Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak nr.
001-2020

Saksansvarlig og saksaksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Beslutning

Møtedato
22.01.2020

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 15. januar 2020
Tom Helge Rønning
administrerende direktør
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Møteinnkalling for styret i Sykehuset Telemark HF til styremøte
Møtedato og tid:
Møtested:
Møteleder:
Saksliste:
Tid
1000 – 1005

Saksnr.
001-2020

1005 – 1010

002-2020

1010 – 1030

003-2020

1030 – 1130

004-2020

1130 – 1135

005-2020

1135 – 1140

1140 – 1200
1200 – 1230

22. januar 2020 kl. 1000 – 1230
Direktørens møterom
Styreleder Per Anders Oksum
Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste
v/Styreleder
Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember
2019
v/Styreleder
Driftsorienteringer fra administrerende direktør
v/Administrerende direktør
Utbygging somatikk Skien
- Valg av hovedspor (innstilling til B3A)
v/Utviklingsdirektør
Årsplan styresaker
v/Styreleder
Andre orienteringer
1)
Styreleder orienterer
2)
Konsernrevisjonens’s oppsummering fra
oppfølging av revisjon Forvaltning av GAT 2017
(rapport 12/2017)
3)
Foreløpig protokoll fra BU 12. desember 2019
4)
Foreløpig protokoll HSØ styremøte 19. desember
2019

Sakstype
Beslutning
Beslutning
Orientering
Beslutning
Orientering
Orientering

v/Styreleder
TEMA:
Styrets egenevaluering – lukket møte
v/Styreleder
Lunsj

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
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.12.2019
Sak nr.
002-2020

Saksansvarlig og saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab

Sakstype
Beslutning

Møtedato
22.01.2020

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 18. desember 2019
Utrykte vedlegg:

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 18. desember 2019 godkjennes.

Skien, den 15. januar 2020

Tom Helge Rønning
administrerende direktør
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF
Dato: 18. desember 2019 Tidspunkt: kl. 09.30–15.30

Sted: Direktørens møterom, bygg 54 i Skien

Følgende medlemmer møtte
Per Anders Oksum
Styreleder
Marit Kasin
Nestleder
Folke Sundelin
Kari Dalen
Kristian Bogen
Ann Iserid Vik-Johansen
Kristine Stranheim Sunde
Kristian Wiig
Fra brukerutvalget møtte
Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder
Sondre Otervik (A-larm) nestleder
Fra administrasjonen deltok
Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage fagdirektør, Geir-Olav Ryntveit
økonomidirektør, Lars Kittilsen kommunikasjonssjef og Tone Pedersen styresekretær/
spesialrådgiver stab (referent)
I tillegg møtte fra direktørens ledergruppe (tilstede på hele eller deler av møtet)
Klinikksjefene Per Urdahl, Gunnar Gausel, Lars Ødegård, Frank Hvaal, Elin Skei, Kjetil Christensen
og utviklingsdirektør Annette Fure
Presentasjon av saker:
Sak 066-2019, 067-2019 og 076-2019: Per Anders Oksum styreleder
Sak 068-2019 og 075-2019: Tom Helge Rønning administrerende direktør
Sak 069-2019 og 070-2019 Geir-Olav Ryntveit økonomidirektør og Halfrid Waage fagdirektør
Sak 071-2019 og 072-2019: Halfrid Waage fagdirektør og Elisabeth Hessen, kvalitetssjef
Sak 073-2019: Halfrid Waage fagdirektør og Liv Carlsen spesialrådgiver
Sak 074-2019: Halfrid Waage fagdirektør og Hege Kersten forskningssjef
Styreleder ledet møtet

Side 1 av 9

Saker som ble behandlet:
066-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

067-2019

Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 23. oktober 2019

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 23. oktober 2019 godkjennes.

