vurdere effekten
og kvaliteten av Gat-forvaltningen.

Vestre Viken HF
Med tanke på effektiv ressursutnyttelse i foretaksgruppen og i
helseforetaket bør Vestre Viken HF vurdere om helseforetaket i større grad
kan benytte etablert supporttjeneste fra Sykehuspartner HF.

Alle aktører
Alle aktørene bør utarbeide en helhetlig beskrivelse av sin respektive Gatforvaltning som en del av sine styrende dokumenter.

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner HF bør i samråd med det regionale helseforetaket
formalisere rutinen for utarbeidelse og godkjennelse av veiledninger som
inneholder faglige tolkninger og føringer innenfor lønns- og
arbeidstidsområdet.
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2. Kontekst
Helseforetakene

2.1 Hva er Gat?
Systemet Gat skal ivareta to formål:
• Arbeidstids- og bemanningsplanlegging (grunnlag for kapasitetsstyring)
• Datafangst til tjenester som leveres av Regional HR i Sykehuspartner HF
når det gjelder fravær, faste og variable lønnstillegg og annen variabel
lønn.

Helseforetakene har ansvar for:
• Lokal brukerstøtte
• Gevinstrealisering
• Behovskartlegging og -spesifikasjon

Forvaltningen av Gat omfatter begge formålene, men i revisjonen har vi
vektlagt prosessene for ressurs- og arbeidstidsplanlegging.

RHF

2.2 Aktørene i Helse Sør-Øst
Forvaltningen av Gat har tre aktører. Aktørene har hver sine definerte
ansvarsområder.
Visma

Det regionale helseforetaket

SP

Forvaltning
Gat

Det regionale helseforetaket er premissgiver og har ansvar for:
• Overordnet forvaltningsmodell
• Overordnede strategier, retningslinjer og føringer for fellestjenester
• Systemeier

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner HF er leverandør og har ansvar for:
• Tjenesteleveranser
• Supporttjeneste
• Faglig innhold, kravspesifisering
• Oppfølging av systemleverandøren Visma
• Test og implementering av nye versjoner
• Utarbeidelse av brukerdokumentasjon
• Teknisk drift og forvaltning av løsningen

Helseforetakene

I tillegg til aktørene i Helse Sør-Øst kommer den eksterne systemleverandøren Visma som har ansvar for:
• Vedlikeholde programvaren
• Leveranser av nye versjoner til Sykehuspartner HF
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2.3 Forvaltningsprosess Gat
Systemforvaltning kan betraktes som en prosess. I en forenklet fremstilling
av prosessen har revisjonen vektlagt følgende:
• Identifisering av behov
• Videreutvikling av systemet
• Veiledning og støtte til brukerne.
Revisjonen har videre lagt til grunn:
• Alle aktivitetene i prosessen må skje innenfor en modell hvor aktører,
ansvar og samhandling er avklart.
• Videreutvikling av systemet må skje i tråd med helseforetakenes krav og
behov innenfor en ramme med felles grunnleggende premisser og
overordnet strategi.
• For at systemet skal fungere er det sentralt at både brukere og veiledere
besitter riktig kompetanse. Veiledning og annen støtte bidrar til at
brukerne kan gjennomføre ressurs- og arbeidstidsplanleggingen mer
effektivt.
• Effektiv ressurs- og arbeidstidsplanlegging er et linjeansvar i
helseforetakene og forvaltning av Gat er en støttefunksjon.

RHF

SP

Identifisering av behov

SLA*

Videreutvikling

HF

Veiledning og støtte

*SLA (Service Level Agreement) er avtale om tjenesteleveranser mellom Sykehuspartner HF og de respektive helseforetakene.
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2.4 Samhandlingsarenaer Gat
Det er tre primære samhandlingsarenaer for Gat i Helse Sør-Øst
• Fellesarena for ressursstyring og arbeidsplansystem (Fellesarena RAPS)
• HR-direktørmøte (rådgivende premissgiverforum)
• Rådgivende forum for medbestemmelse i regionale HR systemer i Helse
Sør-Øst
Arenaene er nærmere omtalt i kapitlene 4 og 7.

2.5 Definisjon av begrepet bruker
Det er ulike brukergrupper i Gat. I denne rapporten har vi benyttet
begrepet "bruker". Med dette begrepet mener vi brukere i helseforetakene
som enten er ledere eller er i en støttefunksjon for ledere, og som bruker
Gat til ressurs- og arbeidstidsplanlegging innenfor sine ansvarsområder.
Disse brukerne tildeles roller i Gat-applikasjonen med ulike kombinasjoner
av lese- og skriverettigheter.

En annen viktig brukergruppe er sluttbrukerne av MinGat som benyttes av
alle ansatte ved helseforetakene til timeregistrering, forespørsler om
vaktbytte mv. MinGat-brukerne faller ikke inn under begrepet "bruker" i
rapporten.
I Sykehuspartner HF og hos systemleverandøren Visma finnes øvrige
brukere knyttet til drift og forvaltning. Disse brukerne er ikke omhandlet i
rapporten.
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3. Tilnærming
3.1 Metodisk tilnærming

3.3 Revisjonskriterier

Revisjonen er gjennomført ved bruk av revisjonsmetodene
dokumentundersøkelser og intervjuer.

Følgende kriterier er lagt til grunn:
• Helhetlig forvaltningsmodell er forankret og kjent.
• Definerte oppgaver og ansvar som er kjent blant de involverte aktørene.
• Definerte og effektive styrings- og beslutningsprosesser.
• Ønsker om endringer er satt i system i det enkelte helseforetak og
samlet i foretaksgruppen.
• Effektiv beslutningsprosess for å prioritere endringsønsker.
• Kompetansekrav i tilknytning til forvaltningsorganisasjonen og til
brukere.
• System for opplæring og veiledning av forvaltningsorganisasjonen og
brukere.

Oversikt over intervjuer og dokumentasjon fremgår av vedleggene 1 og 2.

3.2 Omfang og avgrensning
Revisjonen har omfattet følgende områder:
• Overordnet forvaltningsmodell for Gat gjeldende i foretaksgruppen og
hvordan oppgaver og ansvar er definert, fordelt og implementert.
• Rutiner som er etablert for funksjonell videreutvikling av Gat, herunder
hvem som blir involvert og kan fremme endringsønsker, og hvem som
prioriterer ny funksjonalitet.
• Systemet for opplæring av brukere, kompetansekrav, faglig støtte,
informasjon og opplæring ved nye versjoner, samt fora for
erfaringsdeling, felles opplæring og fagkompetanse i
systemforvaltningen.
Revisjonen har ikke omfattet:
• Vurdering av hvorvidt underliggende avtaler er korrekt tolket og
innarbeidet i Gat.
• Driftsrutiner i Sykehuspartner HF og Visma.
• Finansering og kostnadsfordeling knyttet til Gat.
• Prosesser for arbeidstidsplanlegging og ressursstyring.
• Prosesser for datafangst til fravær, fast og variabel lønn.
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4. Sykehuspartner HF
Overordnet vurdering
I likhet med flere andre it-systemer har forvaltningsmodellen for Gat i Helse
Sør-Øst tre aktører, henholdsvis det regionale helseforetaket,
helseforetakene og Sykehuspartner HF. Innenfor denne modellen har
Sykehuspartner HF etablert en hensiktsmessig forvaltning for Gat med
nødvendige roller og prosesser der ansvaret for funksjonell forvaltning og
videreutvikling er ivaretatt. Det er god involvering av ressurser fra
helseforetakene. Sykehuspartner HF har et formålstjenlig system for
vedlikehold og utvikling av kompetanse til egne ansatte og har tilrettelagt
opplæring og veiledning av brukerne på helseforetakene på en
hensiktsmessig måte. Det er forbedringsområder knyttet til formalisering av
forvaltningsmodellen og dokumentering av rutiner.

4.1 Hensiktsmessig forvaltningsmodell for Gat
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert et formelt
system i Sykehuspartner HF for forvaltning av Gat hvor ansvar, oppgaver og
roller er definert og kjent for involverte aktører.

4.1.1 Observasjoner
Gat-forvaltning er en del av ressurs- og arbeidstidsplanleggingstjenesten
som er definert som en regional tjeneste i virksomhetsområdet HR,
Økonomi- og Regnskapstjenester (HRØR). Sentrale roller som
tjenesteansvarlig, fagansvarlig med flere som inngår i en
forvaltningsorganisasjon er definert og beskrevet. Prosesser er etablert for
blant annet supporttjenester, funksjonell videreutvikling og opplæring.
Det er inngått SLA-er som beskriver tjenester med ansvar, oppgaver og
arenaer som legger til rette for samhandlingen med de respektive
helseforetakene.

Sykehuspartner HF rapporterer regelmessig og på forespørsel til
helseforetakene på definerte mål og krav i SLA-ene. I tillegg rapporteres det
internt i HRØR på mål og styringsparametere og dette inngår videre i
virksomhetsrapporteringen til administrerende direktør og styret i
Sykehuspartner HF.
Revisjonen har vist at det ikke foreligger en overordnet helhetlig beskrivelse
av Gat-forvaltningen som et styrende dokument som setter elementene
nevnt over i sammenheng.

4.1.2 Vurderinger
Sykehuspartner HFs tjenesteleveranser er viktig for helseforetakenes
ressurs- og arbeidstidsplanlegging. Forventningene til Sykehuspartner HF er
store, og det må stilles tilsvarende store krav til profesjonalitet i alle ledd.
Sykehuspartner HF har etablert en hensiktsmessig organisasjon med
definerte roller og prosesser som ivaretar Sykehuspartner HFs ansvar for
funksjonell forvaltning av Gat i foretaksgruppen. SLA-ene beskriver tydelig
samhandlingen med helseforetakene når det gjelder Gat. Aktuelle
elementer i forvaltningen er enkeltvis godt dokumentert. I en moden
tjeneste forventes det en dokumentert samlet beskrivelse av
forvaltningsmodellen i Sykehuspartner HF.

4.2 Tilstrekkelig prosess for funksjonell videreutvikling
I denne problemstillingen har vi lagt til grunn at det er etablert prosesser
for funksjonell videreutvikling av Gat i tråd med helseforetakenes behov.
Dette innebærer at Sykehuspartner HF har etablert et system for
innsamling, systematisering og prioritering av endringsønsker.
Helseforetakene skal være involvert i prosessen. Endringene skal være
felles i foretaksgruppen og i størst mulig grad være til nytte for alle
helseforetakene.
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4.2.1 Observasjoner

4.2.2 Vurderinger

Sykehuspartner HFs saksbehandlingsverktøy SM9 brukes til å administrere
endringsønsker. Lokal Gat-forvalter på helseforetakene og personell internt
i Sykehuspartner HF registrerer endringsønskene. Sykehuspartner HF
sammen med tre representanter fra utvalgte helseforetak gjør en første
vurdering av ønskene.

For at applikasjonen skal utvikles i tråd med foretakenes behov er det
nødvendig at forvaltningsressurser har informasjon om brukeropplevelser
og utviklingsønsker. Det er etablert en felles rutine som gir helseforetakene
mulighet for å melde endringsønsker å følge opp status på en
hensiktsmessig måte.

Prosessen videre avgjøres av om ønskene er innenfor eller utenfor
vedlikeholdsavtalen med systemleverandøren Visma:
• Er ønskene innenfor vedlikeholdsavtalen med Visma, prioriteres de i
"Fellesarena for RAPS" (se kapittel 2.4) hvor alle helseforetakene er
representert. Grunnlaget for prioriteringen er en samlet liste over
endringsønsker som også inkluderer ønsker fra Vismas øvrige kunder.
• Er ønskene utenfor vedlikeholdsavtalen drøftes de i HR-direktørmøte
hvor alle helseforetakene er representert, og eventuelt meldes ønsket
inn i Helse Sør-Østs årlige budsjettprosess hvor finansieringen avklares.

Sykehuspartner HFs standard saksbehandlingssystem SM9 inneholder
nødvendig funksjonalitet som tilrettelegger for blant annet systematisering,
rapportering, målinger mv. som grunnlag for effektiv forvaltning av Gat.

I forbindelse med Vismas planlagte omlegging av prosessen for
innmeldinger av endringsønsker, er revisjonen kjent med at Sykehuspartner
HF også planlegger å legge om sin prosess for prioritering av ønsker i
foretaksgruppen. På revisjonstidspunktet er konsekvensene for de interne
prosessene i foretaksgruppen ikke endelig avklart.
På vegne av foretaksgruppen håndterer Sykehuspartner HF den påfølgende
prosessen mot Visma for videreutvikling og implementering av ny
funksjonalitet og at myndighetspålagte krav ivaretas.

Helseforetakene er tilstrekkelig involvert i de ulike fasene for prioritering av
endringsønsker. Gjennom plenumsbehandlingen i fellesarenaen balanseres
på en hensiktsmessig måte hensynet til helseforetakenes behov på den ene
side og at funksjonaliteten er felles på den annen side. Den planlagte
omleggingen til temabaserte endringer i stedet for prioritering av separate
enkeltønsker synes formålstjenlig og mer effektiv enn dagens prosess.

4.3 Hensiktsmessig system for opplæring og veiledning
I denne problemstillingen undersøker vi om Sykehuspartner HF har satt
opplæring og veiledning i system med definerte krav til kompetanse for Gat
forvaltningsressurser. Videre ser vi på hvordan Sykehuspartner HF tilbyr
support og utvikler opplæringsmateriell og veiledninger for brukerne i
helseforetakene i forbindelse med nye versjoner.
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4.3.1 Observasjoner

4.3.2 Vurderinger

Sykehuspartner HF har etablert et system for vedlikehold og utvikling av
kompetanse som betegnes som Kompetansehuset. Kompetansehuset
inneholder blant annet grunnopplæring for nyansatte, basiskompetanse for
ansatte samt informasjon om det enkelte helseforetak. Det er flere moduler
med ulike nivåer for og krav til kompetanse. Dette danner grunnlaget for
utvikling av individuelle kompetanseplaner.

For en effektiv bruk av Gat er det nødvendig at de som forvalter
applikasjonen og bistår brukerne har nødvendig kompetanse.
Kompetansehuset er et godt grunnlag for kompetanseforvaltning i
Sykehuspartner HF.

I henhold til SLA-ene har Sykehuspartner HF i forbindelse med nye
versjoner ansvar for å tilby kurs for opplæring av de lokale Gat-forvalterne
på helseforetakene, samt å utarbeide skriftlig opplæringsmateriell. I tillegg
utarbeider Sykehuspartner HF veiledninger og e-læringskurs, og fellesarena
RAPS benyttes til faglig oppdatering av personell fra helseforetakene,
herunder Gat-forvalterne.

Sykehuspartner HF tilrettelegger for opplæring og veiledning av brukerne i
helseforetakene i tråd med sitt ansvar på en hensiktsmessig måte.
Det er viktig at det er etablert en rutine for utarbeidelse og godkjenning av
veiledninger som har elementer av faglig tolkning og føringer. Men det er
også viktig at rutinen blir dokumentert og at ansvar og oppgaver er tydelig,
både med hensyn til utarbeidelse og godkjennelse, slik at det ikke kan
settes spørsmål ved innholdet i ettertid.

Sykehuspartner HF utarbeider veiledninger for funksjonell bruk av Gat som
del av den løpende tjenesteproduksjonen i henhold til tjenesteavtalene
med helseforetakene.
I noen veiledninger er det elementer av faglig tolkning og føring. Disse
veiledningene utarbeides av Sykehuspartner HF i samarbeid med det
regionale helseforetaket, helseforetakene og konserntillitsvalgte.
Sykehuspartner HF er tjenesteutfører og har ikke myndighet til å beslutte at
innholdet i veiledninger er korrekte. Rutinen er foreløpig ikke dokumentert.
Sykehuspartner HF har første- og andrelinje brukerstøtte for Gat-brukere på
helseforetakene. Sykehuspartner HF håndterer dialogen med tredjelinje
brukerstøtte som er i Visma.
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5. Vestre Viken HF
Overordnet vurdering
Revisjonen har vist at Vestre Viken HF har etablert en lokal forvaltning av
Gat som ivaretar helseforetakets ansvar i en helhetlig forvaltningsmodell.
Ansvar, oppgaver og roller er plassert og prosess for lokale bidrag for
videreutvikling av Gat er etablert. Samtidig framkommer det at
forvaltningsmodellen framstår som uformell på flere områder. Krav til
bruker- og forvaltningskompetanse er ikke definert. Videre ivaretar HR
Systemstøtte lokal support som eventuelt kunne vært overført til
Sykehuspartner HF.

5.1 Uformell forvaltningsmodell
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en
hensiktsmessig forvaltning av Gat ved Vestre Viken HF. I dette inngår at de
samlede oppgaver og ansvar i forvaltningen er definert og kjent, og at den
enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine oppgaver og sitt
ansvar.

5.1.1 Observasjoner
Seksjon HR Systemstøtte har ansvaret for forvaltningen av Gat, og linjen i
den enkelte klinikk har ansvaret for effektiv bruk av systemet.
Det er utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for seksjon HR Systemstøtte samt
en periodeplan med fordeling av oppgaver på den enkelte ansatte, men
dokumentene inngår ikke i et system. Det framkommer i intervjuene at
sentrale aktører er kjent med sitt ansvar og sine oppgaver, men dette er i
begrenset grad dokumentert.
Seksjonsleder for HR Systemstøtte er definert som lokal Gat-forvalter i
Vestre Viken HF i tråd med samhandlingsmodellen i foretaksgruppen.

Det er utarbeidet en SLA med Sykehuspartner HF. Det er etablert
nødvendige roller og arenaer for å ivareta grensesnittet mot
Sykehuspartner HF. Det gjennomføres jevnlige møter som en del av
forvaltningen.
Det er ikke definert noen kvalitetsmål eller styringsparametere for
forvaltning av Gat som grunnlag for måling av kvalitet på tjenestene.

5.1.2 Vurderinger
For å sikre en hensiktsmessig forvaltning av Gat i Vestre Viken HF er det
viktig at ansvar, oppgaver og prosesser er beskrevet i en sammenheng. Det
er utarbeidet enkeltstående dokumenter og oversikter, men revisjonen
viser at dette i liten grad er formalisert. Manglende formalisering kan
medføre uklare ansvarsforhold og prioriteringer av oppgaver og gi et
svekket grunnlag for styring av forvaltningen.
Den pågående omorganiseringen av stabsområde Kompetanse gir Vestre
Viken HF en passende anledning til i større grad å formalisere Gatforvaltningen.
Definerte kvalitetsmål eller styringsparametere vil gi et bedre grunnlag for å
vurdere effekten og kvaliteten av Gat-forvaltningen for videreutvikling av
funksjonen, for eksempel evalueringer av kurs og brukermønster.

5.2 Hensiktsmessig rutine for funksjonell videreutvikling
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for
funksjonell videreutvikling av Gat innenfor Helse Sør-Østs
vedlikeholdsavtale med Visma. Dette innebærer at Vestre Viken HF har
etablert en rutine for innsamling og behandling av endringsønsker som
grunnlag for videreutvikling av applikasjonen i tråd med helseforetakets
behov.
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5.2.1 Observasjoner
Seksjon HR Systemstøtte innhenter endringsønsker i kontakt med brukerne
i forbindelse med kurs og veiledning. Brukere kan i tillegg melde
endringsønsker direkte til HR Systemstøtte. Det er ikke etablert andre faste
arenaer for å få innspill til endringer.
Seksjon HR Systemstøtte kvalitetssikrer ønskene før en samordnet liste
oversendes Sykehuspartner HF. Lokal Gat-forvalter har den videre dialogen
mot Sykehuspartner HF og følger opp innmeldte endringsønsker. Lokal Gatforvalter ved Vestre Viken HF deltar også i "Fellesarena for RAPS" (se
kapittel 2.4) hvor helseforetakene i Helse Sør-Øst to ganger i året prioriterer
endringsønskene.
Prioriterte endringsønsker innarbeides i nye versjoner av Gat som Visma
normalt lanserer to ganger årlig. Seksjonen HR Systemstøtte er involvert i
testing av nye versjoner av applikasjonen og tilrettelegger for opplæring av
brukere i ny funksjonalitet.

5.2.2 Vurderinger
Den lokale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at brukere
kan gi innspill til forbedringer, slik at Gat utvikles i tråd med
helseforetakenes behov ved ressurs- og arbeidstidsplanlegging. Det er
hensiktsmessig at seksjon HR Systemstøtte innhenter innspill når seksjonen
er i direkte kontakt med brukerne, men fraværet av en fast arena for
endringsinnspill begrenser mulighetene for å få nyttige innspill fra et høyere
ledelsesnivå.
Seksjonens kvalitetssikring av innspill og egne erfaringer danner et godt
grunnlag for kvalitet i endringsønskene som oversendes Sykehuspartner HF.

Lokal Gat-forvalters kompetanse, erfaring og kjennskap til Vestre Viken HF
er viktig for at Vestre Viken HF sitt behov i prioriteringen i foretaksgruppen
blir ivaretatt på en god måte.

5.3 Utilstrekkelig system for opplæring og veiledning
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til
kompetanse, og hvordan Vestre Viken HF har satt opplæring og veiledning
av brukere og forvaltningsressurser i system.

5.3.1 Observasjoner
Det er et linjeansvar å sikre at brukerne har tilstrekkelig kompetanse.
Stabsfunksjonene kan rådgi og hjelpe. Det er ikke satt noen
kompetansekrav for Gat-brukerne, men fra 1. januar 2018 iverksetter
Vestre Viken HF krav om obligatorisk opplæring for nye ledere. Det er heller
ikke satt kompetansekrav for Gat-brukere i tillitsvalgtrollen.
Seksjon HR Systemstøtte har ansvar for kompetansehevende tiltak og
brukerstøtte for Gat. Seksjonen tilpasser og videreformidler Sykehuspartner
HF sine veiledninger til eget foretak. Videre utarbeider seksjonen
opplæringsmateriell og holder kurs.
De kompetansehevende tiltakene er frivillige. Det er ikke noen samlet
oversikt over deltagelse, men intervjuene indikerer at opplæringstiltakene i
ulik grad benyttes.
Brukere ved Vestre Viken HF kan etter eget ønske henvende seg enten til
HR Systemstøtte eller til Sykehuspartner HF for førstelinje support. Tre av ni
helseforetak har en slik dublert løsning. Andrelinje support håndteres av
Sykehuspartner HF.
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Sykehuspartner HF produserer hver måned et datauttrekk over
brukerhenvendelser som systematiseres og oversendes helseforetakene.
Vestre Viken HF kan med dette grunnlaget analysere henvendelsenes
omfang og art, og videre utarbeide blant annet målrettede
opplæringstiltak.
Det er ikke definert krav til hvilken kompetanse som seksjon HR
Systemstøtte samlet skal ha på Gat og det er ikke utarbeidet individuelle
kompetanseplaner for videre utvikling av medarbeiderne.
Som en del av den pågående omorganiseringsprosessen er oppgaver og
kompetanseprofil i seksjon HR Systemstøtte vurdert.

5.3.2 Vurderinger
Kompetanse om Gat er en forutsetning for både en god forvaltning og
hensiktsmessig bruk.
Linjeledelsen har ansvaret for ressurs- og arbeidstidsplanlegging med Gat
som verktøy. Seksjon HR Systemstøttes tilrettelegging av
kompetansehevende tiltak om Gat synes i stor grad tilpasset brukerne, men
kan blir mer målrettet ved også å benytte erfaringstall fra
brukerhenvendelsene.
Manglende kompetansekrav i kombinasjon med til dels manglende
prioritering av opplæring i linjen fører til at kompetansehevende tiltak ikke
benyttes i tilstrekkelig grad. Manglende kompetanse kan føre til mindre
effektiv arbeidstidsplanlegging og til arbeidsplaner som ikke fullt ut
understøtter virksomhetens aktivitetsbehov.

Det er videre konsernrevisjonens vurdering at også standardisering og
forbedring av arbeidstidsplanleggingsprosessene i foretaket blir
vanskeligere, når man ikke når fram til brukerne for å lære dem opp i ny og
forbedret funksjonalitet i Gat.
De tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidstidsplanleggingen i henhold til lov
og overenskomst. Kompetansekrav til tillitsvalgte som Gat-brukere, kan
bidra til en mer effektiv planleggingsprosess. Optimalt bør slike krav være
basert på en regional standard, slik at eventuelle foretaksspesifikke
kompetansekrav ikke skaper uheldige forskjeller mellom foretakene.
Kompetanseforvaltning, både for seksjon HR systemstøtt og individuelt, er
uten en fast struktur og kompetansemål. Det er derfor en risiko for at
seksjonens kompetanseprofil ikke videreutvikles for å møte fremtidige krav.
For å effektivisere og standardisere HR-prosessene i foretaksgruppen er
mange oppgaver og funksjoner lagt til Sykehuspartner HF, blant annet
førstelinje support for Gat. Etter konsernrevisjonens vurdering kan en
dublert funksjon for brukerstøtte føre til at gevinster ved en standardisert
forvaltningsmodell i foretaksgruppen ikke realiseres. Dermed oppnår man
ikke et fullstendig datagrunnlag for analyse og/eller mister muligheten til å
justere de interne ressursene på Vestre Viken HF mot mer
prosessorienterte og verdiøkende tjenester i ressurs- og
arbeidstidsplanleggingen.
Vestre Viken HF viser til at dagens ordning for support gir nærhet til
brukerne og at Sykehuspartner HF har et kompetanseunderskudd på Vestre
Viken HFs interne prosesser.
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6. Sykehuset Telemark HF
Overordet vurdering
Revisjonen har vist at Sykehuset Telemark HF har etablert en lokal
forvaltning av Gat som ivaretar helseforetakets ansvar i en helhetlig
forvaltningsmodell. Ansvar, oppgaver og roller er plassert og prosess for
lokale bidrag for videreutvikling av Gat er etablert. Samtidig framkommer
det at det mangler en helhetlig oversikt for forvaltningen, og at krav til
bruker- og forvaltningskompetanse ikke er definert.

6.1 Uformell forvaltningsmodell
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en
hensiktsmessig forvaltning av Gat i Sykehuset Telemark HF. I dette inngår at
de samlede oppgaver og ansvar i forvaltningen er definert og kjent, og at
den enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine oppgaver og sitt
ansvar.

Det er inngått SLA-er som beskriver tjenester med ansvar, oppgaver og
arenaer som legger til rette for samhandlingen med Sykehuspartner HF. Det
gjennomføres jevnlige oppfølgingsmøter av leveransene som en del av
forvaltningen av Gat. Sykehuset Telemark HF overførte i 2016 lokal
førstelinje support til Sykehuspartner HF. I forlengelsen av dette er den
interne ressursinnsatsen i større grad rettet mot mer prosessorienterte og
verdiøkende tjenester i ressurs- og arbeidstidsplanleggingen.
Seksjon Virksomhetsanalyse og ressursstyring har blant annet en
overvåkningsrolle, og følger med på hvordan Gat brukes til ressurs- og
arbeidstidsplanlegging. Det utarbeides månedlig styringsinformasjon som er
tilgjengelig for ledere og ledergruppen, samt en sammenstilling av Gat-data
med andre datakilder for å styre og holde oversikt over aktiviteten i
klinikkene.
Det er ikke definert noen kvalitetsmål eller styringsparametere for
forvaltning av Gat.

6.1.1 Observasjoner
Ansvaret for forvaltningen av Gat er lagt til Seksjon Virksomhetsanalyse og
ressursstyring, og linjen i den enkelte klinikk har ansvaret for effektiv bruk
av systemet.
Seksjon Virksomhetsanalyse og ressursstyring består av to «grupper»,
hvorav den ene har forvaltningsansvaret for Gat. Det er utarbeidet en
kortfattet, overordnet beskrivelse av roller og oppgaver for seksjonen og
noen øvrige frittstående dokumenter. Det fremkommer i intervjuene at
sentrale aktører er kjent med sitt ansvar og sine oppgaver knyttet til Gat
forvaltning.
Gat-forvaltning har fire stillinger hvorav den ene har rollen som lokal Gat
forvalter i tråd med samhandlingsmodellen i foretaksgruppen.
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6.1.2 Vurderinger

6.2.1 Observasjoner

For å sikre en hensiktsmessig forvaltning av Gat i Sykehuset Telemark HF er
det viktig at ansvar, oppgaver, prosesser og funksjoner på helseforetaket er
beskrevet slik at helheten framkommer. Helseforetaket har utarbeidet
enkeltstående dokumenter og oversikter, men revisjonen viser at dette i
varierende grad inngår i en helhet. Dette kan medføre uklare
ansvarsforhold og prioriteringer av oppgaver, og gi et svekket grunnlag for
styring av forvaltningen.

Gat-forvaltning innhenter endringsønsker i kontakt med brukerne i
forbindelse med kurs, "verksted" eller andre sammenhenger der seksjonen
er i kontakt med Gat-brukere.

Sykehuset Telemark HF gir forbedring av ressurs- og
arbeidstidsplanleggingsprosessen høy prioritet, jamfør "God
ressursstyring". Konsernrevisjonen har inntrykk av at arbeidet med
prosessutvikling og -støtte med Gat som verktøy gir konkrete resultater i
bemanningsplanleggingen.
Definerte kvalitetsmål eller styringsparametere vil gi et bedre grunnlag for å
vurdere effekten og kvaliteten av Gat-forvaltningen for videreutvikling av
funksjonen, for eksempel evalueringer av kurs og brukermønster.

6.2 Hensiktsmessig rutine for funksjonell videreutvikling
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for
funksjonell videreutvikling av Gat innenfor Helse Sør-Østs
vedlikeholdsavtale med Visma. Dette innebærer at Sykehuset Telemark HF
har etablert en rutine for innsamling og behandling av endringsønsker som
grunnlag for videreutvikling av applikasjonen i tråd med helseforetakets
behov.

Brukere kan i tillegg melde endringsønsker direkte til den lokale Gatforvalteren i helseforetaket. Det er ikke etablert andre faste arenaer for å
få innspill til endringer.
Endringsønskene kvalitetssikres av Gat-forvalter før de registreres i
Sykehuspartners saksbehandlingssystem, SM9. Lokal Gat-forvalter har den
videre dialogen mot Sykehuspartner HF knyttet til de innmeldte
endringsønskene. Lokal Gat-forvalter på Sykehuset Telemark HF deltar også
i "Fellesarena for RAPS (se kapittel 2.4) hvor helseforetakene i Helse Sør-Øst
prioriterer endringsønskene.
Prioriterte endringsønsker innarbeides i nye versjoner av Gat, som normalt
lanseres to ganger årlig. Seksjonen er involvert i testing av nye versjoner av
applikasjonen og tilrettelegger for opplæring av brukere i ny funksjonalitet.

6.2.2 Vurderinger
Den lokale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at brukere
kan gi innspill til forbedringer, slik at Gat kan utvikles i tråd med
helseforetakenes behov ved ressurs- og arbeidstidsplanlegging. Det er
hensiktsmessig at seksjon Virksomhetsanalyse og ressursstyring innhenter
innspill når de er i direkte kontakt med brukerne, men fravær av en fast
arena for endringsinnspill begrenser mulighetene for å få nyttige innspill fra
et høyere ledelsesnivå.
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Gat-forvalters kvalitetssikring av innspill og egne erfaringer danner et godt
grunnlag for kvalitet i endringsønskene som oversendes Sykehuspartner HF.
Seksjonens kompetanse, erfaring og kjennskap til Sykehuset Telemark HF er
viktig for at foretakets behov i prioriteringen i foretaksgruppen blir ivaretatt
på en god måte.

6.3 Noen mangler i systemet for opplæring og veiledning
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til
kompetanse, og hvordan Sykehuset Telemark HF har satt opplæring og
veiledning av brukere og forvaltningsressurser i system.

6.3.1 Observasjoner
Det er et linjeansvar å sikre at brukerne har tilstrekkelig kompetanse.
Stabsfunksjonen kan gi råd og veiledning. Det er innført obligatorisk
opplæring i Gat ved helseforetaket, og Gat-forvaltning har oversikt over
kursdeltakelse. Det stilles ingen eksplisitte kompetansekrav til brukerne
eller for Gat-brukere i tillitsvalgtrollen.
Gat-forvaltning har ansvar for kompetansehevende tiltak og yter opplæring
og veiledning som følger et årshjul, og det er videre etablert et ukentlig
"verksted" som brukerne kan oppsøke for å få veiledning og hjelp.
Førstelinje support ble overført til Sykehuspartner HF i 2016. Sykehuset
Telemark HF opplyser at til begynne å begynne med var det
kvalitetsmessige utfordringer i Sykehuspartner HFs supporttjeneste, men at
kvaliteten siden har blitt forbedret og at den nå er på et akseptabelt nivå.

Sykehuspartner produserer hver måned et datauttrekk fra SM9 over
brukerhenvendelser som systematiseres og oversendes helseforetaket.
Sykehuset kan med dette som grunnlag analysere henvendelsenes omfang
og art, og videre utarbeide blant annet målrettede opplæringstiltak
Sykehuspartner HF utarbeider veiledninger samt kurs- og
opplæringsmateriell til bruk i foretaksgruppen. Gat-forvaltning tilpasser og
videreformidler dette samt utarbeider opplæringsmateriell og holder kurs
særlig tilpasset ledere.
Det er fokus på kompetanse og gevinstrealisering knyttet til
arbeidstidsplanlegging i helseforetaket. Det er et pågående prosjekt hvor
sentralisering av deler av arbeidstidsplanleggingsprosessen er et element
for å gjøre planlegging og effektiv ressursutnyttelse mer ensartet. Seksjon
Virksomhetsanalyse og ressursstyring er sentral i dette arbeidet, og
seksjonen vurderer å justere kompetanseprofilen i tilknytning til dette.
Det er ikke definert krav til kompetanse som Gat-forvaltning samlet skal ha,
men vurdering av den enkeltes kompetanse inngår i den årlige
medarbeidersamtalen. Det fremkommer i intervjuene at kompetansenivået
ansees å være tilstrekkelig i dag.
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6.3.2 Vurderinger
Kompetanse om Gat er en forutsetning for både en god forvaltning og
hensiktsmessig bruk.
Linjeledelsen har ansvaret for ressurs- og arbeidstidsplanlegging med Gat
som verktøy. Seksjon Virksomhetsanalyse og ressursstyring sin
tilrettelegging av kompetansehevende tiltak om Gat synes i stor grad
tilpasset brukerne, men kan bli mer målrettet ved også å benytte
erfaringstall fra brukerhenvendelsene.
Selv om opplæring er obligatorisk varierer kompetansenivået blant
brukerne. Manglende kompetansekrav kan føre til at arbeidstidsplanlegging
gjøres ulikt i foretaket. Det pågående prosjektet God ressursstyring vil
kunne bidra til en mer ensartet og effektiv arbeidstidsplanlegging i
Sykehuset Telemark HF.
De tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidstidsplanleggingen i henhold til lov
og overenskomst. Kompetansekrav til tillitsvalgte som Gat-brukere, kan
bidra til en mer effektiv planleggingsprosess. Ideelt bør slike krav være
basert på en felles standard på tvers av foretaksgruppen, slik at eventuelle
foretaksspesifikke kompetansekrav ikke skaper uheldige forskjeller mellom
foretakene.
Riktig kompetanse er en forutsetning for at Gat-forvaltning skal kunne bistå
linjen i rasjonell bruk av Gat til ressurs- og arbeidstidsplanlegging på
helseforetaket. Selv om krav til kompetanse i Gat-forvaltning vurderes å
være tilstrekkelig i dag er det viktig at kravene løpende tilpasset foretakets
videreutvikling av prosess for arbeids- og ressursplanlegging.
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7. Det regionale helseforetaket
Overordnet vurdering
Formålet med forvaltningen av Gat er å gi helseforetakene et velfungerende system for ressurs- og arbeidstidsplanlegging med
standardiserte prosesser. Det regionale helseforetaket har en viktig rolle
som premissgiver for en effektiv forvaltning. Revisjonen har vist at ansvar er
plassert og prosesser i forvaltningen i stor grad er etablert i
foretaksgruppen, men at oppdatering og tilpasning av modellen til dagens
krav til helhetlig forvaltning ikke har vært prioritert. Det regionale
helseforetaket som premissgiver har ikke hatt kapasitet til å være en aktiv
pådriver og tilrettelegger for videreutvikling.
Det er ikke etablert en arena for å fatte felles forpliktende beslutninger for
helseforetakene, noe som medfører at forbedring av ressurs- og
arbeidstidsplanlegging og potensielle effektiviseringsgevinster i
helseforetakene ikke blir realisert.

7.1 Mangelfull forvaltningsmodell for Gat
I denne problemstillingen har vi undersøkt hvordan det regionale
helseforetaket har lagt til rette for en effektiv forvaltning av Gat. I dette
inngår hvordan det regionale helseforetaket har innrettet seg for å ivareta
sin rolle som premissgiver. Denne rollen omfatter å legge til rette for en
helhetlig forvaltningsmodell som definerer oppgaver og ansvar til det
regionale helseforetaket, helseforetakene og Sykehuspartner HF.

7.1.1 Observasjoner
Organisering av og rammer for forvaltningen
Ansvar for å ivareta det regionale helseforetakets rolle i forvaltningen av
Gat er lagt til HR-avdelingen (RHF-HF). Avdelingen får årlige styringsmål fra
administrerende direktør. Avdelingen operasjonaliserer målene i en

HR handlingsplan, med mål og prioriteringsområder for avdelingens arbeid i
foretaksgruppen, herunder Gat. For 2017 var forvaltning av Gat ikke
definert som et satsningsområde. Det er ikke gitt styringsmål til RHF-HR, og
HR handlingsplan foreligger ikke i en endelig versjon i 2017.
HSØ styresak 58-2007 (Sykehuspartner som felles tjenesteleverandør) og
sak 68-2007 (fellesløsninger for ressursstyring) ligger til grunn for
styringsmodellen som er gjeldende i foretaksgruppen. I disse styresakene
defineres de ulike aktørenes rolle og ansvar i forvaltningsmodellen. Det
regionale helseforetakets ansvar som premissgiver er blant annet å:
• utvikle overordnet strategi for fellestjenester
• etablere retningslinjer og føringer for tjenesteleverandøren
• definere regionale prosjekter sammen med helseforetakene.

Administrerende direktør i det regionale helseforetaket er definert som
systemeier for Gat.
Strategier og mål formidles til Sykehuspartner HF i oppdrag og bestilling
samt foretaksmøter. Sykehuspartner HFs ansvar er å utvikle
virksomhetsplaner for å realisere vedtatte strategier og mål.
Sykehuspartner HF er i tillegg forpliktet til å følge opp relevante
styringsbudskap som er gitt tidligere år og innarbeidet i driften før
Sykehuspartner HF ble eget helseforetak 1. januar 2015. Oppgaver og
ansvar knyttet til forvaltning av Gat ivaretas innenfor disse rammene.
Det regionale helseforetaket kan gi helseforetakene krav og føringer for Gat
forvaltning gjennom oppdrag og bestilling, foretaksmøter eller vedtak
godkjent av administrerende direktør i det regionale helseforetaket.
Det er ikke utarbeidet noen formelle styrende dokumenter som beskriver
forvaltningsmodellen som helhet slik forvaltningen foregår i dag.
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Det regionale helseforetaket har ikke definert konkrete styringsmål eller parametere for å måle kvaliteten på Gat-forvaltning samlet i
foretaksgruppen. RHF-HR gjennomfører regelmessig uformelle
oppfølgingsmøter med ansvarlig for Regionale HR-tjenester i
Sykehuspartner HF.
Møtearenaer
HR-RHF har tilrettelagt ulike fora og møtearenaer for alle helseforetak der
temaer som omhandler forvaltning av Gat også inngår.
Rådgivende forum for medbestemmelse består av konserntillitsvalgte,
konsernverneombud og tjenesteansvarlig på Sykehuspartner HF. Formålet
er bl.a. å sikre at medbestemmelsen ivaretas i forvaltningen av de regionale
HR-systemene i henhold til lov og avtaleverk. Det er utarbeidet et mandat
for forumet, men dette foreligger kun i en utkastversjon fra 2014. Forumet
avholder møter 2-4 ganger i året.
HR-direktørmøtet fungerer som et rådgivende premissgiverforum og skal gi
råd til administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Forumet skal
bidra til utvikling av strategi, retningslinjer og føringer for HR-tjenestene i
tråd med prinsippet om standardiserte regionale systemer og sikre
forankring av beslutninger ved innføring av nye tjenester. Forumet har ikke
beslutningsmyndighet, men dersom det er enstemmighet om et tiltak kan
dette tas med tilbake til eget helseforetak. Helseforetakene er egne
rettssubjekter og det er opp til det enkelte helseforetak endelig å beslutte
og gjennomføre tiltak i eget helseforetak.

Dersom det ikke oppnås enighet om en sak, kan denne "løftes" videre til de
administrerende direktørenes møte som gir råd til administrerende direktør
i det regionale helseforetaket for endelig beslutning.
Finansiering av endringer
HR-RHF har gjennom budsjettprosessen finansiert de fleste prosjektene og
etableringskostnadene for å sikre at prinsippet om “en for alle, alle for en”løsninger og -tjenester blir fulgt. Dette er et viktig prinsipp for å
opprettholde standardiserte regionale fellestjenester.
HR-RHF har spilt inn forslag i budsjettprosessen til finansieringen av noen
tiltak knyttet til Gat, bl.a. integrasjon med DIPS. Budsjettene for IKT styres
av Teknologi og eHelse og budsjett for Gat inngår i en helhetlig prioritering
for de administrative løsningene. Noen aktiviteter finansieres innenfor HRRHF ordinære budsjetter.
Dersom saker krever ekstra budsjettmidler kan dette eventuelt legges frem
for administrerende direktørs ledergruppe i det regionale helseforetaket.

7.1.2 Vurderinger
En viktig forutsetning for en helhetlig utvikling av standardiserte regionale
HR-tjenester i tråd med helseforetakenes behov er at det er etablert en
helhetlig forvaltningsmodell for foretaksgruppen. Som en del av dette må
det regionale helseforetakets ansvar og oppgaver som premissgiver
defineres.
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Å utarbeide og videreutvikle en formalisert forvaltningsmodell inngår
normalt i en premissgiverrolle. Konsernrevisjonens vurdering er at
forvaltningsmodellen fra 2007 med tilhørende dokumentasjon, ikke er
oppdatert og dekkende i henhold til dagens behov og organisering. I
avdeling Teknologi og eHelse er en IKT-forvaltningsmodell under
utarbeidelse, og forvaltningsmodellen for Gat bør koordineres med dette
arbeidet.
I en effektiv forvaltningsmodell må det være definert arenaer med
myndighet til å fatte beslutninger. HR-direktørmøte er kun rådgivende og
kan ikke beslutte endringer uten at alle helseforetakene er enige.
Manglende effektive beslutningsprosesser medfører at standardisering i
bruk og videreutviklingen av Gat tar unødig lang tid. Fordi helseforetakene i
ulik grad føler seg forpliktet av beslutningene, prioriteres lokal
gjennomføring av beslutninger forskjellig.

Manglende styringsmål og -parametere gjør det vanskelig å vurdere
kvaliteten og utviklingen i tjenestene på en objektiv måte som grunnlag for
strategisk styring.
Et ikke godkjent mandat for «Forum for medbestemmelse» gir risiko for at
møtet ikke involverer de konserntillitsvalgte på en effektiv måte for å
ivareta medbestemmelse. Tillitsvalgte har ikke en egen rolle i forvaltningen
av Gat, men er en viktig brukergruppe i Gat som forvaltningen skal levere
gode tjenester til.

Det er et stort behov for å forbedre arbeidstidsplanleggingen opp mot
planlegging av aktivitet i helseforetakene, og det er viktig med gode
støttesystemer i dette arbeidet. Et mer standardisert oppsett av Gat vil
kunne forenkle og effektivisere fellestjenestene knyttet til
arbeidstidsplanlegging i foretakene. Videreutvikling av Gat for å forbedre
ressurs- og arbeidstidsplanleggingsprosessene har ikke vært prioritert i
2017. Konsernrevisjonen forstår det slik at det regionale helseforetaket som
premissgiver ikke har hatt kapasitet til å være en aktiv pådriver og
tilrettelegger for videreutvikling.
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Vedlegg 1
Tabell 1 Informasjonsgrunnlag Sykehuspartner HF og Det regionale helseforetaket

Dokumentasjon
Sykehuspartner HF

Det regionale helseforetaket

Oppdrag og bestilling 2015

HR strategi mot 2020

Mandat for fellesarena RAPS

Årets tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015

Endringsønsker fra HSØ versjon 6.6

Handlingsplan HR-avdelingen

Retningslinjer til Prioriteringsforum i SP HR

Premissgiverforum HR, medbestemmelse HR-systemer ( brev
2011)
Utkast Mandat rådgivende forum medbestemmelse HR
systemer v 1

Kompetansehuset, Regional Gat. Beskrivelse og moduler
Rapportering på saker pr uke - 2017 - STHF
Rapportering på saker pr uke - 2017 – VVHF
Utkast Mandat rådgivende forum medbestemmelse HR
systemer v 1 5
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Tabell 2 Informasjonsgrunnlag Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF

Dokumentasjon
Vestre Viken HF

Sykehuset Telemark HF

Presentasjon seksjon HR - systemstøtte 2017

Rolle og oppgaver Virksomhetsstyring og ressursstyring STHF

Eksempel på referat fra Dialogmøte

Funksjonsbeskrivelse - Spesialrådgiver systemstøtte

Prosjekt Seksjon for Virksomhetsanalyse og Ressursstyring
(SVAR)Mandat, Konsept og foranalyse aktivitetsplanlegging
«God ressursstyring» - veien til bedre ressursstyring og
arbeidstidsplanlegging.
Rådgiver Gat, ressursstyring STHF

Endringsanmodninger Høst 2017

Prosedyre etablere arbeidsplaner

Endringsanmodninger fra brukerne i VVHF og arbeid med felles
prioriteringer i HSØ
Endringsønsker fra HSØ versjon 6.6

Rapportering på saker pr uke STHF, nov 2017

HR Systemstøtte - fokusområder og tiltak 2017

God ressursstyring, kursdokumentasjon

Eksempel på utviklingssamtaler i seksjonen

Eksempler Gat-kurs

Support vinter vår 2017 (Periodeplan for support på lokasjoner)

Etablering av arbeidsplaner ved STHF

Åpningstider og kontaktinformasjon VV HF-2016, Bilag 13

Oversikt fra Sykehuspartner HF, saker pr mnd 2017

Eksempel på lokalt lagede veiledninger
Eksempel -Stikkord innhold i lokalt utarbeidet ajourhold kurs
Gat
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Vedlegg 2
Tabell 3 Gjennomførte samtaler i Sykehuspartner HF

Dato
8.11.17

Navn og tittel/rolle

Tabell 5 Gjennomførte samtaler i Helse Sør-Øst RHF

Dato

Navn og tittel/rolle

Einar Devold, Avdelingsleder HR-tjenester
29.11.17

8.11.17

Kristine Stenbro, Seksjonsleder Regional Gat

14.11.17

Ragni Midtbø, Tjenesteansvarlig Gat

14.11.17

Siv Søgnen, Fagansvarlig Gat

17.11.17

Tobias Bøggild-Damkvist, Rådgiver

Svein Tore Valsø, konstituert HR dir

Tabell 6 Gjennomførte samtaler i Sykehuset Telemark HF

Dato

Navn og tittel/rolle

12.12.17

Mai Torill Hoel, HR direktør

11.12.17

Karl Ingar Lekman, Seksjonsleder for seksjon for
ressursstyring og analyse

Tabell 4 Gjennomførte samtaler i Vestre Viken HF

11.12.17

Audhild Simonsen, Carine Christensen og Irene
Austad, Lokal Gat forvaltning

Dato

11.12.17

Richard Stokkedal , Lokal Gat forvaltning /lokal
systemansvarlig

12.12.17

Kristin Abrahamsen Småge, Seksjonsleder
Nevrologi og Slag - Sengepost

Navn og tittel/rolle

20.12.17

Kari Jussie Lønning, Direktør kompetanse

14.12.17

Eli Årmot, HR sjef

14.12.17

Gro Melbye , seksjonsleder

12.12.17

Elisabeth Hammer, Seksjonsleder Ortopedisk
sengepost

14.12.17

Monica Flæte og Liv Gunn Kvamsøe, HR,
systemstøtte

12.12.17

Inger Ann Aasen, HTV NSF

14.12.17

Hege S. Teien, avdelingssykepleier Ort. post

12.12.17

Cecilie K. Aas, FTV Yngre leger

14.12.17

Aase Kolek, ansatt Ort. post

12.12.17

Johanne Hauan, HTV Fagforbundet

14.12.17

Trude Hansen, HTV NSF
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Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Om revisjonsprosjektet:

Konsernrevisjonen er organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF og
rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til
administrerende direktør i det regionale helseforetaket.

Revisjonsperiode: oktober 2017 – januar 2018
Virksomheter:
Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF,
Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF.
Oppdragsgiver:
Styret i Helse Sør-Øst RHF

Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra 1.1.2013 hjemlet i
helseforetaksloven §37a.

Revisorer:
•
•
•
•

Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring i
risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og
underliggende helseforetak.

Espen Anderssen oppdragseier
Tove Farstad oppdragsleder
Anders Blix internrevisor
Tove Kolbeinsen internrevisor

Konsernrevisjonen utfører revisjoner i overensstemmelse med de
internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon.

Rapporten er oversendt til:

Vår visjon

•

Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og
forbedring i Helse Sør-Øst.

•

•
•

Dette skal vi oppnå gjennom:
• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt
• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid
• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene

Styret i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Vestre Viken HF og
Sykehuset Telemark HF v/styreleder
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF,
Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF
Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
Revisjonsutvalget Helse Sør-Øst RHF

Våre rapporter:
Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse:
www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Rapportering Overordnet handlingsplan for helse-, miljø og
sikkerhet (HMS) STHF 2017 – del 2 Mål og tiltak
Sak nr.
036-2018

Saksansvarlige
Mai Torill Hoel, HR-direktør og Halfrid Waage,
fagdirektør

Sakstype
Orientering

Møtedato
23.05.2018

Trykte vedlegg:
Vedlegg 1: Overordnet HMS-handlingsplan STHF 2017 – del 1
Vedlegg 2: Rapportering Overordnet HMS-handlingsplan STHF 2017 – del 2 Mål og tiltak
Utrykte vedlegg: Ingen
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Helse, miljø og sikkerhet er viktige faktorer for å
skape god pasientsikkerhet og vil kunne påvirke denne.

Ingress:
Saken oppsummerer resultatene og gjennomføringen av de ulike tiltakene i Overordnet HMShandlingsplan for Sykehuset Telemark i 2017 innenfor områdene HR – Pasientsikkerhetskultur,
Grønt sykehus og sikkerhet i sykehuset.
Rapporteringen bygger på den planen som ble utarbeidet for 2017. Dokumentasjonen som er
presentert, er på overordnet nivå. Rapporteringen har vært lagt fram for sykehusets
arbeidsmiljøutvalg, (AMU) den 6.februar 2018, sak 07–2018 og i direktørens ledergruppe den
27. februar 2018, sak 30-2018.
HMS-arbeidet på overordnet nivå følges opp av HR- avdelingen v/ HR-direktør,
kvalitetsseksjonen knyttet til fagdirektør, og klinikk for service- og systemledelse v/ klinikksjefen.
HMS-arbeidet som gjøres ved Sykehuset Telemark, (STHF) er forankret i og følges opp i linjen av
den ansvarlige leder i hver klinikk, avdeling og seksjon. Per 31. desember 2017 hadde sykehuset
136 av 163 HMS-handlingsplaner i aktiv bruk. HMS-handlingsplanene og tiltakene følges opp på
personal- og ledermøter gjennom hele året. Handlingsplanene er det viktigste verktøyet i det
forbedringsarbeidet som gjøres. Målet for 2017 var aktivitet i 80 % av planene, og målet ble nådd
med god margin, 83,4 %.
Overordnet HMS-Handlingsplan med mål, tiltak og rapportering ligger som vedlegg til saken, se
vedlegg 1 og 2.
Overordnet HMS-handlingsplan STHF 2017/2018 består av to dokumenter:
 Del 1, vedlegg 1, inneholder henvisning til Arbeidsmiljøloven med forskrifter, øvrig HMSlovgivning, styringsdokumenter for HSØ, definisjon av begrepene HMS og arbeidsmiljø i
HSØ og beskrivelse av hva helseforetakene skal gjøre for at HSØ skal nå sine HMS-mål.
Dette gir samlet føringer for HMS-arbeidet ved STHF.


Del 2, vedlegg 2, inneholder mål tiltak og resultater for 2017. Rapporteringen er lagt inn i
en egen kolonne i del 2 når det gjelder resultatene for HR, Pasientsikkerhetskultur, grønt
sykehus, og sikkerhet i sykehuset.
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HMS-handlingsplanene og plan for pasientsikkerhetskultur og handlingsplaner for grønt sykehus
ligger også på sykehusets intranett, Pulsen.
Sykehuset jobber kontinuerlig med forbedringstiltak for å sikre godt arbeidsmiljø, for å vareta
lovpålagte HMS-tiltak og pasientsikkerheten. Det arbeides med å utvikle en overordet plan som
omfatter alle områder innenfor HMS for å se disse i helhetlig sammenheng. Planen skal bygge på
Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS som er utarbeidet fra HSØ.

Forslag til vedtak:
Styret tar resultatene i Rapport Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
STHF 2017 del 1og 2, til orientering.

Skien, den 16. mai 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Bakgrunn for saken:
HR-området
HMS-arbeidet ved sykehuset har prioritet både hos ledelse, vernetjenesten og tillitsvalgte. Det
gjennomføres halvårlige samarbeidsmøter med NAV, HR, vernetjenesten og tillitsvalgte for å
diskutere utfordringer knyttet til IA-arbeidet og IA-avtalens forpliktelser for sykehuset.
God oppfølging av den årlige medarbeiderundersøkelsen har alltid hatt høy prioritet ved STHF. I
2017 ble det ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i påvente av ny undersøkelse for alle
helseforetak. Våren 2018 er det gjennomført ny nasjonal undersøkelse, ForBedring (FB). I den nye
undersøkelsen har HMS kommer inn som et sentralt område i kartleggingen.
Det er god dialog om sykefraværsutviklingen både i klinikkene, AMU og ledergruppen.
Sykefraværet har utviklet seg positivt fra 6,75 % i 2016 til 6,69 % i 2017. Målet var 6,3%.
Arbeidet med forebygging og reduksjon i sykefraværet fortsetter.
Det er satt av en egen ressurs, 15 % jordmorstilling, som følger opp og gir råd til ledere og gravide
ansatte. Målet er at den gravide skal kunne stå så lenge som mulig i arbeid før foreldrepermisjon.
I gjennomsnitt jobbet gravide ved sykehuset helt eller delvis til og med 30 svangerskapsuke.
Gjennomsnittlig avgangsalder for ansatte som går av med AFP og 85-årsregel samlet, har hatt en
liten nedgang i 2017 sammenliknet med 2016. Når ansatte som går av med uføreytelse også tas
med, har gjennomsnittlig avgangsalder hatt en svært positiv utvikling fra 2016 til 2017, fra
53,93 år til 59,33 år.
Viktige sammenligninger 2016/2017

Tema

Mål 2017

Resultat 2016

Resultat 2017

Sykefravær

6,3 %

6,75 %

6,69 %

Gravide

I gj snitt stå i arbeid
helt eller delvis til
uke 32

Avgangsalder AFP og
85-årsregel

Minimum
avgangsalder 63,4
år

92 ansatte startet
foreldrepermisjon i 2016. Disse
arbeidet i gjennomsnitt tom uke
33
Gjennomsnitt avgangsalder AFP
og 85-årsregel:
Delvis ytelse 63,33 år
100 % ytelse: 63,07 år
Begge samlet : 63,15 år

Det var 81 ansatte som startet
foreldrepermisjon i 2017.
Disse arbeidet i gjennomsnitt
helt eller delvis tom uke 30
Gjennomsnitt avgangsalder
AFP og 85-årsregel:
Delvis ytelse: 62,51 år
100 % ytelse: 63,09 år
Begge samlet: 62,97 år

53,93 år

59,33 år

72 %
(115 av 160 HMS handlings
planer med registrert aktivitet)

83 %
(136 av 163 HMS
handlingsplaner med registrert
aktivitet)

Avgangsalder
uføre/AFP og 85årsregel
HMS-handlingsplaner
Se egen tabell
nedenfor

Øke aktiv bruk av
HMShandlingsplaner til
80 %
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Pasientsikkerhet
Det er et nasjonalt mål at kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet skal ses i sammenheng med
HMS-arbeidet. Helse Sør-Øst vedtok mot slutten av 2017en regional strategi for kvalitet,
pasientsikkerhet og HMS. Strategien har tre hovedsatsingsområder, som alle bygger opp under
målet «Pasientens helsetjeneste»: Styrke pasientrollen, utvikle kvalitetsbasert ledelse og redusere
uønsket variasjon. Sykehuset Telemark vil arbeide for å styrke disse områdene i 2018. Det
innebærer at pasienter og brukere skal få og oppleve å få trygg og god helsehjelp.
Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger, pasienterfaringer og avvikshåndtering må brukes
aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. Videre skal uønsket
variasjon reduseres, blant annet gjennom standardiserte pasientforløp der det er utviklet.
Uønskede hendelser
Sentralt i pasientsikkerhetsarbeidet er systematisk oppfølging av uønskede hendelser.
Helseforetaket har fokus på å sikre god meldekultur hvor det er trygt og akseptert å melde fra om
og diskutere uønskede hendelser og forbedringsområder. Det skal også være åpenhet om forhold
som kan gå ut over helse- miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte. I tillegg er det et mål at de
ansatte skal oppleve det meningsfullt å melde fra om uønskede hendelser. Det fordrer at
meldingene blir håndtert på en god måte. Det er et kontinuerlig arbeid å nå dette målet.
Hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig pasientskade skal etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 meldes til Meldeordningen i Helsedirektoratet.
Alvorlige pasientrelaterte hendelser skal i tillegg varsles til Statens helsetilsyn etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på
pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
Oversikt over pasientrelaterte uønskede hendelser

Resultat 2015
Resultat 2016
Resultat 2017
1. tertial 2018

Pasienthendelser

Pasienthendelser meldt til
Helsedirektoratet (§ 3-3)

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

1016
1039
923
299

422
462
347
168

18
25
19
8

Undersøkelsen ForBedring blir gjennomført nasjonalt for første gang i 2018 og vil nettopp se
kvalitet, pasientsikkerhet og HMS i sammenheng. Oppfølgingen av denne blir viktig.
Sikkerhetsklima og teamarbeidsklima er gode måleparametere, og høye score vil gjenspeile
modenhet og redusert risiko for pasientskader basert på internasjonal erfaring.
For 2017 trekkes spesielt fram Pasientsikkerhetsprogrammet, herunder pasientsikkerhetsvisitter og
måling av pasientskader (GTT), samt pakkeforløp kreft.

Medisinskteknisk utstyr (MTU) – Teknisk sikkerhet, opplæring og re-opplæring
Det gjennomføres løpende omfattende vurderinger av utstyrsparken av avdeling for Medisinsk
teknologi. Det er systematiske planer for og gjennomføres forebyggende vedlikehold som ivaretar
sikkerhet for pasient og personell. Dette gjelder alt MTU Sykehuset Telemark har, også for
hjemmeboende pasienter. Utstyr som ikke tilfredsstiller tekniske krav blir tatt ut av drift og meldt
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som havarisak dersom det ikke lar seg reparere. Det gjennomføres risikovurderinger av MTU
utstyr og løsninger ved anskaffelser.
Grunnet stram økonomisk styring har gjennomsnittsalderen og aldersfordelingen negativ utvikling
noe som kan senke teknisk sikkerhet på MTU systemer. Gjennomsnittsalder er 9,2 år vektet på
antall enheter og 7,3 år verdivektet. Havarier i utstyrsparken er økende.
Sykehuset fikk i 2017 avvik på at dokumentasjon på kompetanse i sikker bruk av elektromedisinsk
utstyr ikke er systematisk. Sykehuset hadde tilsvarende avvik i 2016.
Sykehuset har gjennomført flere tiltak for å sikre forbedring på området.Disse er nærmere
beskrevet i rapporteringen. Tiltakene ble iverksatt i 2017 og dokumentasjon av kompetanse i
sikker bruk av MTU gjøres fra 2018 i GAT kompetansemodul.
Informasjonssikkerhet
Sykehuset skal behandle helse- og personopplysning i samsvar med de krav som er gitt i lov og
avtaler. Ingen helse- og personopplysninger skal samles inn, bearbeides, lagres eller slettes uten at
den det gjelder har gitt sitt samtykke, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.
Sykehuset startet opp et arbeid i 2017 med å forberede implementeringen av EUs
personvernforordning (GDPR). Arbeidet fortsetter med mål om ferdigstilling i 2018. I tillegg
gjennomføres et større arbeid for å sikre riktig tilgangsstyring til pasientdata. Dette har blant annet
sammenheng med tilsyn fra Datatilsynet hvor det ble påpekt at tilganger i noen tilfeller synes å
være for vide og at det ikke gjennomføres systematisk loggkontroll. Datatilsynet tydeliggjorde
videre at virksomheten (databehandlingsansvarlige) har et selvstendig ansvar for å gjøre egne
vurderinger og beslutninger når det gjelder informasjonssikkerhet. Arbeidet startet i 2017 og
sluttføres våren 2018.
Miljøledelse - Grønt sykehus
STHF er miljøsertifisert (ISO 14001). Dette innebærer at vi i oppfølgingen av kjerneoppgavene
(pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, undervisning av helsepersonell og
forskning) forplikter oss til å arbeide aktivt og systematisk for å beskytte det ytre miljøet.
Ledere skal samarbeide med interne og eksterne interessepartnere for å overholde myndighetskrav
og andre krav på miljøområdet, bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser, samt øke
organisasjonens miljøbevissthet. Miljøledelse innebærer kontinuerlig forbedringsarbeid innen
vesentlige miljøområder. Tiltakene vil omfatte miljøprogram og krav i ISO-standarden, som
innkjøp (utstyr, forbruksvarer), bruk av kjemikalier, energiforbruk, transport og avfall.
Av de konkrete målsettingene for 2017 nevnes spesielt reduksjon i bruk av bredspektret
antibiotika. Sykehuset har etablert antibiotikastyringsprogram og tverrfaglig antibiotikateam.
Det gjøres et utstrakt informasjons- og holdningsarbeid, og restriktive tiltak, dvs begrensninger i
tilgjengeligheten av visse typer antibiotika, er innført. Prevalensregistrering av antibiotikaforbruk
på hele sykehuset i mai og november viste at henholdsvis 32,0 % og 27,0 % av pasientene fikk
antibiotika aktuelle dag mot 27,9 % og 28,4 % på landbasis. Sykehusets antibiotikastatistikk for
2017 viser en reduksjon i forbruk av bredspektrede antibiotika på 13,5 % i forhold til 2012. Målet
for 2018 er 20 % reduksjon. Arbeidet i antibiotikateamet intensiveres i avdelingene med
undervisning om eget forbruk, lokale resistensdata, audit med feedback og individuelle
tilbakemeldinger.
Når det gjelder avfallshåndtering hadde sykehuset i 2017 en reduksjon i total avfallsmengde på
9% sammenlignet med 2016 og oppnådde en sorteringsgrad på 43,2%. Fokusområdet i 2017 har
vært korrekt håndtering av smitteavfall i sykehuset. Resultat for 2017 viser en total reduksjon i
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smitteavfall på 18,2%, sammenlignet med 2016, samtidig som restavfall også hadde en reduksjon
på 5%.
Sykehusets klimaregnskap for 2017 viser en fortsatt reduksjon av energiforbruk sammenlignet
med 2016. Sykehuset benytter hovedsakelig elektrisk energi og fjernvarme, bruk av ulike
oljevarianter er tilnærmet utfaset. Sykehusets totale CO2 belastning er forbedret med 4,7% målt i
tonn CO2 utslipp.

Side 6 av 7

Sikkerhet i sykehuset
Prosedyre ID 8289, Vold og trusler mot ansatte, er utviklet og implementert i organisasjonen og
dokumentert i Heliks. Dette vil øke bevisstheten om sikkerhet og vil forebygge uønskede
situasjoner og hendelser.
Det er utarbeidet sikringsrisikoanalyse for STHF i 2017. Sikringsrisikoanalysen for sykehuset
bygger på NS 5832 Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger. Sikringsrisikoanalysen er
konfidensiell. Tiltakene som ble identifisert i denne er iverksatt fra 2018. Implementering fullføres
iht. plan i 2019. Tiltak som gjennomføres er innenfor teknisk sikring av sykehuset og opplæring
av ansatte i sykehusets organisasjon.
Det er utarbeidet egne prosedyrer og rutiner for brannvern.

Konklusjon:
Sykehuset vil kontinuerlig arbeide med forbedringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Dokumentasjonen kan gjøres mer oversiktlig og tilgjengelig ved at det utvikles en helthetlig plan
og rapportering for alle områder som inngår i HMS-begrepet.
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Vedlegg 1 til styresak 036‐2018

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og
sikkerhet
Sykehuset Telemark 2017 ‐ 2018
Del 1
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Bakgrunn
Dette dokumentet utgjør Overordet HMS‐handlingsplan 2017‐2018 del 1
Arbeidsmiljøloven med forskrifter og den øvrige HMS‐lovgivningen er førende for alt HMS‐arbeid. I
tillegg kommer styringsdokumenter for HSØ, definisjon av begrepene HMS og arbeidsmiljø HSØ og
beskrivelse av hva helseforetakene skal gjøre for at HSØ skal nå sine HMS – mål. Dette samlet gir
føringer for HMS‐arbeidet ved STHF.
Administrerende direktør har ansvaret for at lovens krav etterleves. Ledere følger opp gjennom sitt
linjeansvar, og arbeidstakerne har plikt til å medvirke i dette arbeidet.
HMS‐ arbeidet krever at det arbeides langsiktig og systematisk, og at det settes mål og gjennomføres
tiltak knyttet til kravene i lov og forskrift.

Rammer for HMS‐arbeidet ved STHF
HMS‐området er regulert av følgende lovverk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el‐tilsynsloven)
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven)
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)
Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann‐ og eksplosjonsvernloven)

Styringsdokumenter HSØ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stortingsmelding 29/2011 “felles ansvar for eit godt og selvstendig arbeidsliv”
Forskrift om systematisk helse‐, miljø‐ og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Plan for strategisk utvikling 2013–2020
Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør‐Øst, desember 2010
Sak 026‐2013 i direktørmøtet vedr RHFet sin rolle i HMS‐arbeidet
Standardiseringsprosjektet DFS, dokumentstyring og uønskede hendelser, august 2014
Regional strategi for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet for perioden 2014‐2016
Kvalitetshåndbok for bygg og eiendom i Helse Sør‐Øst, juni 2014
Mandat for HMS‐forum og mandat for HMS‐ledermøtet, november 2014

Definisjoner av begrepene HMS og Arbeidsmiljø og beskrivelse av helse‐ miljø‐ og
sikkerhetsarbeidet i HSØ

HMS:
Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende
funksjoner, organisert på eller ved den enkelte virksomhet, som skal bidra til å etablere og
vedlikeholde et godt og sikkert arbeidsmiljø. HMS‐begrepet omfatter både arbeidstakernes
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fysiske, psykiske og sosiale helse i sammenheng med arbeidet, samt arbeid som tar sikte på
bedre vern av det ytre miljø mot forurensning, samt bedre behandling av avfall, forebygging av
helse‐ og miljøskader fra produkter eller forbrukertjenester og forhindre ulykker, brann og
eksplosjoner.

Arbeidsmiljø:
Arbeidsmiljø som del av HMS‐begrepet gir uttrykk for det samlede miljøet på arbeidsplassen
uavhengig av risikoområde, ofte i form av den enkeltes subjektive opplevelse. I dagligtale er
begrepet oftest knyttet til de relasjonelle sider ved et arbeidsmiljø, trivselsforholdet til kolleger,
leder og således den psykososiale delen av miljøet.
En måte å definere arbeidsmiljø på er å dele begrepet opp som følger (STAMI):





Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Arbeidstidsordninger, omstillinger, jobbkrav og
kontroll, sosiale relasjoner, vold, mobbing og trakassering, jobbtilfredshet,
utviklingsmuligheter osv.)
Mekanisk arbeidsmiljø (tungt, ensformig arbeid, uheldig arbeidsstillinger, løft osv.)
Fysisk arbeidsmiljø (støy, temperaturer, vibrasjoner, lys, inneklima, stråling)
Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (kjemikalieeksponering, smitteeksponering, støv, røyk, gass,

Helse – miljø og sikkerhet i Helse sør‐øst
Vår kjerneoppgave er å levere gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det. Vi vet at
arbeidet med kvalitet, trygghet, kompetanse og ledelse er nøkler i utviklingen av vårt arbeid. Derfor
er dette vårt hovedfokus i det strategiske arbeidet frem mot 2020. Vårt arbeid med helse, miljø og
sikkerhet (HMS) er et viktig grunnlag for å få dette til.
Vårt HMS‐arbeid skal bidra til at alle som er omfattet av vår virksomhet skal føle trygghet for at
helse, miljø og sikkerhet i våre virksomheter blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette gjelder både
pasienter, deres pårørende, alle våre medarbeidere og eksterne leverandører. Vi må se god
pasientsikkerhet og godt HMS‐arbeid som to sider av samme sak. Helheten i vårt HMS‐arbeid
omfatter derfor også pasientene, deres pårørende og andre som har sitt virke innenfor våre enheter.
Vårt felles mål er å forebygge ulykker, skade og nedsatt helse for alle medarbeidere som følge av
mangler eller svikt i vårt samlede arbeid med helse, miljø og sikkerhet.
For å oppnå dette skal helseforetak i HSØ:
• Sørge for at ledere har nødvendig HMS‐kompetanse og bidrar til å fremme god HMS‐kultur
• Sikre at alle våre medarbeidere og vernetjenesten har tilstrekkelig kunnskap om sin rolle i
HMS‐arbeidet og medvirker aktivt i det daglige arbeidet med HMS
• Benytte de systemer vi har innført slik at HMS dokumenteres og avvik korrigeres og benyttes
aktivt i det kontinuerlige forbedringsarbeid
• Sørge for at alle leverandører og eksterne bidragsytere gjøres kjent med gjeldende krav slik
at dette etterleves i praksis
• Rapportere og følge opp avtalte styringsindikatorer på HMS‐området slik at vi synliggjør vår
oppfølging av HMS i hele foretaksgruppen overfor våre eiere
• Følge opp innførte ISO‐sertifisering for ytre miljø og vurdere ytterligere sertifisering på andre
deler av HMS‐området
• Utvikle og opprettholde god dialog med tilsynsmyndighetene på HMS‐området for å bidra til
læring og være i forkant ved planlagte tilsynsaktiviteter
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•
•

Sette HMS på dagsorden i ulike lederfora og der vi har møter med eksterne samarbeidsparter
innenfor våre områder (les: verneområder)
Følge opp valgte felles satsningsområder på HMS‐området slik at hele foretaksgruppen
opplever støtte i eget HMS‐arbeid

Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere
kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar
ansvar og respekterer hverandre.
Godt HMS ‐ arbeid skjer i det daglige i hver enkelts arbeidsmiljø og er avhengig av god medvirkning
fra den enkelte arbeidstaker. Det forutsetter også at det er etablert godt samarbeid mellom
arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.
Dette dokumentet, sammen med det systematiske og kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle det
psykososiale arbeidsmiljøet, skal ivareta krav i oppdragsdokumentet fra Helse Sør – Øst for 2017 og
2018.

Beskrivelse av systemet for HMS‐planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (STHF)
HMS‐arbeidet er en del av Årshjulet for personal og HMS‐aktiviteter ved STHF. Ansvaret for
gjennomføringen følger fullmaktstrukturen. Overordnet HMS‐handlingsplan beskriver mål og tiltak
som gjelder hele foretaket. Klinikker, avdelinger og seksjoner utarbeider planer for sitt nivå i hht. mål
i overordnet plan og behov. Tiltak tid‐ og ansvarsfestes. Områder og tiltak der BHT skal/kan benyttes
beskrives i planene i henhold til Overordnet plan for bruk av BHT ved STHF.

Systemverktøy og prosedyrer for HMS‐arbeidet
For å sikre at lovens krav om et systematisk helse‐, miljø og sikkerhetsarbeide blir ivaretatt, har
Sykehuset Telemark tatt i bruk systemverktøy og utviklet prosedyrer som skal følges av ledere på alle
nivå.

Rammer og planer for HMS‐arbeidet
Prosedyre for intern delegering av fullmakter

‐ beskrivelse av ansvar og myndighet

Lederavtaler

‐ skriftlige avtaler med resultatmål

TQM – Dokumentstyringssystem

‐ omfatter også de ulike prosedyrene innen HMS

TQM ‐ Skademeldings‐ og avvikssystem

‐ system for dokumentasjon og
forbedringsarbeid

Profitbase og ELI– rapporterings‐ og
analyseverktøy

‐ system for sykefraværs‐ og annen
personalrapportering

Prosedyre for årlige HMS‐aktiviteter

‐ inkl skjemamaler til bruk ved vernerunder og
årlige HMS ‐ handlingsplaner
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HMS–handlingsplaner

‐elektronisk rullerende planer for alle typer
HMS‐ tiltak på klinikk, avdeling og seksjonsnivå

Årshjulet

‐ gir en oversikt over årlige aktiviteter og
oppgaver som skal sikre kvalitet innen HMS og
personal.

Årlige revisjonsplaner

‐ interne ettersyn for å se til at ulike prosedyrer
følges.

Avfallsplan

‐ plan for avfallsbehandling, farlig avfall,
smitteavfall m.m.

Brannvern

‐ plan for opplæring og bruk av utstyr

”Grønt sykehus” – system for miljøledelse

Sykehuset er sertifisert i henhold til ISO 14001
standarden.

Pasientsikkerhetskultur

Måling av pasientsikkerhetskultur 2012, 2014,
2016 og 2018 Hensikten er å se om tiltakene har
hatt effekt og om behandlingsenhetene
prioriterer pasientsikkerhetsarbeid.

Overordnet plan for bruk av
Bedriftshelsetjenesten ved STHF 2017 ‐ 2018

Den overordnede planen beskriver hvordan
STHF vil bruke BHT innen ulike områder og i fht.
ulike tiltak

Bruken av Bedriftshelsetjenesten ved STHF
Det er lovpålagt at helseforetak skal ha en godkjent bedriftshelsetjeneste knyttet til seg. BHT ved
STHF er en godkjent bedriftshelsetjeneste, har en fri og uavhengig rolle og skal bistå arbeidsgiver i
det systematiske helse‐, miljø og sikkerhetsarbeidet.
Det henvises til Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF.

IA‐ avtalen 2014 ‐18
Det er inngått ny sentral IA ‐avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 2014 ‐ 2018. I tråd med
denne er det også inngått ny lokal IA – avtale ved STHF og utarbeidet lokale mål.
Beskrivelse av gjeldende mål, se dokument del 2 pkt. 1

Resultatmål, medarbeiderundersøkelsen
Målene for gjennomsnittscore (totalscore) i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, jobbtilfredshet,
gjennomførte utviklingssamtaler, har individuell kompetanseutviklingsplan, andel involvert i
oppfølgingen av MU og sykefravær, blir årlig innarbeidet i lederkontraktene mellom adm. direktør og
klinikksjef.
Side 5 av 6

I lederkontraktene mellom klinikksjef og avdelingsledere og mellom avdelingsledere og
seksjonsledere utarbeides tilpassede mål. Fra og med 2018 vil det gjennomføres en ny felles nasjonal
undersøkelse som inneholder elementer fra både Medarbeiderundersøkelsen,
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og HMS‐kartlegging.

Ytre miljø/ Grønt sykehus
Sykehuset Telemark er sertifisert etter ISO 14001 standarden.
Sykehusets miljøpolitikk er et rammeverk for sykehusets miljøarbeid og forplikter organisasjonen til
å:
‐ Overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet
‐ Bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser
‐ Øke organisasjonens miljøbevissthet
‐
Overordnede miljømål forankres i lederavtaler og følges opp med relevante tiltak i HMS
handlingsplaner på alle ledernivå.
Årlige aktiviteter i miljøsystemet i hht HMS‐årshjulet innbefatter:










Vernerunde med dokumentert gjennomgang av ytre miljø mht avfallshåndtering og
kjemikaliehåndtering og nødvendig oppfølging med risikovurdering og oppdatering av miljøtiltak
i HMS handlingsplanen
HMS tiltak følges opp gjennom linjeledelsen og rapporteres årlig ved ledelsens gjennomgang
(LGG) for miljøsystemet
Årlig kartlegging og gjennomgang av sykehusets miljøaspekter mht endringer i lovkrav og andre
styrende krav, samsvarsvurdering og driftskontroll
Interne revisjoner gjennomføres årlig med tema ytre miljø
Avvik og forbedringsforslag vedr. ytre miljø følges opp fortløpende
Årlig kompetanseplan oppdateres mht kompetansekrav vedrørende oppgaver knyttet til ytre
miljø
Alle enheter gjennomfører årlig risikovurdering og oppdatering av kjemikaliebruk i Eco online
LGG gjennomføres årlig for ytre miljøsystemet på klinikk og direktørnivå med bl.a. vurdering av
miljøpolitikk og rullering av miljømål.
Fortløpende oppdatering av styrende dokumenter i hht revisjonsplan

Pasientsikkerhetskultur
Det har vært gjennomført nasjonal pasientsikkerhetskulturundersøkelse i alle sykehus i 2012 og
2014. Fra og med 2018 vil det gjennomføres en ny felles nasjonal undersøkelse som inneholder
elementer fra både Medarbeiderundersøkelsen og Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. I tillegg er
det lagt inn spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Forbedringsområder og tiltak knyttet til pasientsikkerhetskultur legges inn i HMS‐handlingsplanen.
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Rapportering: Overordnet HMS‐handlingsplan STHF 2017 Del 2
HR, pasientsikkerhetskultur og Grønt sykehus
Versjon 14.5.18 – oppdatert etter behandling i AMU 06.02.18 og i ledergruppen 27.02.18.

Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet
og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre.
Tabellen beskriver overordnede mål og tiltak, hvem som er ansvarlig for overordnede tiltak/aktiviteter og oppfølging lokalt, frister for å registrere tiltak i
HMS ‐ handlingsplanen og hvordan gjennomføring dokumenteres.


Klinikksjefer, avdelingsledere og seksjonsledere er ansvarlig for at det utarbeides egne mål og tiltak på sitt nivå.

Mål

Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
Oppfølging i klinikkene
Ansvar
Frist
Dokumentasjon
overordnede
Rapportering
tiltak/
2017
aktiviteter
1. Ivareta IA ‐ målene som omhandler sykefravær, ivaretakelse av personer med nedsatt funksjonsevne, bidra til å hindre frafall fra arbeidslivet og arbeide for å øke avgangsalderen.
1.1

Sykefravær
Øke nærvær
Sykefravær skal ikke overstige

For 2017 ‐ 6,3 %

Tilby aktuelle temakurs: Eks. forebygging og oppfølging
av sykefravær, bruk av sykefraværsoppfølgingsverktøyet i
Personalportalen,
utarbeiding av oppfølgingsplaner, konflikthåndtering

Korte lunsjmøter med aktuelle temaer/samme tema flere
ganger
Eks. funksjonsvurdering, risikovurdering, psykososialt
arbeidsmiljø, nærvær
Gravide: I gjennomsnitt stå i arbeid helt

Brosjyre: Gratulerer med graviditeten

HR/BHT

BHT

Utarbeider egne mål for
sykefravær og tiltak
Alle seksjoner identifiserer minst
ett tiltak i HMS – handlingsplanen
knyttet til sykefraværsarbeid,
forebyggende eller i forhold til
oppfølgingsarbeidet

Leder

31.01.

Ledere deltar på aktuelle kurs

Leder

Hele året

Ledere deltar på aktuelle
lunsjmøter

Leder

Hele året

Brosjyre Gratulerer med

Leder

Hele året

HMS‐handlingsplanen
Personalportalen
Profitbase /Eli
sykefraværs‐
rapportering.
Sykefravær 2017:
Totalt 6,69%
Korttid: 2,09 %
Langtid: 4,61 %

Personalhåndboka
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1.2

1.3

Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017

eller delvis til:

2017 – uke 32

Informasjonsmøter for gravide og ledere

BHT og jordmor

Trekantsamtaler. Samtaler mellom jordmor, den gravide
og leder for å tilrettelegge og forbygge sykefravær under
svangerskap

Leder og jordmor

graviditeten, tilbud om
informasjonsmøte og
trekantsamtale.

Personer med nedsatt
funksjonsevne
Videreføre høyt fokus på
arbeidet med forebygging,
tilrettelegging og oppfølging
av egne medarbeidere som
har nedsatt funksjonsevne
permanent eller midlertidig også i

2017

Være åpne for arbeidsutprøving på tvers av klinikker

Ledere
HR
BHT

Alltid vurdere mulighet for
arbeidsutprøving også ved
henvendelse fra en annen klinikk

Leder

Hele året

Bidra til å finne løsninger for
flest mulig internt eller
eksternt for å hindre frafall
fra arbeidslivet.
Være åpne for å ta imot personer som
har behov for utprøving av sin arbeids‐
og funksjonsevne i det ordinære
arbeidsliv også i

2017

Alltid vurdere om det er mulig å tilby tidsavgrenset
arbeidsutprøving når det kommer henvendelser om
dette internt i sykehuset eller fra eksterne aktører

Ledere
HR

Alltid vurdere om det er mulig å
tilby tidsavgrenset
arbeidsutprøving når det
kommer henvendelser om dette
internt i sykehuset eller fra
eksterne aktører

Leder

Hele året

For egne ansatte,
rapporter på
avgangsalder fra KLP

Avgangsalder:
Redusere andel av ansatte som går over
på passiv ytelse (uførepensjon/AFP/85‐
årsregel)

Seniortiltak for medarbeidere fra 58 år

HF

Ledere følger opp målene for
seniorpolitikken ved å følge opp
seniortiltakene.
Alle medarbeidere 58 + skal ha
tilbud om utviklingssamtale med

Leder

Hele året

*Gj. snitt avgangs‐
alder og andel ansatte
som har gått av med
passiv ytelse:
se tabell

Deter holdt to
informasjonsmøter
for gravide og ledere i
2017
Det var 81 ansatte
som startet
foreldrepermisjon i
2017. Disse arbeidet i
gjennomsnitt helt
eller delvis tom uke
30
For egne ansatte,
rapporter på
avgangsalder fra KLP
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Mål

Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017

seniorperspektiv.
Gjennomsnitt
avgangsalder AFP og
85‐årsregel:
Delvis ytelse: 62,51 år
100 % ytelse: 63,09 år
Begge samlet:
62,97 år

Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra
STHF (AFP/85‐årsregel) på minimum

2017 – 63,4 år

Mål

Overordnet HMS ‐ mål STHF
2017 ‐

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017

HR‐avdelingen,
virksomhetsdata og
ressurs‐planlegging

Klinikkene sikrer at alle ledere
gjennomfører oppsatte kurs

Ledere

Hele året

Det har vært en svak
økning på ca. 350
brudd fra 2016 til
2017. Det jobbes med
på få på plass
arbeidsplanavtaler,
som legger grunnlaget
for dispensasjoner
som legges i GAT.
Dette er
dispensasjoner som
går ut over de grenser
som ligger i
arbeidsmiljølovens
vernebestemmelser.
Dette er avvik fra 11
timers hvile mellom
vakter, avvik fra
ukentlig fritid på 35
timer, og ev. avtale
om arbeidstid ut over
48 timer per uke

2. Etterleve Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser
2.1

Sykehuset har ikke toleranse for
planlagte brudd i hht.
Arbeidsmiljølovens
arbeidstidsbestemmelser

Kontinuerlig kompetanseheving hos ledere både i bruk av
GAT, arbeidstidsbestemmelser, og god ressursstyring.
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2.2

Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Arbeidsplanen skal være risikovurdert
før iverksetting

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Status på AML‐brudd legges fram for AMU
Månedlige rapporter på AML‐brudd til ledergruppen og
styret.

HR‐avdelingen
utarbeider rapport

Følges opp i lederlinjen i
klinikkene

Klinikksjefer,
Avdelingsledere
Seksjonsledere

Hele året

Status på AML‐brudd tas opp i oppfølgingssamtaler
mellom adm.dir og klinikksjefer.

Adm. dir.

Klinikksjefer
Avdelingsledere
Seksjonsledere

Hele året

Hver måned sendes egen e‐post til klinikksjefer og ledere
som har brudd i hht. Arbeidsmiljølovens
arbeidstidbestemmelser

HR‐avdelingen,
virksomhetsdata og
ressurs‐planlegging

Klinikksjefer
Avdelingsledere
Seksjonsledere

Hele året

Ledere

Hele året

Status på AML‐brudd følges opp
videre i linjen.
Status på AML‐brudd følges opp
videre i linjen.

Risikovurdering i hht. retningslinje ID 7736 og Veileder
ved vurdering av forsvarlighet i forbindelse med
utarbeiding av arbeidsplaner ID 26865

Dokumentasjon
Rapportering
2017

Oppdatert oversikt
over AML‐brudd på
Pulsen

3. Økt fokus på lokalt forbedringsarbeid gjennom oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelse (MU fra 2018 FB)
*Ny undersøkelse fra 2018 gir utfordringer i rapporteringen for en del indikatorer fra MU. Mål er satt for å vise fokus på oppfølgingsarbeidet fra MU 2016. **Ny felles nasjonal undersøkelse ForBedring (FB) ble gjennomført våren 2018.
3.1

Øke totalscore for
medarbeiderundersøkelsen.

2017 ‐76

Alle ledere skal ha gjennomgått e‐læringskurset
Medarbeiderundersøkelsen STHF eller tilsvarende kurs
hvis det utarbeides nytt kurs for ny nasjonal sammenslått
undersøkelse
Gjennomføre opplæring for ledere i MU
oppfølgingsarbeid (HMS‐kurs I)

HR‐avdelingen

HR/BHT

Klinikkene følger opp at alle
ledere gjennomfører det
oppdaterte e‐læringskurset
Medarbeiderundersøkelsen STHF

Ledere

31.05.

MU har ikke vært
gjennomført i 2017.
Derfor ingen
rapportering

Klinikkene følger opp at nye
ledere gjennomfører
klasseromskurset MU
oppfølgingsarbeid (HMS‐kurs I)

Klinikk
sjef

Høst

MU har ikke vært
gjennomført i 2017.
Derfor ingen
rapportering

Avdelingsleder
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Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017

Øke score for jobbtilfredshet

2017 ‐ 78

Tettere oppfølging av MU i lederlinjen.
Tema på dagsorden i lederfora.

Adm.dir
Ledergruppen

Videre oppfølging i
klinikk/avdeling/seksjon

Klinikksjefer
Avdelingsledere
Seksjonsledere

Hele året

HMS‐handlingsplaner

HR‐avdelingen

Ledere skal gjennomføre
medarbeidersamtaler/
Utviklingssamtaler med alle fast
ansatte hvert år.

Ledere

Innen neste
MU

MU har ikke vært
gjennomført i 2017.
Derfor ingen
rapportering

3.2

Alle fast ansatte skal ha gjennomført
utviklings/ medarbeidersamtale med sin
leder
MU skiller ikke mellom midlertidig og
fast ansatte. Derfor er mål satt til:

2017 ‐ 80 %

3.3

Øke andel ansatte som har en
individuell kompetanseutviklingsplan

2017 ‐ 74 %

Utarbeide individuell
kompetanseutviklingsplan.

Ledere

Innen neste
MU

MU har ikke vært
gjennomført i 2017.
Derfor ingen
rapportering

3.4

Øke andel ansatte som har vært
involvert i oppfølgingen av MU

2017 ‐ 70 %

Ledere

31.01.

MU har ikke vært
gjennomført i 2017.
Tiltak definert
tidligere er fulgt opp
gjennom HMS‐
handlingsplan

3.5

Forebygge vold og trusler om vold jfr.
Heliks ID 8289
Øke sikkerhetsbevissthet i
organisasjonen

Sikre at det gjøres
systematiske vurderinger av
risiko

Ha beredskap og planer for
håndtering av vold og trusler
på bakgrunn av
risikovurderingen

Alle ledere skal gjennomgå
resultatet etter MU med sine
ansatte og utarbeide tiltak i
samarbeid med de ansatte. Også
enheter der det ikke foreligger
rapport etter MU, skal utarbeide
forbedrings‐ og bevaringstiltak
som skal registreres i HMS‐
handlingsplanen.
Ledere har ansvar for
gjennomføringen av
risikovurderingen i fht. vold og
trusler i sin klinikk, avdeling,
seksjon og iverksetter tiltak og
tilpasset opplæring av personell
der det er nødvendig.
Verneombudet og andre som har
erfaring involveres i arbeidet.

Ledere

Årlig og ved
behov

Sikringsrisikoanalyse
er gjennomført. Tiltak
er planlagt og blir
iverksatt i løpet av

Gjennomføre sikringsrisikoananlyse i sykehuset
Sette sikkerhet på dagsorden i ledermøter
Fortsatt fokus på opplæring i risikovurdering
Tilgjengeliggjøre e‐læringskurs gjennom Læringsportalen

Adm dir
Ledergruppen
HR/Kvalitet/BHT

2018 / 2019
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Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017

Ledergruppa
AMU
HR‐avdelingen

HMS‐handlingsplanene skal
benyttes aktivt og status på
gjennomføring av tiltak følges
opp jevnlig i personalmøter.

Ledere

Hele året

Rapporter HMS‐
handlingsplaner til
AMU. Ledergruppa og
HSØ

4. Fokus på aktiv bruk av HMS‐handlingsplanene og oppfølging av tiltak
4.1

Øke aktiv bruk av HMS‐
handlingsplanene

Følge opp andel aktive HMS‐handlingsplaner. Rapportere
andel HMS‐handlingsplaner til AMU, ledergruppa og HSØ

2017: 80 %

2017: 83 % ,
136 av 163 HMS‐
handlingsplaner var
aktive per 31.12.

Lederlinjen følger opp status og
framdrift på tiltak i HMS‐
handlingsplanene ved å sette
temaet på dagsorden på
ledermøter og ved oppfølging av
lederavtalene.

Mål

Overordnet HMS ‐ mål STHF
2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017
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Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017

Antibiotikateam
Linjeledelse

2017

Eiendoms‐
forvaltning

2017

Antibiotikastyrings‐
programmet er i drift
og følges tett opp,
herunder nasjonal
veileder. Reduksjon i
forbruk av
bredspektrede
antibiotika er
redusert med 13,5 %
fra 2012.
For 2017 følger
klinikkene opp
registrert deltakelse
e‐læringskurs.

5. Ytre miljø – grønt sykehus
5.1

Vi skal redusere bruk av bredspektrede
antibiotika og avfallsstoffer fra
legemiddelbruk med 30 % innen 2020 i
relasjon til forbruket i 2012.

a)
b)
c)

5.2

5.3

Øke kompetanse for energisparing blant
sykehusets ansatte som kan gi redusert
energiforbruk

Andel sortert avfall relatert til
sykehusets drift skal være økt til 45 %
innen utgangen 2018. (Byggprosjekt
ekskludert). Målsettingen er økt fra 38
% ved utgangen av 2016.

Innføre Nasjonal veileder for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten
Implementering av antibiotika styrings‐
program
Inkludering av Miljøstyringsindikator i årlig
lederavtale for klinikk Medisin og Kirurgi

Leder
Leder
Økonomidirektør,
Miljøstyringsgruppa

I 2017 har det overordnete tiltaket vært gjennomføring
av e‐læringskurs.
Kurset vurderes ikke som optimalt. Det er derfor planlagt
holdningskampanje i første tertial 2018

HMS‐leder,
Kommunikasjonssjef,
Eiendomsforvaltning

Informasjon vedrørende avfallshåndtering ut til brukerne
i andre halvdel 2017 og i 2018 etter avklaring om ny
avfallsleverandør

Innkjøp og logistikk

Følges opp gjennom
virksomhetsstyringen i klinikkene

Følges opp gjennom
virksomhetsstyringen i klinikkene

Lokal ledelse følger opp gjennom
motivasjonsarbeid

Linjeledelse
Linjeledelse

2017

Sorteringsgrad var ca
43,5 for 2017.
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Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017

5.4

Sykehusets CO2 utslipp er redusert
gjennom energitiltak og valg av mer
miljøvennlig transportalternativer

Prioritering av bruk av miljøvennlig energi.

Eiendomsforvaltning

4,7% i reduksjon av
CO2 utslipp for 2017.

Innkjøp og logistikk
Linjeledelse

Eiendoms‐
forvaltning
Innkjøp og
logistikk
Linjeledelse

2017

10% av tjenestebiler skal være el‐biler
Anskaffe el‐bil ved utskifting av tjenestebil, så sant
grunnbehov for kapasitet kan dekkes

Lokal ledelse følger opp gjennom
motivasjonsarbeid for å velge el‐
bil når det er hensiktsmessig og
tilgjengelig.

Ved utgangen av 2017
var andelen el‐biler 3
%. Andelen vil øke i
2018 da flere
utskiftinger står for
tur.
Konkrete målinger av
el‐bil bruk
gjennomføres fra
2018 ifbm nytt
bilbookingsystem.

6. Pasientsikkerhetskultur
6.1

Kvalitet, pasientsikkerhet og HMS ses i
sammenheng

Implementering og operasjonalisering av regional strategi
i 2018.

Fagdirektør
HR‐direktør
Klinikksjef SSL

Følges opp lokalt og gjennom
virksomhetsstyringen

Linjeledelse

2017

26 HMS‐planer (16 %)
har tiltak knyttet til
pasientsikkerhets‐
kultur

6.2

Pasientsikkerhetsprogrammet.
Det femårige, nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge
hender 24‐7» (2014 ‐ 2018) skal
redusere pasientskader ved hjelp av
målrettede tiltak i hele helsetjenesten.

8 tiltakspakker er definert som relevante og obligatoriske
for STHF.
Ytterligere 4 tiltakspakker er frivillige.

Fagdirektør
Leder av
pasientsikkerhetsprogra
mmet

Lokal leder følger opp aktuelle
områder

Linjeledelse

2017

6.3

Pasientsikkerhetsvisitter.
Hensikten er å forbedre
kommunikasjonslinjene rundt

Det skal gjennomføres 3 pasientsikkerhetsvisitter hvert
halvår. Besøkssteder velges ut fra innmeldte ønsker og
vurdering av behov.

Fagdirektør

Lokal leder følger opp aktuelle
områder

Linjeledelse

2017

Per 2017 er alle av de
8 relevante og
obligatoriske
tiltakspakkene
implementert, med
unntak av
«samstemming av
legemiddellister» på 3
somatiske enheter.
Av de 4 valgfrie er én
fullt implementert –
de andre under veis.
I 2017 er det
gjennomført 5 av 6
planlagte
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6.4

Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

pasientsikkerhet mellom ansatte,
avdelingsledere og toppledelsen, samt
at toppledelsen får kunnskap om hva
fagmiljøene vurderer som de viktigste
pasientsikkerhetsrisikoene.
Måling av pasientskader (GTT)

«Redusere andel pasientopphold
med minst èn pasientskade, alle
alvorlighetsgrader (E‐I) med 25 %
fra 2012‐nivå til utgangen av 2018
(GTT)»

6.5

Pakkeforløp kreft ble innført for 26
kreftformer i 2015.
Andel pasienter med nyoppdaget kreft i
pakkeforløp: 70 %
Andel pasienter i pakkeforløp innefor
normert forløpstid: 70 %

6.6

Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
– god teknisk sikkerhet og
nødvendig opplæring for
forsvarlig bruk

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017
pasientsikkerhetsvisit
ter (83 %)

Undersøkelsen gjøres på et tilfeldig utvalg av 240
voksne innlagte somatiske pasienter. Praksis for
journalgransking ble endret i 2016 for å følge
anbefalt metode for GTT (global trigger tool).
Dermed kan tidligere GTT‐tall fra Sykehuset
Telemark strengt tatt ikke sammenlignes med tall
etter endringen.

Fagdirektør
Leder av
pasientsikkerhetsprogra
mmet

Klinikksjef medisin

Sykehuset ar 8-års rullerende planer for MTU,
hvor det tas hensyn til behov og teknisk
sikkerhet.
Opplæring og re-opplæring MTU:
 Fremmet som sak for sykehusets
ledelse etter tilsynsavvik. Hensikten
var bevisstgjøring av ansvar og skisse
til metode for kvalitetssikring av
nødvendig kompetanse.
 Utstyrsoversikter distribuert til alle

Pasientskader målt ved GTT er et
effektmål. Følges opp lokalt i
sykehuset ved forbedringsarbeid
definert i tiltakspakkene i
programmet.

Linjeledelse

Følges opp i
virksomhetsstyringen

Kreftkoordinator
Lokale ledere

2017

Medisinsk teknisk
avdeling
Lokal ledelse

2017

Klinikksjef SSL
Økonomidirektør

Opplæring følges opp i
klinikkenes/avdelingenes
kompetanseplaner

2017

For 2017 var
pasientskader målt
ved GTT 15,8 %
Dette er en økning
ifht 9,2 % i 2012.
Forklares av innføring
av elektronisk
sykepleiedokumentas
jon i 2014.
For 2017 var
måloppnåelse i STHF
hhv 80 % og 69 % for
alle pakkeforløp
samlet.
Måloppnåelsen har
vært økende gjennom
året. Det er høy
måloppnåelse for
brystkreft, tarmkreft
og føflekkreft.
Anskaffelser/gjenansk
affelser besluttes i
porteføljeadministrasj
onen.
Opplæring MTU
dokumenteres i GAT
fra 2018.
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Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter





6.7

Informasjonssikkerhet
‐ Forebygge feil, svikt og
mangler
‐ Oppfylle lovkrav

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017

Klinikksjef SSL
Fagdirektør

Lokal ledelse sørger for at
nødvendige vurderinger av risiko
rundt informasjonssikkerhet
gjøres og følger opp de tiltakene
som besluttes.

Informasjonssikke
rhetsleder
Linjeledelse

2018

Sluttrapport
implementering av
GDPR i løpet av 2018.
Endringer i
tilgangsstyringen
beskrives i tilsvar til
Datatilsynet og i egen
intern
beslutningslogg.

Løpende

Virksomhetsrapport
per 1. tertial 2018

Jan/febr
hvert 2.
år

Læringsportalen:
2017: 14 deltakere

klinikker/avdelinger/seksjoner.
Hensikten var å sikre oppdaterte
MTU oversikter.
Gjennomgang av MTU oversikter.
Hensikten var å klargjøre og
dokumentere opplæring i MTU,
hvilket utstyr som ikke krever reopplæring og frekvens/metode reopplæring for øvrig MTU.
Dokumentasjon av gjennomført
opplæring og re-opplæring i bruk av
MTU. Sykehuset har tatt i bruk GAT
kompetansemodul for systematisk
planlegging, oppfølging og
dokumentasjon av kompetanse.

EUs personvernforordning (GDPR) blir gjort gjeldende i
2018. STHF startet arbeidet med å tilpasse seg den nye
forordningen høsten 2017. Det er igangsatt et prosjekt
med mål om ferdigstilling ila 2018.
Det gjøres et omfattende arbeid for å sikre riktig
tilgangsstyring til pasientdata. Dette er blant annet
knyttet til tilsyn fra Datatilsynet og presiseringen av
databehandlingsansvarlige sitt selvstendige ansvar for
vurderinger og tiltak. Arbeidet er påbegynt i 2017 og
fortsetter i 2018.

6.8

Uønskede hendelser

Håndteres i klinikkene.

Klinikksjef

Grunnopplæring HMS for verneombud, AMU ‐
medlemmer ved nyvalg av verneombud og AMU (hvert
2. år eller ved behov).
3‐dagers kurs i kombinasjon med gjennomført e‐læring
Grunnopplæring HMS for nye ledere Klasseromskurs

HR/BHT

7. Tiltak som gjelder hele foretaket
7.1

7.2

HR/BHT

Klinikkene påser at sine
verneombud og nye ledere
gjennomfører både e‐læringskurs
og klasseromsopplæring
Nye ledere meldes på kurs

Kl.sjef
Avd.leder

Ledere

Læringsportalen:
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Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

7.3

7.4

7.5

7.6

Overordnede tiltak/aktiviteter

(HMS‐kurs I, II og III for ledere) i kombinasjon med
gjennomføring av e‐læring
E – læringskurs i HMS – innføring. Verneombud,
medlemmer av AMU og ledere gjennomføres kurset i
kombinasjon med klasseromskurs.
Introduksjonsprogram for nyansatte
2 ganger pr år (mars og oktober). Programmet inkluderer
informasjon om HMS og en rekke obligatoriske
e‐læringskurs. Se pkt. 8 for oversikt over obligatoriske
e‐læringskurs for nyansette innen HMS
Introduksjonsprogram for turnusleger
Inkluderer orientering om HMS med hovedvekt
påsmittevern
Bedriftshelsetjeneste (BHT)
STHF har egen plan for bruk av BHT.
BHT er støtte‐ og bistandsapparat for ansatte, ledere,
verneombud og tillitsvalgte.
BHT er fast medlem i AMU.
Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte kan ta
direkte kontakt med BHT.

7.7

Vernerunder

7.8

Risikovurdering

7.9

Avviksbehandling

8. E‐læringskurs knyttet til HMS ‐ området
8.1

8.2

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Oppfølging i klinikkene

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017
2017: 35 deltakere
Læringsportalen:
2017: 35 deltakere

HR
Ressurspersoner i
sykehuset er forelesere

Tilpasset introduksjon på eget
arbeidssted

Fagpersoner i sykehuset

Ledere

Hele året

Gjennomført 27.4.17
og 2.10.17
Totalt 75 deltakere

Ledere

Vår og
høst

Deltakelse
dokumenteres i
klinikkene
HMS‐
handlingsplanene

HF

Den enkelte
klinikk/seksjon/avdeling
konkretiserer sin bruk av BHT i
fht. enkeltområder/tiltak i sin
HMS‐handlingsplan.

Ledere

Hele året

Ledere

Gjennomføres i alle
verneområder
Gjennomføres ved behov i hht.
Prosedyre ID 7736

Ledere

31.3

Ledere

Hele året

Følges opp gjennom hele året

Ledere

Hele året

Ledere påser at aktuelle ansatte
gjennomfører e‐læringskursene i
hht. klinikkenes planer

Ledere

Hele året

HMS – innføring. Tilgjengelig for alle ansatte.
Grunnleggende e‐læringskurs i HMS‐arbeid for
verneombud, ledere og AMU‐medlemmer i forkant av
klasseromskurs

HR/BHT

Medarbeiderundersøkelsen STHF. Grunnleggende
innføring i hele prosessen omkring
medarbeiderundersøkelsen og oppfølgingen.

HR/BHT

Registreres på Pulsen

Læringsportalen:
2017: 35 deltakere

Læringsportalen:
2017: 5 deltakere
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8.3

Overordnet HMS ‐ mål
STHF 2017

Overordnede tiltak/aktiviteter

Ansvarlig for
overordnede
tiltak/
aktiviteter

Håndhygiene. Obligatorisk for nyansatte

HR/BHT/
smittevern

Basale smittevernrutiner. Obligatorisk for nyansatte

Teknisk desinfeksjon – for de som utfører teknisk
desinfeksjon
Strålebruk for helsepersonell

8.5

Brannvern grunnkurs. Obligatorisk for nyansatte. Er et
supplement til annen brannvernopplæring.
Forflytningsteknikk for helsepersonell
Ulike kurs for ulike typer forflytning av pasienter. For
helsepersonell.

8.6

Fagpersonell
radiologi
HR og brannvernleder
Fagpersonell forflytning

Ansvar

Frist

Dokumentasjon
Rapportering
2017
Læringsportalen:
2017: 681 deltakere

Ledere påser at aktuelle ansatte
gjennomfører e‐læringskursene i
hht. klinikkenes planer
Ledere påser at aktuelle ansatte
gjennomfører e‐læringskursene i
hht. klinikkenes planer
Ledere påser at aktuelle ansatte
gjennomfører e‐læringskursene i
hht. klinikkenes planer

Isolering – reduksjon av smittespredning – for
helsepersonell, renholds‐ og teknisk personell

8.4

Oppfølging i klinikkene

Ledere påser at aktuelle ansatte
gjennomfører e‐læringskursene i
hht. klinikkens planer

Ledere

Hele året

Læringsportalen:
2017: 80 deltakere

Ledere

Hele året

Læringsportalen:
2017: 83 deltakere

Ledere

Hele året

Læringsportalen:
2017:60 deltakere

Ledere

Hele året

Læringsportalen:
2017: 46 deltakere
Læringsportalen:
2017: 752 deltakere
Læringsportalen:
2017: 56 deltakere
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Rapportering Overordnet HMS‐handlingsplan STHF 2017

Til pkt. 1.3 Avgangsalder
Tabell 1 viser:
Andel av alle ansatte i hver aldersgruppe som har gått av med avtalefetet pensjon (AFP), antall personer som gikk av med AFP i parentes.
Resultat:
Andel som gikk av med AFP i alle aldersgrupper* fra 62 til 66 år, har stort sett vært synkende i perioden 2012‐ 2016, men har hatt en liten økning i 2017.

Alder
62 år**
63 år
64 år
65 år
66 år
Alle*

2012
15,25 %
(8 personer)
22,45 %
(10 pers.)
41,89 %
(27 pers.)
54,55 %
(14 pers.)
65,52 %
(28 pers.)
39,19 %
(87 pers)

2013
12,77%
(3 personer)
17,31%
(8 pers.)
31,91%
(13 pers.)
53,23%
(29 pers.)
63,16%
(18 pers.)
35,37%
(71 pers.)

2014
13,21 %
(7 pers)
20 %
(5 pers)
27,45 %
(12 pers)
47,73 %
(18 pers)
65 %
(33 pers)
35,89 %
(75 personer)

2015
23,46 %
(16 pers)
20,83 %
(10 pers)
28,57 %
(7 pers)
45,95 %
(14 pers)
64,86 %
(20 pers)
33,61 %
(67 pers)

2016
5,80 %
(4 pers)
31,25 %
(25 pers)
29,79 %
(14 pers)
42,31 %
(11 pers)
61,11 %
(22 pers)
29,46 %
(76 pers)

2017
23%
(23 pers)
10,45%
(7 pers)
39,47%
(30 pers)
39,58%
(19 pers)
67,86%
(19 pers)
30,72%
(98 pers)
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Tabell 2 viser:
Gjennomsnittlig avgangsalder
Mål: Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra STHF (AFP/85 årsregel) på minimum 63,4 år i 2017.
Resultat: Målet for gjennomsnittlig avgangsalder når det gjelder AFP og 85‐årsregel sett under ett er ikke nådd i 2017, både AFP og 85‐årsregel og bare AFP
har hatt en liten nedgang i gjennomsnittlig avgangsalder i forhold til 2016.
Gjennomsnittlig avgangsalder har hatt en betydelig økning fra 2016 til 2017 når både uføre/AFP og 85‐årsregel sees på under ett. De som har gått av med
uførepensjon i 2017 har hatt en betydelig høyere gjennomsnittsalder enn tidligere år.

Årstall
Uføre/AFP/85årsregel
AFP/85årsregel
AFP
2007
51,67 år
63,48 år
63,68 år
2008
51,71 år
63,40 år
63,59 år
2009*
63,91 år *
64,29 år
2009**
51,55 år
63,47 år
63,69 år
2010
51,92 år
63,58 år
63,85 år
2011
51,71 år
63,36 år
63,58 år
2012***
57,85 år
62,93 år
63,22 år
2013
57,84 år
63,24 år
64,01 år
2014
57,75 år
63,07 år
63,71 år
2015
56,13 år
62,54 år
62,82 år
2016
53,93 år
63,15 år
63,22 år
2017
59,33 år
62,97 år
63,13 år
*Tall for ”gamle” STHF i 2009 i året for det 3 – årige seniorprosjektets avslutning.
** Tall inkl. deler av Blefjell sykehus og Nordagutu rehabiliteringssenter som ble innlemmet i STHF 01.07.2009.
*** Kan ikke sammenlignes med tidligere pga ny rutine i KLP for registrering
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Orientering om arbeidet med ny ambulanseplan – utfordringer og
utvikling i ambulansetjenesten

Sak nr.
037-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Prosjektleder Knut Inge Skoland

Sakstype
Temasak

Møtedato
23.5.2018

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:
Har saken betydning for pasientsikkerheten?
Nei, ikke direkte

Ingress:
Prosjektleder Knut Inge Skoland deltar i styremøte og orienterer styret om arbeidet med ny
ambulanseplan, samt om utfordringer og utvikling av ambulansetjenesten.
Styret vil få tilsendt presentasjonen etter møtet.

Forslag til vedtak:
Styret tar temasaken til orientering.

Skien, den 15. mai 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Styrets årsplan 2018 - oppdatert
Sak nr.
038-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Sakstype
Orientering

Møtedato
23.5.2018

Styrets årsplan 2018 - oppdatert

Ingress:
Møteplan 2018 for styret ved Sykehuset Telemark HF (STHF) ble behandlet av styret i møte 23. mai
2017 (sak 43-2017). Planen er noe justert i senere møter.
Styrets 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 15. mai 2018
Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018
Ajourført 15. mai 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)
Status innføring av nytt helhetlig kvalitetssystem
HELIKS (HW)
Elektronisk kurve og medikasjon (HW)
Konsernrevisjonens rapport 12‐2017 – Forvaltning
av Gat (MTH)



Rapportering på overordnet HMS‐
handlingsplan STHF 2017 (MTH og HW)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)





















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 15. mai 2018 (TP)
Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift


Styremøte
20. juni
kl. 09.30‐15.30



TEMA: Orientering om arbeidet med ny
ambulanseplan – utfordringer og utvikling i
ambulansetjenesten v/prosjektleder
ADs orientering





Virksomhetsrapport per mai (ØN)
Pasientsikkerhetsprogrammet (HW)
ADs orientering

Organisasjon, ledelse, strategi og mål

Andre saker








Finansiell leasing (ØN)
ForBedring resultat 2018 (MTH)
TEMA: Styrets egenevaluering – lukket
møte (PAO)

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
















Dir. møterom,
Skien


Virksomhetsrapport per 2. tertial (ØN)
Høringsdokument ambulanseplan 2035 (AF)
Investering laboratorielinje (ØN)
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018
(TP)
Status elektronisk kurve og medikasjon (HW)
ADs orientering





Virksomhetsrapport per september (ØN)
Status budsjett 2019 (ØN)
Ambulansedrift 2035 (AF)
Orientering om foretakets meldinger om hendelser
som har eller kunne ha ført til alvorlig personskade
(spesialisthelsetjenesteloven § 3‐3a) (HW)
ADs orientering







Ledelsens gjennomgang (TH)
Lærlinger i helsefag (MTH)
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)
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018
Ajourført 15. mai 2018 (TP)
Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift
Styremøte
19. desember
kl. 09.30‐15.30






Organisasjon, ledelse, strategi og mål



Dir. møterom,
Skien

Styreseminar
19. desember
Kl. 15.30 – 18.00

Andre saker



Virksomhetsrapport per november (ØN)
Budsjett 2019 (ØN)
HMS‐handlingsplan 2019 (MTH)
ADs orientering




Innkalling og saksliste (TP)
Protokoll fra styremøte STHF
24.10.18 (TP)
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) (fremlegges høsten 2018)
Godkjenning av styringsdokumentet for konseptfase utbygging somatikk Skien (AF)
Status konseptfase for utbygging somatikk Skien (AF)
Valg av konsept (B3A) for utbygging somatikk Skien (AF)
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Eventuelt
Sak nr.
039-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

Sakstype

Møtedato
23.5.2018

Ingen
Ingen

Ingress:
Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt.

Forslag til vedtak:
Det foreligger ingen saker til vedtak.

Skien, den 15. mai 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Andre orienteringer
Sak nr.
040‐2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stabs

Sakstype
Orienteringssak

Møtedato
23.5.2018

Trykte vedlegg:
1. Protokoll fra styremøte i HSØ 26.4.18
2. Protokoll fra brukerutvalgets møte 8.3.18
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 26.4.18
4. Foreløpig Protokoll fra Ungdomsrådets møte 19.3.18
5. Årsmelding 2017 Pasient‐ og brukerombudet i Telemark
6. Nasjonal årsmelding 2017 Pasient‐ og brukerombudet

Ingress:
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer».
I møtet orienterer styreleder om møtedeltakelse utenom styremøtene.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Skien, den 15. mai 2018

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Dato:

Styremøte 26. april 2018

Tidspunkt:

Kl 0830-1500

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

Vara: Karin Solfeldt
Til kl 1340

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, 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:

032-2018

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

033-2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 8. MARS 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 8. mars 2018 godkjennes.

034-2018

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS
2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 til etterretning.

035-2018

ÅRSBERETNING MED REGNSKAP OG NOTER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2017.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i
årsberetningen og årsregnskapet for 2017, basert på innspill gitt i møtet.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp eksternrevisors påpekte forhold knyttet
Sykehuspartner HF
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036-2018

GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2018 med
behandling av følgende saker:
 Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2017
 Honorar til revisor i 2017
 Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2017

037-2018

PRESISERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØRS
FULLMAKTER INNENFOR «DAGLIG LEDELSE» OG
DELEGERING AV RETTSLIGE FULLMAKTER TIL
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret vedtar presiseringene av administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig
ledelse», i henhold til helseforetaksloven § 37.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Helse Sør-Øst RHF å:
I straffesaker:
 Anmelde straffbar handling, begjære offentlig påtale for straffbare
handling og begjære pådømt sivile krav i straffesak
 Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende rettsmidler
(erklære anke og begjære ny behandling av sivile krav)
I sivile saker:
 Opptre som lovlig stedfortreder.
 Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål.
 Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder erklære anke)
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038-2018

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG INSTRUKS
FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg med de innspill som ble
gitt i møtet
2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

039-2018

VIDERE INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG
MEDIKASJONSLØSNING

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til at elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved de
seks helseforetakene i regionen som ikke har slik løsning i dag, innenfor en
kostnadsramme på 338 millioner kroner (p85).
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med EVRY om kjøp av
nødvendige lisenser og utvikling av den elektroniske kurve- og
medikasjonsløsningen. Styret gir også administrerende direktør fullmakt til å inngå
ny vedlikeholdsavtale med EVRY som skal omfatte alle helseforetakene som har
innført eller skal innføre elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at gevinstene sikres.

040-2018

RADIOLOGILØSNING FOR HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
1. Styret slutter seg til plan for anskaffelse av radiologiløsning slik den er beskrevet i
saken.
2. Administrerende direktør utarbeider endelig mandat til Oslo universitetssykehus HF
for planlegging av anskaffelsen. Mandatet skal utarbeides i tråd med de
hovedprinsipper som er beskrevet i saken.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å beslutte en eventuell samordnet
anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv.
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4. Etter gjennomført planleggingsfase vil styret behandle opplegg og prosess for
anskaffelse av ny løsning.

041-2018

STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE
PER 2017

Styrets enstemmige
Styret tar status per 2017 for gjennomføringen av IKT-prosjektporteføljen til orientering.

042-2018

MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2019

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner følgende møtekalender 2019 for styret i Helse Sør-Øst RHF:


Torsdag 31. januar 2019 - Hamar



Torsdag 14. mars 2019 – Besøk helseforetak



Onsdag 24. (seminar) og torsdag 25. april 2019 – Hamar



Torsdag 20. juni 2019 - Hamar



Torsdag 22. august 2019 – Besøk helseforetak



Torsdag 19. september 2019 – Hamar



Torsdag 17. oktober 2019- Besøk helseforetak



Onsdag 20. (seminar) og torsdag 21. november 2019 – Hamar



Torsdag 19. desember 2019 - Hamar

I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

043-2018

ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF –
STATUS OG OPPFØLGING

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med
mars 2018 til orientering.
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044-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

045-2018

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 6. og 7 mars 2018
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mars 2018
4. E-post fra Per Sørensen vedr. trombektomi-behandling ved Sørlandet Sykehus
5. Protokoll datert 25. april fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de
konserntillitsvalgte
Temasaker:
 Fellesmøte med Brukerutvalget
 Informasjonssikkerhet.
Presentasjon v/administrerende direktør Gro Jære, Sykehuspartner HF

Møtet hevet kl 1445

6

Hamar, 26. april 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
08.03.2018 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
Vidar Bersvendsen
Gunn Ingeborg Kval‐Engstad
Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF
Arbesa Berisha, Pasient‐ og brukerombud
Egil Rye‐Hytten, regional brukerkontakt

Saker presentert av:
Tone Pedersen, spesialrådgiver administrasjon
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef
Annette Fure, utviklingsdirektør
Tom Helge Rønning, adm dir
Espen Halvorsen, rådgiver avdeling DPS nedre Telemark
Anlagug Johre Kaasin, avdelingsleder avdeling for barn og unges psykiske helse
Terje Baasland, seksjonsleder HAVO
Gro Aasland, avdelingsleder nevrologi og rehabilitering
Frank Hvaal, klinikksjef akutt‐ og beredskapsklinikken
Forfall:

Sak 10/18

Sak 11/18

Hanne Kittilsen
John Arne Rinde
Anne Brynjulfsen, rådgiver
Halfrid Waage, fagdirektør

Godkjenning av protokoll fra 25.01.2018
Protokollene fra 25.01.18 ble lagt frem for endelig godkjenning
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner protokollen.
Oppdragsdokument, styringssystem og årshjul
Spesialrådgiver Tone Pedersen orienterte om Oppdrag og bestilling 2018 fra eier.
Brukerutvalget takker for god orientering.
Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering.
Presentasjonen følger vedlagt.
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Sak 12/18

Sak 13/18

Sak 14/18

«Hva kan være smart i forbindelse med kontakt med pressen ?»
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen – Hvordan få medieoppmerksomhet ?
Vedtak:
Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning.
Presentasjonen følger vedlagt.
Virksomhetsrapport STHF pr januar 2018
Virksomhetsrapporten ble gjennomgått med fokus på økonomisk utvikling.
Direktør Tom Helge Rønning informerte om at den negative trenden i januar
dessverre fortsetter i februar. Regnskapet viser pr februar et negativt driftsresultat på
10 millioner kroner, som er 15 millioner kroner dårligere enn budsjettert.
Den største årsaken til dette skyldes lav aktivitet.
Vedtak:
Brukerutvalget tar virksomhetsrapport per januar 2018 til orientering.
Utviklingsplan 2035 – delrapporter
Utviklingsdirektør Annette Fure informerte om bakgrunnen for delrapporter.
For å imøtekomme de nasjonale og regionale føringene som er kommet til etter at
«Utviklingsplan 2030» for Sykehuset Telemark ble vedtatt høsten 2016 (av styret for
Sykehuset Telemark HF og styret i Helse Sør‐Øst )framskrives "Utviklingsplan 2030" til
2035. For noen fagområder som har stor grenseflate mot primærhelsetjenesten og
kommunene er det laget tilleggsrapporter.
Disse ble presentert på møtet, og gjelder områdene:







Psykisk helsevern og rusbehandling presentert v/Espen Halvorsen
Psykisk helsevern og rusbehandling barn v/Anlaug Johre Kaasin
Habilitet v/Anlaug Johre Kaasin og Terje Baasland
Rehabilitering v/Gro Aasland
Slag v/Gro Aasland
Prehospitale tjenester v/Frank Hvaal

Fullstendige rapporter ligger på Sykehuset Telemarks hjemmeside:
 www.sthf.no
 Om oss
 utviklingsplan
Vedtak:
Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.
Presentasjonene følger vedlagt.
Sak 15/18

Pasient og brukerombudets orienteringer
Årsmelding 2017 fra Pasient‐ og brukerombudet i Telemark er sendt ut. Det samme er
felles årsmelding for alle landets pasient‐ og brukerombud. Disse to årsmeldingene
kan med fordel leses sammen.
Det er gjort avtale om presentasjon av årsmeldinga og spesielle tema knyttet til
Side 2 av 3

Sykehuset Telemark med direktørens ledergruppe 10.april 2018 og styret for STHF
23.mai 2018.
Vedtak:
Brukerutvalget ønsker presentasjon av årsmeldingen på neste møte 26.april 2018.
Årsmeldingene følger vedlagt.
Sak 16/18

Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon
prosjekter
Brukerutvalget gjennomgikk listen.

Sak 17/18

Eventuelt
 Dersom noen fra brukerutvalget deltar på seksjonsmøter/avdelingsmøter på
sykehuset godtgjøres dette ikke.
 Brukerutvalget ønsker å utfordre sykehuset på at de i større grad enn nå bør
benytter eldre overleger med spesialisering til spesialundervisning for
kollegaer.
 Pasientreiser – drosje Notodden – Skien.
Viktig at pasientene får beskjed dersom hentetidspunktet endres.
 48 timers regelen for operasjon etter fall.
Sykehuset etterstreber å holde denne fristen.
 Sykehuset avvikler nåværende iPad ordningen med brukerutvalget fra april
mnd.
iPadene vil ikke bli oppgradert med nye versjoner.
Beholdes inntil videre.
 Brukerundersøkelse.
Lars Kittilsen presenterte undersøkelsen.
Presentasjonen følger vedlagt under presentasjonen «Hvordan få medie‐
oppmerksomhet ?»

Skien, 8. mars 2018
Anne Borge Kallevig
Referent
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET
26.04.2018 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
Vidar Bersvendsen
Gunn Ingeborg Kval‐Engstad
Hanne Kittilsen
John Arne Rinde
Tom Helge Rønning, administrerende direktør – til lunsj
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF
Else Jorunn Saga, Pasient‐ og brukerombud

Saker presentert av:
Arne Bilberg, konstituert seksjonsoverlege
Eva Undall, spesialsykepleier
Tom Helge Rønning, adm dir
Else Jorunn Saga, Pasient og brukerombud
Forfall:

Sak 00/18

Sak 18/18

Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Halfrid Waage, fagdirektør
Anne Brynjulfsen, rådgiver
Egil Rye‐Hytten, regional brukerkontakt

Godkjenning av Innkalling og saksliste
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner innkalling og saksliste
Spesialsykepleier Eva Undall og konstituert seksjonsoverlege Arne Bilberg orienterte
om smertepoliklinikken ‐ fra oppstart i 1992 til nå, hvordan de jobber /organiserer
tjenesten, hvilke ressurser de disponerer, hvor mange pasienter de behandler og
hvordan de bidrar til at tilbudet er kjent i primærhelsetjenesten.
Det er utarbeidet veiledere for smertebehandling både i regi av Helse Sør‐Øst, og på
nasjonalt nivå.

Sak 19/18

Sak 20/18

Godkjenning av protokoll fra 08.03.2018
Protokollene fra 08.03.18 ble lagt frem for endelig godkjenning
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner protokollen.
Avvikling av minibanktjenesten v/Sykehuset Telemark
Side 1 av 4

Bruken av kontanter er fallende ved sykehuset som i resten av samfunnet.
Uttakene i sykehusets minibank er over halvert i løpet av de siste 3 årene.
Sykehuset har mulighet for kortbetaling ved alle poliklinikker, ekspedisjoner og
kantiner, og ISS har bekreftet at de tillater kontantuttak ved Kaféen så langt
kassebeholdningen tillater.
På denne bakgrunn avvikles minibanktjenesten fra mai 2018.

Sak 21/18

Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering.
Virksomhetsrapport STHF pr mars 2018
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.

Sak 22/18

Vedtak:
Brukerutvalget tar virksomhetsrapport per mars 2018 til orientering.
Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019‐2022
Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for
perioden 2019‐2022, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet.
Side 2 av 4

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 ambisiøs
resultatutvikling ‐ 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.

Sak 23/18

Sak 24/18

Sak 16/18

Sak 17/18

Vedtak:
Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.
Presentasjonene følger vedlagt.
Årsmelding fra Pasient‐ og brukerombudet i Telemark
Else Jorunn Saga, Pasient‐ og brukerombudet i Telemark presenterte tema i
Årsmeldingen for 2017 knyttet til Sykehuset Telemark.
Vedtak:
Brukerutvalget tar presentasjonen til orientering.
Presentasjonen følger vedlagt.
Pasient og brukerombudets orienteringer
 Bestemt på nasjonalt nivå navnendring til: Pasient, bruker og eldre ombud.
 Pr nå ingen konkrete planer for endring av kontoret ved sammenslåing
mellom Telemark og Vestfold
Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon
prosjekter
Brukerutvalget gjennomgikk listen.
Eventuelt
 E‐post adresser – enighet om kun å bruke private adresser. STHF adressene
utgår.
 Parkering – det oppleves til tider svært vanskelig å finne parkeringsplasser.
Brukerutvalget ber om at det sees på om det er mulig å finne en smartere
løsning på parkeringen.
Side 3 av 4

Skien, 26. april 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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Ombudet har ordet
Når vi som jobber hos pasient- og brukerombudet i Telemark reiser rundt og treffer
innbyggerne i fylket, får vi høre om mye som er bra i helse- og omsorgstjenestene. Det er
flott! Alle som fortjener ros bør få det, og mange pasienter, brukere og pårørende skryter av
de tjenestene de mottar. Ansatte i tjenestene beskrives som livreddere og «engler».
Pasienter og brukere uttrykker også stor forståelse for de knappe ressursene og rammene
mange jobber innenfor i helse- og omsorgssektoren.
Men vi får også høre om dårlig tilgjengelighet til fastleger, feil begått av helsepersonell og
mangelfull kvalitet i tjenestene for å nevne noe. Disse historiene er det viktig at blir fortalt og
fanget opp slik at de kan brukes til forbedring av tjenestene. Vi ønsker ikke at pasienter,
brukere og pårørende skal brenne inne med sine historier eller klagesaker av hensyn til
tjenesteyterne. Tjenestene blir ikke bedre dersom de ikke blir gjort oppmerksom svakheter,
kvalitetsbrister og forbedringsområder.
Pasient- og brukerombudet er et sted alle kan kontakte i saker og spørsmål som angår
pasienter og brukeres interesser, behov og rettssikkerhet i møte med
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi ser at antall
henvendelser til ombudet i Telemark er stabilt, men vi vet at flere kunne hatt god nytte av å
kontakte oss. For å gjøre ombudsordningen bedre kjent, reiser vi mye ut og orienterer om
ordningen i lag, foreninger og grupper, også til de som ikke er pasienter eller brukere.
Hovedpoenget er at folk skal kjenne til ombudet når de, ektefelle, slektninger, nabo, venner
eller kollegaer trenger oss.
Årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet i Telemark er et bidrag til kunnskap om
pasienters og brukeres møte med helsetjenestene. Årsmeldingen forteller også om hvordan
ombudet arbeider og den aktiviteten vi har. Årsmeldingen for Telemark er todelt, der del en
tar for seg spesifikke forhold for Telemark og del to utgjør felles årsmelding for alle pasientog brukerombudene i Norge.
Skien 28.februar 2018

Else Jorunn Saga
Pasient- og brukerombud i Telemark
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Om Pasient- og brukerombudet i Telemark
Pasient – og brukerombudets virksomhet og mandat er hjemlet i lov om pasient- og
brukerrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å
ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre
kvaliteten i disse tjenestene.
Ombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. Administrativt er ordningen
knyttet til Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven sier at det skal være pasientog brukerombud i alle landets fylker.
Ombudet i Telemark holder til på Skagerak Arena i Skien, Østre tribune, 5.etasje. Det er fire
årsverk med tverrfaglig kompetanse ved kontoret. Pasient- og brukerombudet i Telemark
hadde i 2017 et budsjett på rundt 3,3 millioner kroner.

Hva ombudet gjør
Pasient- og brukerombudets arbeid er todelt. Ombudet bistår pasienter og brukere i
enkeltsaker og arbeider for å fremme kvalitetsforbedringer i tjenestene.
Alle kan henvende seg til ombudet. De som tar kontakt er hovedsakelig pasienter, brukere,
pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig å kontakte ombudet
anonymt dersom forespørselen likevel kan håndteres på en tilfredsstillende måte. Av og til
faller spørsmålene utenfor ombudets mandat og virkeområde, og da forsøker ombudet å
vise videre til rett instans.
Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud, tjenesten er gratis og det skal være lett å
ta kontakt. Ombudet gir informasjon, råd og veiledning når det er ønsket. Ombudet har som
mål å finne gode løsninger og å bidra til dialog på laveste nivå, da vi erfarer at det ofte er det
beste både for pasient/bruker og for læringen i tilbakemeldingen for tjenestestedet.
Ombudet kan også bistå i å kontakte tjenestestedet eller rett klageinstans. Noen av sakene
mener vi er så alvorlige at de må sendes videre til tilsynsmyndigheten. Det kan også være
aktuelt for pasienter å søke Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og her kan ombudet bistå.

Utadrettet virksomhet
Ombudet deltar i dialogmøter med tjenesteytere på ledernivå, både i kommuner og i
spesialisthelsetjenesten. Ombudet møter fast i Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark og
har der anledning til å legge fram aktuelle problemstillinger og tema som opptar ombudet.
Ombudet deltar også i Sentralt Brukerråd ved Borgestadklinikken.
I 2017 presenterte ombudet erfaringer og tilbakemeldinger for helsepolitikere i flere
kommuner, men det er ønskelig å bli invitert til flere kommuner. Det har også vært flere
kontaktpunkter med fylkets eldrerådsrepresentanter i 2017.
I forbindelse med presentasjon for Helse- og sosialutvalget i Notodden, vedtok utvalget
enstemmig å støtte alle anbefalingene som ble gitt i ombudenes nasjonale årsmelding for
2016. Pasient- og brukerombudet i Telemark utfordrer andre helsepolitikere i fylkets
kommuner og styrene i helseforetakene til å ta aktivt stilling til anbefalingene fra landets
pasient- og brukerombud.
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Det er et mål at flere skal få kjennskap til ombudsordningen. Foredrag i lag og organisasjoner
om blant annet pasientrettigheter, er et viktig arbeid som vi prioriterer.

Problemstillinger i 2017
Pasient- og brukerombudet i Telemark registrerte 566 henvendelser i 2017. Dette resulterte
i 719 problemstillinger, da en henvendelse kan dreie seg om flere ulike forhold. Dette er
omtrent på samme nivå som i 2016. For landet totalt sett, registrerer pasient- og
brukerombudene en stabil pågang, rundt 15 000 årlig.
Antall problemstillinger

2014
713

2015
786

2016
709

2017
719

(Figur 1)

58 prosent av henvendelsene til Pasient- og brukerombudet i Telemark handler om kvalitet
og forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesten. Ofte dreier det seg om at pasient eller
pårørende mener at det ikke er gitt riktig, tilstrekkelig eller god nok behandling eller
tjeneste. Det kan ha oppstått en komplikasjon eller pasienten er påført skade eller
problemer i forbindelse med undersøkelser eller behandling.
25 prosent av henvendelsene dreier seg om rettigheter man har som pasient eller bruker. Vi
ser en dreining mot at stadig flere saker handler om rettigheter. De øvrige henvendelsene i
2017, 17 prosent, går på system og saksbehandling enten i spesialisthelsetjenesten eller den
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fordelingen i Telemark er lik fordelingen for landet
sett under ett.

Årsak til henvendelse
17 %

25 %
1 - Rettigheter
2 - Tjenesteytelse

58 %

3 - System og saksbehandling

(Figur 2)

Av nye henvendelser i 2017 dreide 41 prosent seg om den kommunale helse- og
omsorgstjenesten i Telemark, mot 34 i 2016. 59 prosent av henvendelsene var knyttet til
spesialisthelsetjenesten, mot 66 prosent i 2016. Endringen mot en større andel henvendelser
om kommunale tjenester, er en ønsket endring med tanke på det store volumet og
mangfoldet av tjenester som ytes i kommunene. Det kan også være en naturlig konsekvens
av oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten/sykehusene til kommunene. Fordelingen i
Telemark er lik fordelingen for landet sett under ett.
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Primærsted
41 %
Kommunale helse- og
omsorgstjenester
Spesialisthelsetjenester

59 %

(Figur 3)

Kommunenes helse- og omsorgstjenester
Mer enn hver tredje henvendelse til Pasient- og brukerombudet i Telemark i 2017 dreide seg
om kommunale helse- og omsorgstjenester. Registreringene hos ombudet brukes til å gi
tilbakemeldinger til kommunene. Dette gjøres i en form som sikrer pasienten/brukeren
anonymitet, men som gir kommunen en mulighet til å forbedre tjenesten der det er
grunnlag for det. Som det framgår i figur 4, varierer antall henvendelser på de ulike
kommunene fra år til år. Det er også naturlig at det er flere henvendelser fra de mest
folkerike kommunene. En eventuell klagesak registreres da på den kommunen der tjenesten
ytes. Noen henvendelser dreier seg om kommuner utenfor Telemark. Det er fritt valg når det
gjelder hvilket ombudskontor man ønsker å kontakte og ombudet bistår likt uansett hvilket
fylke kommunen hører til.

Bamble
Bø
Drangedal
Fyresdal
Hjartdal
Kragerø
Kviteseid
Nissedal
Nome
Notodden
Porsgrunn
Sauherad
Seljord
Siljan
Skien
Tinn
Tokke
Vinje

2015
12
9
1
4
4
9
0
0
4
17
31
4
8
3
94
6
5
3

2016
8
9
2
0
0
6
5
2
3
8
39
4
4
0
74
2
2
3

2017
16
10
3
0
5
12
5
2
9
32
54
5
7
0
58
11
0
0
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Arendal
Tønsberg
Øvre Eiker

1
1
2 (Figur 4)

Det er et stort mangfold av tjenester som ytes i kommunene. Figur fem viser hvilke
tjenesteområder Pasient- og brukerombudet i Telemark har fått henvendelser om i 2017 og
som faller inn under ombudets mandat.
Tjenesteområde kommuner
2015
2016
2017
Fastlege
112
95
132
Helsetjenester i hjemmet
19
19
20
Legevakt
22
17
17
Tidsbegrenset opphold i institusjon
6
9
10
Sykehjem
15
20
9
Omsorgsbolig
10
6
8
Avlastning
<5
1
6
Koordinator
6
Bolig til vanskeligstilte
3
Brukerstyrt personlig assistanse
3
Omsorgslønn
1
3
Praktisk bistand og opplæring
3
(Figur 5 - områder med færre enn tre henvendelser i 2017 er ikke tatt med)

Figur seks viser de vanligste årsakene til henvendelse innen kommunene samlet for alle
tjenesteområder:
Årsak til henvendelse - kommuner
Omsorgsfull hjelp
Behandlingstiltak
Oppførsel
Henvisning
Medisinering
Tilgjengelighet
Informasjon
Diagnostisering
Bortfall/reduksjon av tjenester
Egenandeler/finansieringsspørsmål
Kommunikasjon/språk
Medvirkning
Omfang av tjenester
Manglende tildeling av tjenester - Avslag
Verdighet
Journalføring
Type tjeneste/hjelp
Oppfølging
Personvern

2016
22
22
10
11
12
6
12
22
1
3
1
3
6
1
6
5
1
3
1

2017
26
21
17
16
16
16
13
12
12
8
8
9
7
6
5
5
5
4 (Figur 6 – årsaker tre eller færre
4 henvendelser er ikke tatt med)
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Flest henvendelser i kommunesektoren knytter seg til det vi benevner som omsorgsfull
hjelp, eller i denne sammenhengen, mangel på omsorgsfull hjelp. Disse sakene er knyttet til
handlinger eller vurderinger hos enkeltpersonell og er ikke det samme som dårlig oppførsel
som har egen registrering. Dessverre ser vi også en relativt stor økning i henvendelser som
angår oppførsel hos helsepersonell. Dårlig tilgjengelighet, særlig hos fastlegene, er en stadig
hyppigere årsak til at pasienter tar kontakt med pasient- og brukerombudet.
Flere henvendelser til ombudet i 2017 dreide seg om bortfall av eller reduksjon i tjenester.
Noen av disse henvendelsene avdekker sårbare systemer der for eksempel koordinatorer
ikke blir erstattet ved sykdom eller i ferier. Brukere har også måttet søke på nytt om
koordinator fordi deres koordinator sluttet eller gikk over i annet arbeid. Flere brukere har
også erfart at de i forbindelse med omlegging av BPA-ordning har fått redusert timeantall
uten begrunnet vedtak. I disse sakene har ombudet bistått med å få sakene mer i tråd med
korrekt saksbehandling, der brukeren får sine rettigheter og klageadgang ivaretatt.
Pasient- og brukerombudet i Telemark vil følge opp hver enkelt kommune i fylket og gi en
mer utfyllende informasjon om årsaker til kontakt med ombudet og hvilke tjenesteområder
som er berørt.

Fastlegeordningen – endelig evaluering
Opplevelser knyttet til møtet med og behandling hos fastlegen er det området ombudet i
Telemark får flest henvendelser innen kommunehelsetjenesten. Etter en nedgang i
henvendelser i årene fra 2014 til 2016, fikk ombudet et høyt antall henvendelser vedrørende
fastleger i 2017. Det er bekymringsfullt at det synes som flere sider ved fastlegeordningen
ikke fungerer i en rekke kommuner.
Mangel på eller problemer rundt henvisninger er en gjenganger. Det er et åpenbart sprik
mellom pasientenes forventninger og det fastlegene kan tilby. Pasientene vil ofte mene at en
henvisning til spesialist er nødvendig, mens fastlegen ikke finner medisinsk belegg for å
henvise. En for dårlig begrunnet eller mangelfull henvisning blir ofte avslått. God
kommunikasjon mellom lege og pasient kan forebygge misforståelser og frustrasjon. Det bør
også være en hovedregel å gi pasienten kopi av henvisninger.
Tilgjengeligheten til fastlegene er ikke god nok. Hos mange fastleger er det lang ventetid for
å få time og ofte blir ansvaret for å vurdere alvorlighet og hastegrad løftet over på pasienten.
Dette kan true pasientsikkerheten og skape flere unødvendig dramatiske situasjoner. Lang
ventetid for time hos fastlege, kan øke belastningen på legevaktene som ikke skal fungere
som fastlegekontor på kveldstid og helger. Mange fastlegekontor har innført «time på
dagen». Dette er en ordning som passer for mange, men flere pasienter savner å kunne få
time litt fram i tid ved disse kontorene når det er forhold som ikke haster.
Det rapporteres også fra store deler av Telemark om lang ventetid for å komme fram til
legekontor på telefon. Det kan ikke være slik at alle henvendelser vises til elektronisk
kommunikasjon. Hovedregelen er fortsatt at 80 prosent av alle henvendelser normalt skal
besvares innen to minutter.
Pasient- og brukerombudene har i flere år etterlyst en evaluering av fastlegeordningen.
Ordningen har mange gode sider og intensjoner, men det er åpenbart mye som kan og må
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forbedres. Stortingets vedtak høsten 2017 om å evaluere fastlegeordningen, var riktig og
nødvendig.
I nasjonal årsmelding for ombudene i Norge er det et eget kapitel som omhandler
fastlegeordningen. Dette anbefales lest, og gjentas ikke her.

Feil kan skje i alle ledd
Pasient- og brukerombudet i Telemark ble kontaktet av en pasient som hadde fått avslag på
dekning av reise til og fra fastlegen. Fastlegen hadde kontor i en annen kommune og det var
mer enn ti kilometer fra hjem til lege, som skal til for å kunne søke dekning. Avslaget ble
begrunnet med at fastlegen holdt til i annen kommune. Det verken Pasientreiser eller
Fylkesmannen som stadfestet avslaget hadde fått med seg, var at det forelå en
fastlegeavtale mellom bostedskommunen og kommunen der legen hadde praksisen. Da
avtalen ble gjort kjent for Pasientreiser, ble avslaget gjort om og en gjennomgang viste at
flere avslag på samme grunnlag måtte gjøres om.

Spesialisthelsetjenesten
59 prosent av henvendelsene til pasient- og brukerombudet i Telemark i 2017 var knyttet til
spesialisthelsetjenesten, det vil si de offentlige sykehusene eller private institusjoner med
offentlig driftsavtale.

Helseforetak/private med avtale
Sykehuset Telemark
Oslo Universitetssykehus
Betanien hospital
Sykehuset i Vestfold
Diverse avtalespesialister
Helse Bergen HF
Blå Kors Borgestadklinikken)

2015
280
23
8
5
9

2016
242
30
15
7
9

5

4*

2017
243
23
17
13
10
5
2

(Figur 7 – 12 offentlige foretak/tjenestetilbydere med avtale innen spesialisthelsetjenesten med to
eller færre henvendelser er ikke tatt med. *Ved en feil var det oppgitt 0 i årsmelding for 2016)

Figur åtte viser hvilke områder henvendelsene til pasient- og brukerombudet i Telemark
knytter seg til. Fordelingen holder seg relativt stabil over de siste årene. Psykisk helsevern for
voksne har i flere år vært det området der vi får flest henvendelser. I 2017 ser vi en betydelig
økning i saker som omhandler rettigheter innen psykisk helsevern for voksne. Hele 40
prosent av henvendelsene reiser rettighetsspørsmål, mot 25 prosent i 2016. Dette kan ha
sammenheng med stadig endringer i rettigheter for pasientene og økt bevisstgjøring rundt
disse.
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Merk at inndelingene i tabell åtte ikke nødvendigvis samsvarer med hvordan de ulike
sykehusene organiserer sine tjenester. Ombudet tilbyr klinikkene og avdelingene ved
sykehusene mer detaljert tilbakemelding på hvilke områder ombudet ser utfordringer og
muligheter for forbedring.

Områder innenfor spesialisthelsetjenesten
2015
Psykisk helsevern for voksne
59
Ortopedisk kirurgi
42
Fordøyelsessykdommer
21
Nevrologi
9
Onkologi
34
Øre, nese, hals
2
Gastroenterologisk kirurgi
17
Lungesykdommer
13
Revmatologi
6
Urologi
7
Barnesykdommer
3
Plastikk-kirurgi
9
Anestesiologi
Endokrinologi
5
Hjertesykdommer
8
Syketransport
5
Øyesykdommer
4
Generell kirurgi
9
Generell gynekologi
16
Akuttmottak
3
Infeksjonsmedisin
7
Obstetrikk
Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
5
Karkirurgi
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
7
(Figur 8 - områder med tre eller færre henvendelser i 2017 er ikke tatt med)

2016
47
43
19
19
18
9
13
6
7
10
10
11
3
4
15
8
11
4
6
5
4
3
5
1
8

2017
47
34
20
19
14
13
12
11
11
11
10
10
13
8
8
8
8
7
6
5
5
5
5
4
4

Som vist i figur ni er det mange ulike årsaker til at pasient- og brukerombudet kontaktes.
Den vanligste årsaken til at pasienter tar kontakt når det gjelder spesialisthelsetjenesten, er
opplevelse av feil eller mangelfullt behandlingstiltak, eller at pasienten i forbindelse med en
behandling mener at de er påført en komplikasjon eller skade. Disse henvendelsene dreier
seg om hele spekteret fra de mest alvorlige sakene til mindre hendelser både i konsekvens
og omfang. Det vil ofte være grunnlag for en klage til sykehuset og/eller Fylkesmannen i det
aktuelle fylket. Noen saker er av en slik art at en tilbakemelding til sykehuset og/eller et
oppklarende møte med en beklagelse kan være det som skal til for at pasienten igjen kan få
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tillit til sykehuset der en feil er begått. I noen saker kan det være aktuelt for pasienten å søke
erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
Det har vært en økning i saker om mangelfull eller feil informasjon. Sammen med en økning i
saker som omhandler dårlig eller mangelfull kommunikasjon/språk gir det en påminnelse til
tjenesteyterne om viktigheten av å ivareta disse områdene. De betyr svært mye for at
pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt, og for at de skal kunne håndtere sin egen
situasjon på en god måte. Et illustrerende eksempel er hva en pasient bør og ikke bør gjøre
etter en operasjon. I verste fall kan utfallet av en operasjon bli dårligere fordi pasienten ikke
gjør som anbefalt i tiden etter inngrepet.
Pasient- og brukerombudet i Telemark er også kjent med at pasienter opplever det som
svært ubehagelig å si ifra om at de ikke forstår hva legen sier, når dette handler om leger
som ikke har gode ferdigheter i norsk. Pasientene er redde for å fornærme og bli tillagt
holdninger de ikke har. Ledelsen ved helseforetakene må forsikre seg om at leger som har
pasientkontakt forstår godt og gjør seg godt forstått, både muntlig og skriftlig.
Det er bra å registrere at færre har kontaktet ombudet på grunn av feil eller mangelfull
diagnostisering, ventetid, medisinering og utskrivning.

Hvorfor tas det kontakt med ombudet?
Behandlingstiltak
Informasjon
Diagnostisering
Ventetid
Oppfølging
Omsorgsfull hjelp
Medisinering
Egenandel/finansiering
Manglende tildeling av tjenester/avslag
Kommunikasjon/språk
Oppførsel
Journal/journalføring
Vurdering
Samarbeid internt
Medvirkning
Rutiner
Valg av behandlingssted
Behandling innen frist
Henvisning
Utskrivning
Dokumentbehandling
Samarbeid mellom eksterne
Avvisning
Bortfall/reduksjon av tjenester
Omfang av tjenester

2015 2016 2017
80
72
80
21
21
32
23
39
22
33
30
19
10
13
17
11
23
16
34
20
14
9
13
12
3
8
12
3
11
20
9
11
7
6
10
6
1
8
2
7
6
10
6
4
7
6
5
3
6
4
2
5
1
1
5
13
12
5
2
6
4
3
3
9
3
2
2
2
11

Personvern
Saksbehandling (generell)
Tilgjengelighet
Samtykke
Tvang/brudd på regler ved bruk av tvang
Velferd og service
Vilkår
Annet/uregistrert
(Figur 9)

5

4
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Gledelig med strålesenter til Telemark
I 2017 kom beslutningen om å bygge strålesenter ved Sykehuset Telemark. Selv om det er
uvisst når tilbudet vil være på plass, vil det bli et stort framskritt for mange pasienter som i
dag har lange dager på veien for å få strålebehandling. Et strålesenter vil utvilsomt også
bidra til å styrke den faglige kompetansen ved Sykehuset Telemark, noe som også vil kunne
komme pasientene til gode i et lengre perspektiv.
Det er grunn til å kommentere tilbudet til kreftpasienter ved Sykehuset Telemark generelt.
Selv om det dukker opp vonde historier, får ombudet tilbakemeldinger fra mange fornøyde
pasienter. Spesielt må nevnes betydningen av kreftkoordinatorene. Ved årsskiftet utgjorde
disse 1,4 årsverk. For mange pasienter utgjør en kreftkoordinator den store forskjellen i en
krevende livssituasjon. En tilgjengelig person med oversikt, tålmodighet og handlekraft er
uvurderlig for pasientene. Sett fra ombudets side forebygger kreftkoordinatorene mye som
kan ende som negative erfaringer og klagesaker.

Ungdomsråd på plass
I felles nasjonal årsmelding etterlyser pasient- og brukerombudene ungdomsråd ved alle
landets sykehus. Det er gledelig å slå fast at Sykehuset Telemark har hatt ungdomsråd i et
par år og at det ser ut til at ungdomsrådet fungerer. Utfordringene ved å være ung pasient er
mangfoldige og ungdomsrådet kan være en verdifull kilde til kunnskap og veiledning for
sykehusets ledelse.

Viktig med aktive tilsynsmyndigheter
I oktober 2017 publiserte Helsetilsynet sin rapport «Det gjelder livet» som gjaldt tilsyn med
kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Rapporten
påviste omfattende og til dels alvorlig svikt. Tjenestene var flere steder utilstrekkelige og lite
individuelt tilpasset. Det ble pekt på mangelfull brukermedvirkning og informasjon samt til
dels mangelfull kompetanse blant medarbeidere. Kommunene Kragerø, Seljord og Vinje var
del av tilsynet og i alle tre ble det fastslått alvorlige mangler og svikt. Rapporten fra
Helsetilsynet bør være en alvorlig vekker for hele samfunnet. Kommunene som har hatt
tilsyn har fått pålegg om utbedringer, mens kommuner som ikke har vært del av tilsynet bør
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umiddelbart se på sine egne tilbud og sikre at tjenestene både er forsvarlig og av god kvalitet
som sikrer verdighet og livsinnhold for innbyggere med utviklingshemming.
Pasient- og brukerombudet i Telemark får svært få henvendelser fra personer med
utviklingshemming, deres pårørende eller verger. De få henvendelsene som kommer, er som
regel fra pårørende. Ut i fra resultatet fra Helsetilsynets rapport, er det mange som helt klart
har grunnlag for å kontakte ombudet. Vi hos pasient – og brukerombudet i Telemark må
også vurdere hvordan vi bedre kan gjøre oss kjent med og nå personer med
utviklingshemming.
Det landsomfattende tilsynet nevnt over er bare ett av flere eksempler på viktigheten av et
effektivt tilsyn med helse- og omsorgstjenester, både overfor kommunene og
spesialisthelsetjenestene. Fylkesmannen i Telemark v/Fylkeslegen har i 2017 påpekt flere
kritikkverdige forhold, også grove avvik som ikke har blitt fulgt opp etter tidligere tilsyn.
Dette viser at tilsynsmyndighetene må ha ressurser til å følge med og følge opp.

Pasient- og brukerombudene i Norge anbefaler
I felles nasjonal årsmelding for landets pasient- og brukerombud blir en rekke sentrale tema
omtalt; kunnskap om pasient- og brukerrettigheter, fastlegeordningen, ivaretakelse av
hjemmeboende med hjelpebehov, rusavhengige og behandlingsforløp med mer.
Årsmeldingen kan leses i sin helhet på helsenorge.no/pasient- og brukerombudet.
Felles årsmelding er representativ for helheten i pasient- og brukerombudenes erfaringer.
Årsmeldingen brukes i den årlige meldingen til Stortinget om Kvalitet og pasientsikkerhet i
helsetjenesten. Ombudene legger også fram sine erfaringer for Stortingets helse- og
omsorgskomite under høringen av meldingen.
I felles årsmelding for 2017 gir ombudene følgende anbefalinger:







Alle kommuner bør tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år som ikke
allerede mottar helse- og omsorgstjenester.
Det bør gjennomføres et kompetanseløft på pasient- og brukerrettigheter blant
ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
Pasienter bør tilbys kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar.
Det bør gjennomføres tiltak for å bedre kompetanse på bruk av tolk, slik at
helsetjenestens ansvar for å bestille tolk ved behov etterleves.
Ungdom mellom 16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel hos fastlegen.
Utskrivingssamtaler bør være en selvfølgelig avslutning på ethvert sykehusopphold.
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Årsmeldingen til Pasient- og brukerombudet i Telemark kan lastes ned elektronisk fra
hjemmesiden www.pasientogbrukerombudet.no
Denne årsmeldingen anbefales lest sammen med felles årsmelding for landets pasient- og
brukerombud. Den finner du på hjemmesiden pasientogbrukerombudet.no

Denne årsmeldingen anbefales lest sammen med felles årsmelding for landets 17 pasientog brukerombud. Den finner du på hjemmesiden www.pasientogbrukerombudet.no
hjemmesiden www.pasientogbrukerombudet.no
hjemmesiden www.pasientogbrukerombudet.no
Pasient- og brukerombudet i Telemark
Postboks 2632, 3702 Skien
Telefon: 35 54 41 70
e-post: telemark@pasientogbrukerombudet.no
Besøksadresse: Fridtjof Nansensgate 19C, Skagerak Arena, Skien
www.pasientogbrukerombudet.no
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Forord
Det har vært et travelt år for pasient- og brukerombudene. Vi har opplevd en
jevn saksøkning de siste år, også i 2017 hvor vi hadde 15 200 henvendelser.
Det er likevel viktig å påpeke at ombudenes årsrapport ikke er en tilstands
rapport om helse- og omsorgstjenestene. De fleste har gode pasientopplevelser,
hvor det ikke er nødvendig å kontakte ombudene. Våre erfaringer er først og
fremst viktige for å tydeliggjøre svakheter og forbedringspotensial. Vi skal være
kjent og tilgjengelig over hele landet. Vi skal bidra til økt kvalitet og pasient
sikkerhet i helsetjenestene og jobbe ubyråkratisk og effektivt.
Risikoen for at svikt og urett ikke oppdages eller rettes opp finnes i alle pasientog brukergrupper. De som er mest sårbare når svikt oppstår er ofte de som står
alene, de som står uten nettverk eller støttespillere rundt seg. «Du skal være frisk
for å være syk», heter det i et kjent ordtak. Det kan være vanskelig å få kunnskap
om pasientrettigheter og kreve disse oppfylt når du selv er svekket av sykdom.
Pårørende er en stor ressurs i helse- og omsorgstjenestene, men vi møter også
utslitte og motløse pårørende i vår arbeidshverdag. Over 4000 av de som
kontaktet oss i 2017 var pårørende til voksne pasienter og brukere. Rundt 800 var
pårørende til barn.
Ombudene har særlig fokus på å bistå de som trenger det mest. Vi møter
pasienter og brukere innenfor alle aldersgrupper og innen alle typer av helseog omsorgstjenester. Det gjør inntrykk når en enslig far til et lite barn har
opplevd å få rasert avlastningstilbudet sitt uten lovlig grunn. Det gjør inntrykk
når en eldre kvinne utrykker sterk redsel for hva som vil skje med henne dersom
de ansatte i tjenestene skulle finne ut at hun har kontaktet pasientombudet.
Det er fare for at de som ikke kjenner til og benytter et stadig mer komplekst
regelverk ikke får de tjenester de har krav på. Regelforståelse og rettighets
kompetanse blant tjenesteyterne er også variabel og ofte for dårlig. Denne
årsrapporten vil derfor ha særlig fokus på å synliggjøre hvor viktig det er at
pasienter, brukere og tjenesteytere får økt kjennskap til pasientrettigheter.
Samtidig er det viktig at b
 efolkningen kjenner til pasient- og brukerombuds
ordningen og slik at de kan benytte vår kompetanse. Vi kan være den støtte
spilleren som trengs.
Lisa Refsnes
Leder for pasient- og brukerombudenes arbeidsutvalg og ombud
i Sogn og Fjordane
FORORD
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Ombudene anbefaler
hh Alle kommuner bør tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år

som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester.
hh Det bør gjennomføres et kompetanseløft på pasient- og brukerrettigheter

blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
hh Pasienter bør tilbys kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar.
hh Det bør gjennomføres tiltak for å bedre kompetanse på bruk av tolk,

slik at helsetjenestens ansvar for å bestille tolk ved behov etterleves.
hh Ungdom mellom 16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel hos

fastlegen.
hh Utskrivingssamtaler bør være en selvfølgelig avslutning på ethvert

sykehusopphold.
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Introduksjon til ombudenes virksomhet
Du finner oss i hele landet:
HAMMERFEST

TROMSØ

BODØ

STEINKJER
TRONDHEIM
KRISTIANSUND

FØRDE

HAMAR

GJØVIK
BERGEN

OSLO

DRAMMEN
TØNSBERG
STAVANGER

MOSS
SKIEN

KRISTIANSAND

INTRODUKSJON TIL OMBUDENES VIRKSOMHET
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I pasient- og brukerrettighetsloven § 8-1 fremgår det at ombudets arbeid
er todelt. Ombudet skal:
hh

arbeide med enkeltsaker

hh

bidra til kvalitetsforbedringer i helse- og omsorgstjenesten

Rundt 15 200 personer tok kontakt med pasient- og brukerombudene i 2017 og
totalt dreide det seg om 18 100 ulike problemstillinger knyttet til helse- og
omsorgstjenestene. Dette er en saksøkning i forhold til tidligere år. En person har
ofte flere forhold han eller hun ønsker råd, bistand, informasjon eller veiledning
om. Problemstillingene fordeler seg slik:
Sakstyper hos pasient- og brukerombudene
Utenfor mandat
8%
Forespørsler
14 %

Kommunal helse
og omsorgstjeneste
32 %
Spesialisthelsetjeneste
46 %

Forespørsler i dette diagrammet er henvendelser som ikke er knyttet til et
konkret tjenestested. For eksempel et generelt spørsmål om hvilke regler som
gjelder for innsyn i journal. Saker i kategoriene spesialisthelsetjeneste og
kommunal helse- og omsorgstjenester er saker der pasient eller bruker ikke er
fornøyd med håndteringen til et bestemt tjenestested. For eksempel at
pasienten ikke får innsyn i journal av sin fastlege.

INTRODUKSJON TIL OMBUDENES VIRKSOMHET
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Arbeid med enkeltsaker
Ombudene er viktige mottakere og formidlere av pasient- og brukeropplevelser.
Ombudenes arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter,
brukere, pårørende og tjenestestedene.
Enhver kan henvende seg til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere,
pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt
anonymt, og tjenesten er gratis. Ombudene skal være et tilgjengelig lavterskel
tilbud for de som har spørsmål, tilbakemeldinger eller klager i tilknytning til
helse- og omsorgstjenestetilbudene.
Ombudene vektlegger møtene ansikt til ansikt. Bistanden går ofte ut på å lytte,
stille spørsmål, gi informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd.
Dersom det er grunnlag for å gå videre med saken, skjer det i samarbeid med
pasienten. Alternativene vil ofte være ett eller flere av disse:
hh

ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om
et dialogmøte

hh

klage til fylkesmannen

hh

søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning

Noen ønsker å kontakte tjenestestedet og beskrive sine erfaringer, fremføre en
klage eller gi en tilbakemelding. I en del saker bistår ombudene med å etablere
kontakt med tjenesteyter, og ombudene kan også delta i møter. Hensikten er at
pasienten eller brukeren skal få en mulighet til å formidle sine erfaringer, få
muligheten til å stille spørsmål, kanskje få en beklagelse, oppleve seg forstått og
få gjenopprettet tillit. Ombudene er da med og bereder grunnen for en god
dialog.
Slike møter kan ha stor betydning for pasienter, brukere og pårørende og kan gi
begge parter en større forståelse og læring. Et vellykket møte kan også resultere
i at saker kommer inn på «rett spor» og gi grunnlag for at saken ikke føres over
på andre arenaer, men løses gjennom møtet. For å få til slike løsninger er det
avgjørende at ombudene reiser rundt der folk bor og der tjenestene gis. Med en
økt overføring av tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, blir dette
desto viktigere. Dagens ressurser setter begrensninger i omfanget av dette
arbeidet.

INTRODUKSJON TIL OMBUDENES VIRKSOMHET
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Arbeidet med å få til kvalitetsforbedringer i tjenestene
Ombudene har daglig kontakt med ansatte på tjenestestedene for å løse saker.
Den pasient- og brukererfaring som disse sakene representerer, gir et godt
grunnlag for å gi innspill til tjenestestedene på hvordan tjenestene kan
forbedres. Vi gir viktige tilbakemeldinger innenfor det aktuelle tjenesteområdet,
og blir benyttet som rådgivere med et «utenfra-blikk».
Ombudene møter blant annet i helseforetakenes brukerråd og kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalg. Ombudene møter kommunal ledelse, både den
administrative og politiske. Ombudene har årlige møter med helseforetakene,
fylkeslegene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning og andre
myndigheter som bidrar til nyttig og viktig kunnskapsdeling.
Stortingspolitikere får også informasjon om ombudenes erfaringer, både ved
ombudenes deltakelse i høringer på Stortinget og direkte kontakt med de ulike
fylkesbenkene. Pasient- og brukerombudenes erfaringer benyttes i den årlige
meldingen til Stortinget om Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgs
tjenesten. Pasient- og brukerombudene bidrar også med høringsuttalelser innen
vårt arbeidsområde.

Utadrettet informasjon om rettigheter og ombudsordningen
Ombudene arbeider aktivt for å øke kunnskapen om pasient- og bruker
rettigheter og ombudsordningen. Vi holder foredrag for brukerorganisasjoner,
ansatte på sykehus og i kommunale tjenester, studenter, elever, innvandrere på
introduksjonskurs, kommunale råd, pensjonistforeninger, politiske og administrative utvalg. I den utadrettede virksomheten får vi mye kunnskap om hvordan
tjenestene erfares. Ombudene benyttes også som foredragsholdere på
nasjonale og regionale kurs og konferanser.
Under Arendalsuka arrangerte ombudene frokostmøtet «Pasientrettigheter, gir
de like rettigheter til alle?» Vi hadde også stand og deltakelse på flere andre
arrangementer.

Årsaker til at ombudene ble kontaktet om et tjenestested
i 2017
Over halvparten av henvendelsene som er knyttet til tjenestestedene dreide seg
om misnøye med selve utførelsen av tjenesten. Pasient eller bruker opplevde at
tjenestene ikke var forsvarlige eller omsorgsfulle, eller det ble stilt spørsmål ved
INTRODUKSJON TIL OMBUDENES VIRKSOMHET
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om tjenestene var i tråd med god praksis. I denne kategorien finner vi for
eksempel saker om feilbehandling, påført skade, mangelfulle henvisninger,
språkproblemer eller lite omsorgsfull hjelp.
26 prosent av henvendelsene var knyttet til rettigheter. Som oftest var det
mistanke om brudd på pasient- og brukerrettigheter. I denne kategorien finner
vi for eksempel avslag på søknader om tjenester, fristbrudd, innsyn i journal,
eller at retten til medvirkning og informasjon for pasienter og brukere ikke er
overholdt.
17 prosent av henvendelsene identifiserte vi som svikt i systemer som er laget
for å ivareta pasientsikkerhet og flyt i pasientbehandling. Henvendelsene gjaldt
tjenestestedets organisering og rutiner. For eksempel mangelfull tilgjengelighet,
samhandling mellom etater, saksbehandlingstid eller annen rot og sommel
i saksbehandling.

Hva pasienter og brukere er misfornøyde
med i møte med helse- og omsorgstjenestene
System og saksbehandling
17 %

Rettigheter
26 %

Tjenesteytelse
57 %

Informasjon
I svært mange henvendelser, og i alle tre kategoriene, fant ombudene elementer
av mangelfull eller dårlig informasjon. God og hensiktsmessig kommunikasjon
mellom helsepersonell og de som mottar tjenestene, inkludert deres pårørende,
er avgjørende for pasientsikkerheten.

INTRODUKSJON TIL OMBUDENES VIRKSOMHET
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Om å klage, kunnskap og kompetanse
Både brukere og tjenestene har felles mål om gode helse- og omsorgstjenester.
I slikt kvalitetsarbeid er tilbakemeldinger fra brukerne nødvendig. Å gi beskjed
når det foreligger svikt eller urett er slik sett en del av en kollektiv dugnads
innsats. Mange er likevel redde for å gi beskjed. Flere er redde for represalier i
form av dårligere behandling eller å få stempel som «vanskelig». Samtidig er
inntrykket at tjenestene møter negative tilbakemeldinger på en bedre måte enn
brukerne frykter. Det er sjelden ombudene mottar henvendelser fra pasienter
eller brukere som mener de har fått et dårligere tilbud, eller har blitt møtt på en
ufin måte fordi de har klaget. En slik måte å møte en klage på vil selvsagt være
uholdbar.
Det er altså ikke oppførselen til tjenesteyterne ved mottak av en klage som
bekymrer ombudet, men selve saksbehandlingen. Her ser vi mye kunnskaps
løshet. Både ansatte og ledere har for lite kompetanse på regelverk og rettigheter. Helsebyråkrati brukes som et skjellsord. Konsekvensen blir at viktige
rettsikkerhetsgarantier misforstås eller avfeies som formålsløs skrivebordjuss.
Endringer gjøres uten å opplyse saken eller innhente brukernes mening.
Beslutninger fattes uten vedtak eller begrunnelse. Det gis ikke informasjon om
klagerettigheter. Man har ikke kjennskap til innholdet i de lovfestede pasient
rettighetene. Vi ser eksempler på at situasjonen til andre pasienter skyves frem
som begrunnelse for avslag på tjenester. «– Vi har bare en pengesekk. Dersom
du får mer hjemmesykepleie vil det gå utover tilbudet til alle de andre som
trenger hjemmesykepleie». Det hjelper lite å vedta nye pasientrettigheter når
tjenestene ikke har kunnskap om rettighetene eller hvordan de skal
behandle dem.
Ombudene gjentar som i tidligere årsmeldinger at det trengs et kompetanseløft
på pasient- og brukerrettigheter blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene.
I denne årsrapporten vil vi derfor ha et særlig fokus på å synliggjøre manglende
regelforståelse, dårlig saksbehandling og hvilke konsekvenser det får for
pasienter og brukere. Vi vil bruke erfaringer fra saker i 2017 mottatt hos ombudene
rundt om i hele landet, for å illustrere situasjonen og behovet for kompetanse
økning.

OM Å KLAGE, KUNNSKAP OG KOMPETANSE
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Brukeren hadde fast støttekontakt. Hun ble kontaktet av kommunen med
orientering om at omfanget av tjenesten ville bli redusert. Meldingen kom
muntlig, uten forvarsel og ble ikke begrunnet. Brukeren fikk ikke anledning
til å ivareta sine interesser gjennom medvirkningsretten eller klageretten.
Ombudet tok opp forholdet med tildelingskontoret i kommunen og sikret
at det ble truffet skriftlig vedtak og fremsatt klage. På bakgrunn av opplysninger i klagen har tildelingskontoret sett behov for å gjennomgå brukerens totale situasjon, noe som er i tråd med brukerens ønske. Plikten til å gi
forhåndsvarsel og til å sikre medvirkning har ombudet tatt opp med
kontoret i eget dialogmøte.

OM Å KLAGE, KUNNSKAP OG KOMPETANSE
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Utvalgte tema
I det følgende har vi plukket ut noen temaer vi synes det er viktig å sette søkelys på.

UTVALGTE TEMA
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Fastlegeordningen må moderniseres
Pasient- og brukerombudene har i flere år etterlyst en evaluering av fastlege
ordningen. Ikke fordi den er dårlig, men fordi endringer i oppgavene utfordrer.
Ombudene mener derfor Stortingets vedtak om å evaluere fastlegeordningen
høsten 2017 var riktig og nødvendig.
Stadig flere oppgaver tilføres fastlegene som følge av politiske beslutninger og
oppgaveforflytninger, for eksempel oppfølging og kontroller etter behandlinger
i spesialisthelsetjenesten.
Andre endringer i arbeidsoppgaver fører til at legen må bruke mer tid for å følge
opp den enkelte pasient. Samhandlingsreformen har medført at langt sykere
mennesker enn tidligere skrives ut fra sykehus til kommune. Den politiske
målsettingen om at flest mulig skal bo i eget hjem gir et økt behov for
oppfølging fra fastlegen, blant annet fordi de vil ha pasienter som ikke kommer
til kontoret, men som vil ha behov for hjemmebesøk.
Fastlegens deltakelse etterlyses i det kommunale samarbeidet. Dette må styrkes
for å gi mer helhetlig helsehjelp til pasienter med sammensatte behov.
Pasienter er i stadig større grad avhengig av informasjon om sine rettigheter, om
kvalitetsindikatorer, og retten til selv å velge behandlingssted for å kunne
manøvrere godt i Pasientens helsetjeneste. Vi mener fastlegeordningen må ivareta
dette i større grad enn i dag, men ikke nødvendigvis av legen selv. Dette bør
inngå i pilotene med primærhelseteam. Også økt rett, plikt og forventninger til
brukermedvirkning vil gi økt tidsbruk.
Fastlegen er navet i helse-Norge, også betegnet som døråpner eller portvakt.
De fleste nordmenn har en fastlege. I forhold til antall møter mellom fastleger og
pasienter som skjer hver eneste dag, er det få som henvender seg med misnøye
til pasient- og brukerombudene. Antallet har de siste årene vært rundt 2000.
Selv om tallene i seg selv sier lite, erfarer vi at historiene er gjenkjennelige både
hos fastlegene og folk flest.
Mange av henvendelsene handler om manglende tilgjengelighet. Det kan være
vanskelig å komme gjennom på telefonen og få kjenner til at 80 % av alle
telefonsamtaler normalt skal besvares innen to minutter. Det kan også være
vanskelig å få time innen ønsket tid. Dette gjelder i de tilfeller der man har behov
for time samme dag, men også i de tilfeller der man ønsker en time «innen
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rimelig tid». Vi ser eksempler på at fastleger på sine nettsider finner det
nødvendig å minne om at hos dem tar det 2 – 3 uker å få time, og helse
sekretærer som sier at hovedregelen om å få time innen fem dager er «umulig»
Kommunene bør i dialog med fastlegene om blant annet deres tilgjengelighet.
Skyldes ventetidene for lange lister, eller dårlig organisering? I dag ser det ut
som om fastlegeforskriften – Stortingets forventninger til fastlegeordningen
- lever sitt eget liv, og at manglende etterlevelse er totalt uten konsekvenser.
Kunnskap om pasientrettigheter blant helsepersonell er en forutsetning for at
pasientene skal få innfridd sine rettigheter. I noen saker ser vi at det ikke er slik.
At pasienten får en kopi av egen journal når han eller hun ber om det bør være
en selvfølge:

En mann tok kontakt med pasient- og brukerombudet fordi legekontoret
ikke ville gi ham kopi av pasientjournalen. Han hadde forsøkt både skriftlig
og muntlig henvendelse. Han hadde fått til svar av legesekretæren på
fastlegekontoret at hun ikke hadde tid til å kopiere og gi ham journalen.
Ombudet henvendte seg skriftlig til legekontoret på vegne av mannen.
Mannen mottok da umiddelbart kopi av sin journal.

Det samme gjelder retten til fornyet vurdering:

Pasienten kontaktet sin fastlege for å be om en fornyet vurdering hos
annen fastlege. Ved legekontoret fikk pasienten beskjed om at det ikke
eksisterte en slik ordning. Ombudet tok opp forholdet med legekontoret
og praksis ved kontoret er nå endret i tråd med lovverket.

En annen problemstilling oppsto i forbindelse med føring av opplysninger
i kjernejournalen:

Pasienten kontaktet sin fastlege og ba legen om å føre inn i kjernejournalen
at hun hadde penicillinallergi. Fastlegen svarte at hun ikke kunne gjøre
dette. Ombudet kontaktet legesenteret for å høre om de hadde tatt
kjernejournalen i bruk. Etter en intern rundt på legekontoret fikk ombudet
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tilbakemelding om at kjernejournal nå var tatt i bruk, og pasienten fikk
opplysningene inn i kjernejournalen ved neste konsultasjon.

Fastlegen er i mange tilfeller den som, foruten pasienten selv, kjenner pasientens
helse best. At fastlegen på forespørsel fra pasienten bistår i forbindelse med en
gjennomgang og/eller korrigering av kjernejournalen synes naturlig.
Enkelte fastlegekontor er ikke universelt utformet, slik at pasienter med for
flytningsutfordringer kommer seg inn i bygget. Andre har ikke lokaler som er
tilrettelagt med tanke på personvern:

Pasienten opplevde stort ubehag ved besøk på sitt fastlegekontor. Det var
ingen skjerming mellom helsesekretær/sentralbord og ventesonen. All
informasjon som ble utvekslet med de ansatte i skranken, ble overhørt av
de som ventet på konsultasjon. Flere pasienter hadde tatt dette opp med
legene på kontoret uten å få gjennomslag eller aksept for at dette ikke var
akseptabelt. Ombudet tok skriftlig kontakt med fastlegekontoret og
informerte om plikten til å hindre at andre får tilgang til taushetsbelagt
informasjon. Legekontoret tok da umiddelbart kontakt med huseier, og det
ble bygget egen avlukke foran luken slik at pasientinformasjon kunne
utveksles uten at andre pasienter overhørte dette.

Dersom kommunene inngår avtaler med fastleger som ikke har nødvendige
fasiliteter, må kommunen følge opp at dette utbedres.
Fastlegene etterlyser tettere oppfølging fra kommunene når vi treffer de ute i
kommunene. Også ombudene etterlyser større engasjement og oppfølging fra
kommunenes side. Det må etableres rutiner for oppfølgingen av kvalitet i den
daglige driften og oppfølging av klagesaker og tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheter.
Pasienter etterlyser svar på alle prøvesvar, og ikke som i dag; «Du får beskjed om
noe er galt». En del alvorlige klagesaker skyldes nettopp mangelfull oppfølging
av prøvesvar:
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En pasient var til undersøkelse på sykehus etter at fastlegen hadde påvist
unormale blodverdier. I epikrise fra sykehuset til fastlegen sto det at pasienteten jevnlig måtte følges opp med nye blodprøver. Pasienten ble ikke
informert om dette, og fastlegen fulgte ikke opp. Etter noen måneder
kontaktet pasienten fastlegekontoret med økende plager. Nye blodprøver
ble tatt, og disse viste store avvik. Fastlegen henviste ikke videre, men satte
opp en ny kontroll flere uker senere. Etter dette ble pasienten akuttinnlagt
på sykehus, der han fikk påvist kreftsykdom. Pasientens ektefelle tok
kontakt med ombudet med klage på mangelfull informasjon og
oppfølging. De mener at pasienten ikke har mottatt forsvarlig behandling
og saken er oversendt til fylkesmannen.

Kopi av alle prøvesvar bør være et tilbud til pasientene.
Kommunene må ha større fokus på avtaleinngåelse og oppfølging av avtaler,
det må arbeides aktivt for å unngå vikarstafetter og det må sikres at deres fast
leger snakker godt nok norsk til å gi forsvarlig helsehjelp.
I en stadig mer multikulturell befolkning stilles økende krav til kulturforståelse
og bruk av tolk:

En pasient kontaktet ombudet og opplyste at hun syntes det var vanskelig
å formidle sine behov til fastlegen, og at hun derfor ikke hadde utbytte av
legetimene. Pasienten hadde bedt om tolk under legekonsultasjoner, men
dette ble ikke etterkommet. På henvendelse fra ombudet svarte legen
følgende: «Jeg ser ingen grunn til å tilkalle tolk, da dette ikke vil gi noen
tilleggsopplysninger - for meg». Ombudet kontaktet kommuneoverlegen,
som sørget for at den påklagede fastlegen fikk økt forståelse for sine plikter
og sørget for at pasienten fikk tolk.

Det å bruke tolk er en plikt i de tilfellene det er nødvendig for at pasienten skal
forstå innholdet i den informasjonen som gis. Kulturforståelse gjelder både
sykdomsforståelse og formidling av symptomer, samt forståelse av vår helse
tjeneste. Dette gir økt tidsbruk pr. konsultasjon. Helsetjenestens plikt og ansvar
for å bestille tolk ved behov må etterleves.
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Henvisninger til spesialisthelsetjenesten må gi tilstrekkelig informasjon, for å gi
mottakeren muligheten til raskt å avklare pasientens behov for spesialisthelse
tjenester. Mangelfulle henvisninger ble nylig omtalt i Riksrevisjonens Dokument
3:4 (2017-2018): «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å
sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten»:
«Fastleger og sykehusleger samarbeider ikke godt nok om henvisningene, som
ofte mangler nødvendig informasjon. Undersøkelsen viser at fastlegene og
sykehuslegene i mange tilfeller har ulik forståelse av hva som er nødvendig
informasjon i en henvisning. Halvparten av sykehuslegene i utvalget opplever
jevnlig at det ikke kommer klart fram av henvisningen hvorfor pasienten har
behov for spesialistbehandling, og 9 av 10 sykehusleger opplever at det er stor
variasjon i kvaliteten på henvisningene.»
Ombudene mener at et av flere tiltak for å bedre dette vil være å gi pasientene
en kopi av henvisningen. Det vil gjøre det enklere å oppklare eventuelle
misforståelser og kan sikre bedre kvalitet.
Fastleger som har eller mottar informasjon om at personer på deres liste har
behov for helsehjelp, men som selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon eller
hjemmebesøk. Dette gjelder i følge fastlegeforskriften bare i tilfeller hvor
pasienten har en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart
behov for behandling eller oppfølging. Hva med situasjoner der en nabo eller
lignende melder bekymring om en person som ikke har en påvist lidelse. Hvem
har da ansvaret?
Pasient- og brukerombudene etterspurte i fjorårets årsmelding en endring av
egenandelsreglene for unge mellom 16 og 18 år for å sikre at den helserettslige
myndighetsalderen faktisk er 16 år. Vi gjentar denne utfordringen. Unge mellom
16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel ved legebesøk.
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«Borte bra - men hjemme best»
Det er en uttalt politisk målsetting at folk skal bo i eget hjem, også ved store og
sammensatte behov for tjenester. Ombudene møter pasienter og brukere med
forskjellige utfordringer og erfaringer i forhold til kvalitet på tjenester som gis
i hjemmet. Nedenfor vil vi sette søkelys på manglende individuell tilpasning av
tjenester, ivaretakelse av de pårørende og situasjonen for eldre.

Ja, det gjelder livet
I oktober 2017 publiserte Helsetilsynet sin rapport «Det gjelder livet» som gjaldt
tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Rapporten påviste omfattende og til dels alvorlig svikt. Tjenestene var
mange steder utilstrekkelige og lite individuelt tilpasset. Det ble pekt på mangelfull brukermedvirkning og informasjon. Ombudene deler erfaringene til Helse
tilsynet på dette området.
Det er i all hovedsak pårørende som kontakter ombudet i slike saker. Pårørende
melder om manglende eller ikke fungerende koordinator, mangelfull plan for
tiltak, stor bruk av vikarer og ufaglært personell og lite informasjon og
medvirkning. I mange saker er tjenestene gitt som kollektive tjenester til en hel
brukergruppe, uten mulighet for individuell tilpassing. I slike saker bistår
ombudene gjerne i møter mellom bruker/ pårørende og tjenesteleder for å få
sikret bedre informasjon, samhandling og individuelt tilpassede tjenester.
Vi møter brukere og pårørende som må kjempe en kamp for å få på plass
dagligdagse ting som de fleste av oss tar for gitt:

En kommune hadde kun tilbud om felles aktiviteter for brukerne i et bo
felleskap. En av brukerne ønsket ikke å delta på slike fellesaktiviteter, men
hadde stor glede av å gå en tur på den lokale puben og ta et glass rødvin
en gang i blant. Dette ble det ikke noe av pga. kapasitetsmangel i tjenesten.
Ombudet deltok i møte med pårørende og tjenesten blant annet for å få på
plass individuell bistand til fritidsaktiviteter.
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Avlastning
Opphold på sykehus blir kortere, pasienter skrives ut til hjemmet raskere. Med
denne samfunnsutviklingen er pårørendes innsats ofte avgjørende. Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.
Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og
ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Det er viktig at de
pårørendes behov for avlastning blir ivaretatt, også i et forebyggende perspektiv.
Pårørendes innsats er en stor ressurs.
Det er få som klager på vedtak om avlastning, men de pårørende som gjør det
vinner ofte frem. Tall fra årsrapportene til Helsetilsynet viser at det for årene 2014,
2015 og 2016 ble gitt helt eller delvis medhold i pårørendes klager til fylkes
mennene om avlastning i nesten halvparten av sakene. Fylkesmennene behandlet gjennomsnittlig 207 klagesaker om avlastning årlig i denne treårsperioden.
Det er urovekkende når kommunenes avgjørelser på dette området ikke står seg
i nesten halvparten av klagesakene. Også ombudene erfarer mangelfull
kunnskap og regelforståelse hos kommunene på dette området. Ombudene
mottok 128 henvendelser om avlastning i 2017. I henvendelsene utgjorde
spørsmål om rettigheter en vesentlig større del enn i saksmengden for øvrig.
65 % av henvendelsene om avlastning gjaldt spørsmål om rettigheter, som
oftest manglende oppfyllelse av disse.

En aleneforsørger for et lite barn opplevde plutselig at kommunen reduserte,
flyttet og endret et velfungerende avlastningstiltak. Barnet hadde behov for
stabile og trygge rammer, og de store endringene kunne få negative
konsekvenser for barnets utvikling. Mor fikk kun muntlig beskjed og ikke
anledning til å uttale seg om endringene i forkant. Kommunen gav ingen
begrunnelse for hvorfor de endret tilbudet, utover å vise til at de mente det
nye tilbudet var forsvarlig. Ombudet bisto mor i møter med kommunen.
Kommunen sto på sitt, men erkjente at det måtte fattes et skriftlig vedtak
om endring og reduksjon. Ombudet bisto med å klage på vedtaket.
Ledelsen i kommunen kontaktet da ombudet og hevdet det ikke var
klagerett på et slikt vedtak. Senere hevdet kommunen de hadde fått
muntlig klarsignal fra fylkesmannen for håndteringen. Det viste seg at
saksbehandler hos fylkesmannen ikke kjente seg igjen i denne beskrivelsen.
Saken fikk først sin avklaring etter at fylkesmannen opphevet kommunens
vedtak som ugyldig og slo fast at det opprinnelige avlastningstilbudet
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skulle gjelde. Den lille familien hadde da stått uten avlastningstilbud i flere
måneder i påvente av sakens utfall.

Saken avdekket manglende kunnskap om helt grunnleggende rettsregler hos
ledelse og nøkkelpersonell i kommunen. Spørsmålet er hvor mange andre i
denne kommunen som har fått samme beskjed om at det ikke er klagerett.
I flere saker ser vi at kommunen ikke klarer å skille mellom pårørendes behov for
avlastning og pasient eller brukers omsorgsbehov. Vedtak fattes der avlastning
knyttes opp mot pasient eller bruker i stedet for omsorgsyter. Noen pårørende
opplever det som en belastning at pasient eller bruker får tilsendt vedtak hvor
pårørendes behov for avlastning drøftes. Det er også eksempler på at behovet
for avlastning vurderes utelukkende ut fra pasientens funksjonsnivå, uten at
omsorgsarbeidet til den som søker avlastning er kartlagt. Flere etterlyser bedre
kontinuitet og rutiner for gjennomføring av avlastning, slik at fritiden kan planlegges. En del saker gjelder avlysning av avlastning ved sykdom hos ansatte og
manglende plan for god nok bemanning.

Foreldrene hadde fått innvilget regelmessig avlastning for sitt utviklingshemmede barn. Familien hadde svært tyngende omsorgsoppgaver og
også omsorgsansvaret for andre mindreårige barn. Avlastningen var avgjørende for hele familiens fungering. Flere ganger i året hadde kommunen
gitt beskjed om at avlastningen måtte avlyses på grunn av sykdom eller
ferieavvikling i personalgruppen. To ganger måtte familien avbestille
planlagte ferieturer til utlandet fordi kommunen avlyste avlastningen.
Ombudet deltok på møter mellom kommunen og foreldrene og kom med
forslag til beredskapsplan ved sykdom eller ferieavvikling blant kommunens ansatte.

Omsorgen for våre eldre - trygg hele livet?
Kommunene har ansvaret for å gi kvalitativt gode tjenester og god og omsorgsfull hjelp til den enkelte. Mye fungerer bra, og vi vet at det i økende grad arbeides med kvalitetsforbedringer og økt fokus på pasientsikkerhet i kommunene.
Men vi hører også om hjemmetjenesten som ikke kommer til avtalt tid, for korte
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besøk, stadig nye hjelpere, mangelfull kompetanse, mangelfull klinisk registrering, og feil i medikasjonen. Slike erfaringer skaper utrygghet og engstelse både
hos brukeren og pårørende. Oppslag i media omhandler gjerne uheldige
hendelser. Den tillit vi alle er avhengig av å ha til systemenes fungering utfordres.
Tjenestene gis den enkelte avhengig av hvilket behov man har. En sykehjemsplass er kun aktuelt dersom helse- og omsorgshjelpen ikke tilfredsstillende kan
gis i hjemmet. Sykehjemsplass vil i utgangspunktet først bli aktuelt når den
enkelte har behov for en slik omfattende bistand. Ombudene erfarer ulik
praktisering av når man tilbys eller innvilges sykehjemsplass. En kommune kan
for eksempel tilby en innbygger sykehjemsplass fordi vedkommende har behov
for mer enn tre hjembesøk pr døgn, mens andre kommuner er villig til å gi langt
flere hjemmebesøk av hjemmetjenestene, fordi det vurderes som mer hensiktsmessig enn å tilby en sykehjemsplass. Her synes lokale variasjoner og geografi å
spille inn.
Når det gjelder tjenester til de eldre er det ofte pårørende som kontakter om
budene. Vi hører om pasienter som skrives ut fra sykehus og sendes rett hjem til
egen bolig, til tross for at sykehuspersonalet klart har uttrykt et behov for
rehabiliteringsplass. Pårørende spør seg hvorfor kommunen ikke følger de
faglige råd som sykehuslegen gir om hva pasienten trenger etter utskriving.
Mange pårørende undrer seg over at tilbudet fra kommunen er mindre enn det
sykehuslegen på faglig grunnlag har ment er det rette for pasienten. Systemet er
slik at sykehuset ikke har instruksjonsmyndighet overfor kommunen i forhold til
hvilke tjenester pasienten skal tilbys. Sykehusets vurderinger skaper imidlertid
klare forventninger hos pasienten, og mange opplever det som vanskelig å
forstå at disse ikke forplikter kommunene.
Pårørende forteller også om innvilgede rehabiliteringsopphold, men hvor
innholdet i rehabiliteringen synes svært sparsomt. En del etterlyser mer aktivitet,
og gir beskrivelser av oppholdene som «oppbevaring». Behovet for forventningsavklaring er ofte fremtredende.
Ombudene blir kontaktet av fortvilte pårørende som ikke får sykehjemsplass for
sine nærmeste. Sykehjemsplass er fortsatt i mange kommuner et «knapphets
gode». Fra pårørende til sykehjemspasienter hører vi om varierende kvalitet, med
variasjoner fra en avdeling til en annen. Det kan være manglende legetilsyn eller
svikt i hjelpen til basale behov som spising og toalettbesøk. Viktige tiltak som
individuell tilrettelegging av tjenestene og rehabilitering blir ikke gjennomført.
Vi hører om fallskader, liggesår, uoppdagede brudd og feilmedisinering, og saker
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med mangelfull ernæring og dehydrering. Mangler i kvaliteten og kompetansen
i den helsehjelpen som gis fører til unødvendige innleggelser og reinnleggelser
på sykehuset, og det oppleves utrygt og belastende for pasienten. Dette
bekymrer ombudene.
Vi mottar historier om eldre som er ut og inn av sykehus; svingdørspasienter.
Skrives de ut fra sykehus for tidlig? Har kommunen gode nok tilbud for de?
Vi mottar også historier om skrøpelige eldre som i sine sykdomsforløp har svært
mange forflyttinger, fra hjemmet, via fastlege/legevakt, til sykehus eller til
Øyeblikkelig hjelp døgn, hjem igjen, nytt sted ny seng – forflyttet i sin skrøpelige
tilstand. Mange reagerer på de mange forflytningene.
Noen ganger kan det være vanskelig å forstå forskjellen på tilbudet i en sykehjemsplass og i en bemannet omsorgsbolig. Hvilke tjenester de eldre skal søke
om forutsetter kunnskap om de ulike tilbudene, og hva som vurderes som best
for den enkelte. Det er ulikt lovverk for sykehjemsplass og omsorgsbolig. I en
omsorgsbolig betaler man husleie for boligen og man må søke om helse- og
omsorgstjenester. Ved behov for lege er det fastlegen som skal benyttes.
Pasienter på sykehjem betaler for oppholdet. Betalingen avhenger av om man
har korttidsplass eller langtidsplass. Som pasient på sykehjem er det sykehjemslegen som er ansvarlig for det medisinske tilsynet og oppfølgingen. Pasientene
på et sykehjem har også rett til andre helsetjenester avhengig av behov. Dette
skal ivaretas av sykehjemmet, og er ikke avhengig av at pasienten må søke
særskilt om disse tjenestene – slik som pasienter i en omsorgsbolig må. Disse
ulikhetene kommer ikke alltid like klart frem, og kan være vanskelig å forstå.
Enkelte ganger er også tilbudene lokalisert samme sted, og hvor betegnelsene
på tilbudene kan skape forvirring.
Kommunene har gjennomgående mange tilbud til de eldre. En økende andel
tilbyr forebyggende hjemmebesøk. Ombudene er enig i at dette er et sentralt
virkemiddel i kommunenes forebyggende arbeid. Slike samtaler kan gi informasjon om muligheter, skape trygghet, forebygge og sikre at rettigheter ivaretas.
Ombudene mener at forebyggende hjemmebesøk bør være et tilbud til alle eldre
over 80 år som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester.
Oppsummert fremhever ombudene viktigheten av at det skapes kvalitativt
gode tjenester, som skaper den nødvendige tryggheten hos de eldre og deres
pårørende.
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Rusavhengige må sikres bedre
behandlingsforløp
Rusavhengige har ofte behov for ulike hjelpetiltak over tid. Da er det avgjørende
at tiltakene er koordinert. Opphold i behandlingsforløpet kan være sårbare
overganger der mange rykker tilbake til start. Slike situasjoner finnes blant annet
fra tidspunktet pasienten gir utrykk for å ønske behandling og frem til oppstart
avrusning, eller i perioden mellom gjennomført avrusning og oppstart behandling. Andre overganger er opphold fra behandlingen er gjennomført til bolig er
på plass, eller til skole, jobb eller andre aktiviteter er på plass. Dette må planlegges, helst bør dette arbeidet starte for oppstart behandling. En mer aktiv bruk av
individuell plan vil kunne bidra til bedre behandlingsforløp. Pasient- og brukerombudene erfarer at mange rusavhengige fortsatt ikke har individuell plan.
Når pasienten har fått en individuell plan må det sikres at ikke planen fremstilles
som et mål i seg selv, men som et nødvendig verktøy for å koordinere ulike
hjelpetiltak og arbeidsoppgaver, noe som blant annet påpekes av Rusmiddelbrukerens interesseorganisasjon.
I løpet av 2018 innføres pakkeforløp også innen tverrfaglig spesialisert rus
behandling. Virkningene bør følges nøye og evalueres forløpende. Pakke
forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer
for utredning og behandling der disse finnes. Målet er å stadig forbedre
behandlingstilbudet og redusere uønsket variasjon slik at alle får så god
og effektiv behandling som mulig. De skal ikke redusere den individuelle
tilpasningen. Det er få fasitsvar om hvilken behandling som faktisk sikrer ønsket
resultat, og det utfordrer standardiserte forløp mer enn på mange andre
områder.
I tillegg til sømløse forløp etterlyses mer medvirkning ved valg av medikamenter
og ulike forhold rundt henteordninger og bruk av urinprøver. Fortsatt mottar vi
klager fra pasienter som har legemiddelassistert rehabilitering, og som forteller
om mangel på brukermedvirkning ved valg av medisiner. De forteller at deres
erfaringer ikke blir lyttet til og at LAR- veilederen følges for slavisk, spesielt i
forhold til valg av substitusjonsmedikament. Det må være en forutsetning at
pasienter også i denne delen av helsetjenesten får en individuell vurdering av
sin tilstand.
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En pasient ble skrevet ut av en institusjon for avrusning og utredning fordi
han ruset seg etter å ha fått tilgang til et medisinskap. Han påklaget
umiddelbart og ba skriftlig om oppsettende virkning. Dette ble avslått og
beslutningen ble opprettholdt. Pasienten fikk så beskjed om at han selv
kunne påklage dette til Fylkesmannen. Han tok deretter kontakt med
ombudet som fikk historien bekreftet ved en henvendelse til institusjonen.
På vegne av pasienten sendte ombudet en klage til fylkesmannen, samt en
anmodning om å vurdere institusjonens rutiner for saks- og klage
behandling. Fylkesmannen konkluderte med at utskrivelsen innebar at
pasientens rett til nødvendig helsehjelp ikke var oppfylt. Fylkesmannen
påpekte videre at institusjonen hadde mangelfulle prosedyrer for behandling av klager og ba helseforetaket endre sine prosedyrer i henhold til
aktuelt lovverk.

Pasientene og pasient- og ombudene etterlyser bedre begrunnede avgjørelser,
som muliggjør økt forståelse for beslutningene, eventuelt gir bedre grunnlag for
en klage.
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Prioritering av barn og unge
– mindre snakk og mer handling
Det fokuseres i stadig større grad på forebygging, ikke minst når vi snakker om
barn og unge. Det er positivt. Pasient- og brukerombudene erfarer likevel at
helsetjenester til barn og unge ikke i tilstrekkelig grad møter de reelle behov.
Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder
helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste.
En forutsetning for å nå foreldre og ikke minst barn og ungdom, er at de kjenner
til tilbudene og at de oppleves som lett tilgjengelige. I dag er det store forskjeller
i barn og unges tilgang til helsestasjon og skolehelsetjeneste, jfr. Rapport IS-2543
Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

En mor til tvillinger på snart 3 år kontaktet pasient- og brukerombudet og
fortalte at de ikke hadde fått innkalling til 2-års kontroll. Hun hadde
kontaktet helsestasjonen flere ganger, og fått til svar at de ikke hadde lege
tilgjengelig og at 2-årskontrollene derfor var satt på vent. Andre steder i
kommunen hadde helsestasjonene et tilbud til 2-åringer. Etter henvendelse
fra ombudet fikk tvillingene kontroll måneden etter. Kommunelegen
forklarte at årsaken til opphopningen av 2-års kontroller skyldes problemer
med å rekruttere ny lege, men at det nå var ansatt en ekstra lege og at de
styrket legeressursene i en periode slik at de kom ajour med 2-åringene.

Helsedirektoratet vil ha en veiledende bemanningsnorm for helsesøstre i helse
stasjon og skolehelsetjeneste, men vil ikke at den skal være juridisk bindende
og redegjør for dette i rapporten: Utredning av bindende bemanningsnorm i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En tilsvarende norm ble forsøkt i 2010,
uten at ønsket effekt ble oppnådd. Hvorvidt det er øremerkede midler eller
andre løsninger som er svaret, er usikkert.
Det uttrykkes også bekymring for tilbudet til barn- og unge med psykiske
lidelser. Fra foreldre, ungdom og ansatte i tjenestene etterspørres en økning
i kapasiteten ved poliklinikkene og døgnavdelingene, men også at samarbeidet
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten styrkes, for bedre å utnytte
hverandres kompetanse og ressurser.
PRIORITERING AV BARN OG UNGE – MINDRE SNAKK OG MER HANDLING

– 25 –

En ung jente med en alvorlig spiseforstyrrelse opplevde å bli kasteball i
helsetjenesten. I følge behandler i barne- og ungdomspsykiatrien skulle
hun hatt et døgntilbud, men dette var ikke tilgjengelig grunnet liten
kapasitet på døgnplasser. Foreldrene fikk opplyst at det flere ganger var
meldt avvik om kapasitetssvikt, uten at situasjonen var endret. Foreldrene
fikk ikke informasjon om klagemuligheter. Først ved henvendelse til
pasient- og brukerombudet ble foreldrene orientert rett til å klage og fikk
bistand til dette. Saken behandles nå hos tilsynsmyndighetene.

Som ellers i helsetjenesten etterspørres bedre kjennskap til og etterlevelse av
pasient- og brukerrettighetene blant ledere og ansatte. Flere bør SI I FRA når
hjelpetilbudet ikke samsvarer med behovet. Vi erfarer at ansatte i helsetjenesten
i for liten grad veileder pasienter og pårørende om deres klageadgang.

Ungdomsråd på sykehusene
Barnekonvensjonen artikkel 12 sier at ungdom har rett til å si sin mening og
bli hørt.
I Nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2016-2019 ba regjeringen om at
det som en del av arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste ble opprettet
ungdomsråd i alle helseforetak. Fra flere hold, blant annet Barneombudet, roses
Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus for sin viktige innsats og
pådriverrolle for å få til dette. Fortsatt har ikke alle helseforetakene lykkes med å
etablere et slikt råd. De går glipp av mye kunnskap om hvordan tilbudet til barn
og unge på sykehus kan bedres. Dette gjelder for eksempel i forhold til over
gangen fra å være barne- og ungdomspasient til voksenpasient, men også om
det å være pårørende som barn og ungdom.
Gjennom henvendelser til ombudene og i kontakt med ungdomsråd på sykehus, er vi gjort oppmerksom på at overgangene mellom barne- og voksen
avdelinger kan by på store utfordringer for pasientene. I overgangene settes
samhandling på prøve og dette går ut over pasientene. De opplever mangelfull
informasjon, manglende flyt i behandlingsforløpet og de forteller at det skaper
utrygghet.
I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2018 tydeliggjøres
en forventning om at de nå må sørge for at helseforetakene utvikler rutiner for
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god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste. Rutinene skal være
basert på beste tilgjengelige kunnskap. Ifølge dokumentene skal rutinene
omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset og primærhelse
tjenesten. Pasient- og brukerombudene forutsetter at ungdomsrådene blir en
tett samarbeidspartner i dette viktige arbeidet, og at de sykehusene som ikke
har et ungdomsråd etablerer dette.
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Pasientforløpene – Utfordringer
Pasienter ønsker seg trygge, forutsigbare behandlingsforløp av god kvalitet.
Behandlingsforløpene starter gjerne med kontakt med fastlege, og eventuell
henvisning til spesialisthelsetjenesten, eller ved akutt innleggelse i sykehus.
Mange forteller om møter med dyktige og engasjerte helsepersonell, men
mange har også erfaringer med pasientforløp som ikke oppleves som sømløst.
Vi vet at det arbeides kontinuerlig med forbedringer, både i forhold til kvalitet
og effektivitet. Ombudene vil likevel trekke frem noen punkter som utfordrer de
gode pasientforløpene, slik som:
hh

Dårlige henvisninger og varierende vurderinger av disse

hh

Manglende internhenvisning i utredningsfasen, slik at pasienten eventuelt
må tilbake til fastlegen for å få ny henvisning

hh

Mangelfull planlegging av neste behandlingstiltak, for eksempel konkret
operasjonstidspunkt eller neste kontroll

hh

Mangelfullt samarbeid internt og mellom ulike behandlingsteder

hh

Mangelfull informasjon til pasient og pårørende, både underveis i forløpet
og i forbindelse med utskriving

hh

Mangelfull samhandling mellom tjenestenivåene, særlig ved utskriving

hh

For tidlig utskriving og risiko for reinnleggelse; svingdørsproblematikk

hh

Systemer/IKT løsninger som ikke understøtter oppgavene, og ulike systemer
som ikke «snakker sammen»

Fritt behandlingsvalg
Når pasienter har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, har pasienter
som hovedregel en rett til fritt å velge hvor en henvising skal sendes for
vurdering, og hvilket behandlingssted man vil benytte. Dette er i utgangs
punktet bra. Ombudene har imidlertid erfaringer som viser svært varierende
kjennskap til denne rettigheten - både hos pasienter og helsepersonell. Videre
erfares varierende vilje til å informere om annet behandlingsted når kapasiteten
er begrenset og hvor pasienten kan være tjent med å bli overført til annet
behandlingssted. Dersom ikke tjenestene selv informerer om og hjelper
pasientene med bruk av fritt behandlingsvalg, vil rettigheten kun være et gode
for de som har kjennskap til rettigheten og har ressurser til å benytte den. Er
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dette i samsvar med formålsparagrafen i pasient- og brukerrettighetsloven som
viser til at befolkningen skal ha «lik tilgang på tjenester»?

Pasient hadde blitt vurdert og undersøkt på lokalsykehus med uavklart
tilstand angående hudforandring. Pasienten ønsket at den videre behandlingen skulle skje på et annet sykehus i samme helseregion, og ba om å bli
henvist dit. Pasienten fikk først avslag fra dette sykehuset med begrunnelse
om at de måtte prioritere pasienter som bodde innenfor helseforetakets
grenser. Pasienten klaget på avslaget og saken ble behandlet av Fylkes
mannen. Fylkesmannen konkluderte i saken at sykehuset hadde feil tolkning av hvordan retten til fritt behandlingsvalg skulle praktiseres. Etter
Fylkesmannens gjennomgang har sykehuset tatt denne problemstilling
opp med alle sine enheter som mottar henvisninger og vist til at de har
utarbeidet felles retningslinjer på dette området.

Vi erfarer også at virkeområdet for fritt behandlingsvalg er for lite kjent og
praktiseres ulikt i tjenestene. Utfordringer i praktiseringen av denne rettigheten
gjør seg gjeldende både før oppstart av helsehjelpen og underveis i forløpet.
I den akutte fasen kan man ikke benytte fritt behandlingsvalg.
Noen pasienter eller pårørende ønsker av praktiske årsaker å bytte sykehus
under et behandlingsforløp. Årsaken til dette kan også være tillitsbrudd etter
uheldige opplevelser eller hendelser ved det sykehuset de er innlagt. Ombudene erfarer at sykehusene i noen tilfeller nekter dette fordi de mener denne retten
bare gjelder før innleggelse i sykehus og ikke når utredningen eller behandlingen er igangsatt. I en sak erkjente sykehuset at pasienten hadde en slik rett, men
nektet likevel å overføre pasienten. Ombudet bistod pasienten med å sende
klage til Fylkesmannen.
Systemet er lagt opp til at folk selv kan velge behandlingsted ved bruk av nett
sidene på Helsenorge.no eller ved å ringe 800 HELSE (800 43 573). Ombudene er
kjent med at svært mange av disse henvendelsene blir overført til pasient
rådgivere i helseregionene som har spesialkompetanse på tjenesten velg
behandlingssted. Ombudene erfarer at pasientene mottar veldig god veiledning
hos disse pasientrådgiverne. Der møter man fagfolk, erfarne sykepleiere, med
stor oppdatert kunnskap.
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Underveis
Ombudene mottar henvendelser som viser at pasientenes forventninger til
behandlingsforløpene ikke innfris og at pasientrettighetene ikke etterleves.
I årsmeldingen i fjor uttrykte ombudene bekymring for at virksomhetens fokus
for å unngå fristbrudd går ut over kvaliteten på det totale pasientforløpet. Denne
bekymringen har ombudene fortsatt. Det kan synes som om styringsdokumentene, med regler om hvilke økonomiske følger fristbrudd kan få for virksomheten, blir viktigere å følge enn pasientenes rett til et forsvarlig pasientforløp.
Ombudene erfarer at foretakene har fokus på å unngå fristbrudd for å unngå
økonomiske følger, og mindre fokus på å hjelpe pasienten til å vurdere bruk av
annet behandlingssted med kortere ventetid. Nytt behandlingssted blir i hovedsak presentert som et alternativ for pasienten når sykehuset ser de ikke har
kapasitet til å gi helsehjelpen innen fristen, med risiko for økonomiske følger.

En kvinne ble henvist til sykehuset. Ved poliklinisk undersøkelse fikk hun
opplyst at det var behov for operasjon med fjerning av to cyster. Da
kvinnen ikke hadde hørt noe cirka 2 måneder etter konsultasjonen, tok hun
kontakt for å etterspørre tidspunktet for operasjon. Sykehuset opplyste at
man ikke «fant henne» satt opp for operasjon. Hun ble imidlertid satt opp
for preoperativ time få dager senere. Under konsultasjonen ba hun om et
tidspunkt for den planlagte operasjonen. Sykehuset kunne ikke gi et slikt
eksakt tidspunkt, men beskjed om at hun ville få et innkallingsbrev. Hun
fikk ikke noe slikt brev, og ringte på ny etter cirka to måneder for å høre om
operasjonsdato. Hun fikk beskjed om at hun var satt opp til operasjon om
kort tid. Et par dager senere fikk hun kontrabeskjed, operasjonen måtte
utsettes ytterligere. Kvinnen tok da kontakt med pasientombudet, som
skrev til sykehuset. Det ble formidlet at pasienten reagerte på den mangelfulle behandlingen/oppfølgingen, samt fravær av informasjon underveis.
Det ble også formidlet at kvinnen hadde tapt tillit til sykehuset gjennom
den dårlige håndteringen av henne, og at hun vurderte å benytte et annet
sykehus, jfr. fritt behandlingsvalg. Kort tid etter ble kvinnen kontaktet av
sykehuset og fikk tilbud om operasjon et par dager senere. Operasjonen var
vellykket og cystene viste seg å være godartede. Sykehuset opplyste at de
hadde vurdert lav risiko for at cysten var ondartet, og dette vår årsak til at
hun ikke ble prioritert tidligere. Denne informasjonen hadde ikke blitt
kommunisert til kvinnen. Hun hadde gått i flere måneder med en
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 begrunnet frykt for ondartet sykdom, i tillegg til å forholde seg til et
u
sykehus der hun selv måtte følge opp for å få gjennomført en planlagt
operasjon.

Kontaktlege
Pasienten i spesialisthelsetjenesten ønsker seg en fast lege å forholde seg til.
Dette har vært forsøkt løst på forskjellige måter tidligere. Fra september 2016 ble
pasienter med alvorlig sykdom, skade og lidelse og med behov for behandling
eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, gitt en rett til å få
oppnevnt en kontaktlege. Dette er en rettighet aktuelle pasienter skal orienteres
om, og spesialisthelsetjenesten plikter å gi informasjon om hvem som er pasientens kontaktlege. Ombudene erfarer imidlertid at denne pasientrettigheten ikke
følges opp på tilfredsstillende måte. Ved en del sykehus ser det ut som at
ordningen kun fungerer som en rett på papiret.
Med disse erfaringene fremholder ombudene viktigheten av at man etablerer
ordninger som lar seg gjennomføre i praksis.
Eksemplene nedenfor er tatt fra hele landet:

En pasient ble fulgt opp for uhelbredelig kreft. Pasienten fortalte om flere
episoder som ga inntrykk av mye rot, uorganisert system og generelt svært
mangelfull informasjon. Pasienten hadde vært i kontakt med sykehuset og
etterlyst kontaktlege. Sykehuset besvarte henvendelsen med at det er noe
avdelingen ikke hadde mulighet til å få til. Ombudet sendte klage til sykehuset. Pasienten fikk en kontaktlege, men formidlet til ombudet at
ordningen ikke fungerte. Ombudet har tatt det opp med sykehuset at
ordningen med kontaktlege ikke er på plass.

Ombudet har fått opplyst at enkelte leger vegrer seg mot å ta på seg denne
type oppgaver/funksjoner, fordi de ikke kjenner til innholdet i kontaktlege
ordningen.
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Datter tok kontakt med ombudet vedrørende moren som var under
palliativ behandling på et sykehus. Pasienten opplevde stadig å få nye leger
for hver konsultasjon, med dårlig kommunikasjon og samarbeid mellom
avdelingene. Legene på vakt kunne ikke besvare spørsmål. Ingen kunne
svare på hvem som var kontaktlege. Ombudet deltok sammen med
pårørende i et møte med sykehuset. Dialogmøtet ble en god opplevelse og
nyttig for begge parter. Datteren fikk gitt sin tilbakemelding. Avdelings
overlegen uttrykte forståelse for mye av det som ble tatt opp.

Selv om det er etablert rutiner for kontaktlege, viser det seg at disse ikke alltid er
kjent blant de ansatte:

Pårørende tok kontakt med ombudet fordi de opplevde at det var mange
leger involvert i utredningen og behandlingen av pasienten. Legene sa
ulike ting, svarte ulikt på pårørendes spørsmål, og etterlot et inntrykk av å
være uenige med hverandre og samarbeidet ikke. Pårørende ble urolige,
utrygge og slitne av kommunikasjonen som var både utmattende og
irriterende. Ombudet informerte om retten til kontaktlege og ba pårørende
anmode om dette. Da pårørende kontaktet sykehuset om dette viste det
seg at legene ikke kjente til ordningen. De mente at kontaktlege i deres
avdeling uansett måtte være den som «til en hver tid er på vakt». Ombudet
tok saken opp i møter både med foretakets brukerutvalg, foretaksledelsen,
klinikksjefer og avdelingssjefer. Det kom da frem at det var etablert rutiner
for kontaktlegeordningen, men at verken pasientrettigheten eller rutinene
var tilstrekkelig kjent hos helsepersonellet.

Ordningen med kontaktlege er viktig for barn og unge, som over tid må kombinere behandling, familieliv og skole på en best mulig måte. Det er ikke alltid det
legges til rette, noe denne saken viser:

En mindreårig pasient var i et lengre utredning- og behandlingsforløp på
sykehus på grunn av en kronisk lidelse. Utredningene tok tid og fremsto
som dårlig planlagt. Blant annet ble en nødvendig henvisning til mer
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spesialiserte tjenester liggende ubehandlet uforholdsmessig lenge.
Kommunikasjonen mellom sykehus og foreldre, skole og fastlege var tidvis
ikke god. Følgene av dette var usikkerhet omkring legemiddelbruk og
dårlig fremdrift i arbeidet med å tilrettelegge skoletilbudet til barnet. Det
var én lege som hadde hovedansvar for utredningen og som foreldrene
hadde forholdt seg til. Vedkommende var kun tilgjengelig hver femte uke,
noe som var problematisk med tanke på informasjonsbehovet og arbeidet
med et helhetlig og tilrettelagt tilbud for barnet. Ombudet tok dette opp
med sykehuset, som erkjente sakens faktiske sider og sørget for at pasienten
fikk en kontaktlege som i større grad var tilgjengelig.

Pasientene har rett til informasjon og medvirkning, og de forventer koordinerte
tjenester. Ombudene erfarer at ordningen med kontaktlege pr i dag ikke synes
å fungere som forutsatt. Målet med kontaktlegeordningen er at oppfølgingen av
hver enkelt pasient skal bli bedre, tryggere og mer effektiv. Mye arbeid gjenstår
før dette er på plass.

Hjem igjen med kunnskap i kofferten?
Behandlinger ved norske sykehus utføres enten som planlagte tjenester eller
som øyeblikkelig hjelp. De planlagte aktivitetene representerer hovedvekten;
cirka 80 %. Den gjennomsnittlige liggetiden i norske sykehus er stadig kortere,
og i 2016 var den i snitt på 4,2 døgn (jfr. 7,5 døgn i 1989). Pasientene har i dag
kort liggetid på sykehus, og de opplever at helsepersonellet har det travelt.
Gjennom årene har pasienter blitt gitt rett til informasjon og innsyn i egen
journal. Noen får med seg epikrisen ved hjemreise. Vi erfarer likevel at både
kommune og pasienter etterlyser informasjon om den mottatte behandlingen,
om hvordan de skal forholde seg etter utskriving, og hva som skal følges opp.
Mangelfull informasjon går igjen som et tema i de fleste av sakene hos
ombudene.

Kvinne ble operert for brudd i hoften. Etter utskriving var hun i villrede om
hva hun kunne gjøre og ikke burde gjøre, som nyoperert. Hun hadde en
erindring om at det ble gitt noe informasjon fra en lege mens hun fortsatt
var preget av narkose, men husket ikke noe fra samtalen. Hun hadde heller
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ikke fått noe skriftlig informasjon. Helsepersonellet hadde ikke sikret seg at
informasjonen var mottatt og forstått av pasienten. Det var heller ikke
journalført at informasjonen var gitt.

Ombudene har trukket frem viktigheten av utskrivningssamtale. Vi erfarer at
dette gjennomføres i for liten grad. Dette gjør pasienter og deres pårørende
usikre, og det har uheldige konsekvenser.

En pasient hadde fått gjennomført omfattende og komplisert behandling
i spesialisthelsetjenesten. Etter utskriving fra sykehuset satt pasienten igjen
med en del ubesvarte spørsmål om behandling og prognose som gjorde
henne usikker. Hun tok derfor kontakt med aktuelle avdeling på sykehuset
for å få informasjon om dette. Avdelingen på sykehuset opplyste at de ikke
hadde kapasitet til å svare. Pasienten fikk beskjed om at hun måtte be
fastlegen henvise henne inn til avdelingen på ny dersom de skulle sette av
tid til å gi aktuell informasjon om behandlingen. Ombudet orienterte
pasienten om retten til å få informasjon, og retten til å få nødvendig innsikt
i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten kontaktet
avdelingen på ny og orienterte om dette, og fikk den informasjonen hun
trengte.

PasOpp undersøkelsene hvor pasienter i somatiske avdelinger svarer på en del
spørsmål, viser at sykehusene har dårligst score på informasjon ved utskriving fra
sykehus. Resultatene i disse årlige undersøkelsene viser liten bedring på dette
punktet. «Trygg utskrivning» inngår som et av tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Ombudene forventer at slike utskrivingssamtaler blir en
selvfølgelig avslutning på et hvert sykehusopphold.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Styrets egenevaluering
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd
Sak nr.
041-2018

Saksansvarlig og saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Egenevaluering

Møtedato
23.5.2018

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 14. mai 2018

Per Anders Oksum
Styreleder
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