068-2019

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte muntlig i møtet om følgende:
• Rapport av 16. desember 2019 fra offentlig utvalg om inntektsfordeling mellom
regionale helseforetak er publisert. Helse Sør-Øst RHF kommer litt dårligere ut i den
foreslåtte (nye) modellen, men ikke mye sett i den store sammenheng. Styret ber
administrasjonen gir en nærmere vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få for
Sykehuset Telemark når informasjon er tilgjengelig.
• Det arbeides med sykehusets parkeringsutfordringer.
• Melding er sendt fra ansatte til Arbeidstilsynet vedrørende forhold på Notodden
sykehus. Arbeidstilsynet har gitt tilbakemelding om at de ikke går videre med saken.
Kommentarer i møtet
Styret ba administrasjonen om en redegjørelse i et av de første styremøtene i 2020 om
innholdet i rapporten fra tilsynet om utlokaliserte pasienter.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
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069-2019

Virksomhetsrapport per november 2019

Oppsummering
Status for virksomheten per november 2019 ble presentert. Det er gjennomgående gode
resultater på de medisinske parameterne, men administrerende direktør er ikke tilfreds med
utviklingen i fristbrudd, ventetider og korridorpasienter. Aktivitet i somatikken, målt i antall
«sørge for» ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk, legemidler), er 896 poeng lavere enn
budsjettert per 11 måneder. Avviket skyldes en kombinasjon av færre opphold og lavere
DRG-indeks («pleietyngde»). Sykehuset har også oppnådd færre ISF-poeng knyttet til
legemidler enn hva som er budsjettert. Antall månedsverk ligger 2,4 prosent over budsjettet
hittil i år. Prioriteringsregelen for ventetider er oppfylt, men ikke for poliklinisk aktivitet og
kostnader.
Resultat for indikatorer pakkeforløp rus og psykiatri ble for første gang presentert (basis
utredning på 80 %, utvidet utredning 56 % og evaluering 75 %). Det er ikke mulig å
sammenligne sykehusets resultater med andre foretak, da disse resultatene ikke foreligger.
Administrerende direktør er tilfreds med økonomisk resultat totalt sett og sykehuset styrer
mot budsjettert resultat på + 30 millioner kroner i 2019.
Kommentarer i møtet:
Styret registrerer at mange av de medisinske parameterne viser gode resultater. Styret viste
til utviklingen i fristbrudd, korridorpasienter og ventetider hvor sykehuset fortsatt har
utfordringer. Dette må følges opp med tiltak av administrasjonen.
Styret mener at sykehusets arbeid med sengefordeling kan ha positiv betydning på
korridorpasienter. Styret er fornøyd med at løftebruddene er redusert i høst, men
utviklingen totalt sett er dårlig sammenlignet med løftebrudd i 2018. Det er viktig at
sykehusets poliklinisk aktivitet i 2020 er tilstrekkelig blant annet for å redusere
løftebruddene.
Styret gleder seg over at den økonomiske utviklingen er positiv og at sykehuset styrer mot et
resultat som budsjettert. Styret uttrykte imidlertid bekymring for at det positive resultatet
ikke kan henføres til konkrete effektiviseringstiltak.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar virksomhetsrapport per november 2019 til orientering.
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070-2019

Budsjett 2020

Oppsummering
Sykehusets budsjett for 2020 legger opp til et årsresultat på + 30 millioner kroner.
Investeringsrammen utgjør 170 millioner kroner og inkluderer et stort overheng fra 2019.
Rammeforutsetningene for 2020 viser en nedgang i basisbevilgningene og budsjettopplegget
krever betydelig intern effektivisering og god budsjettdisiplin for å nå målsettingene. Så langt
er det ikke identifisert tiltak med tilstrekkelig effekt i klinikkene alene og de fire etablerte
sykehusovergripende prosjekter vil spille en viktig rolle i å nå samlet merverdikrav og
re-etablere buffer.
Målsettingene innen kvalitet og pasientsikkerhet er utarbeidet i tråd med nasjonale og
regionale føringer, med fokus på tilgjengelighet, korte ventetider og prioriteringsregelen.
Kommentarer i møtet
Styret takket for en meget god og oversiktlig presentasjon. Det er utfordrende at det ikke er
identifisert tiltak med tilstrekkelig effekt og det er derfor viktig at de presenterte
sykehusovergripende prosjektene gir økonomisk effekt tidlig i 2020.
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Vik-Johansen, Sunde og Wiik:
Ansattesrepresentantene er bekymret over den krevende økonomiske perioden vi går inn i,
knyttet til budsjett 2020. Vi frykter at ytterligere nedtak av bemanning vil gå utover kvalitet
og pasientsikkerhet, og at innsparingstiltak kommer til å gå på bekostning av de ansattes
helse, miljø og sikkerhet. I tillegg ønsker vi å rette en spesiell oppmerksomhet mot den store
mangelen på spesialister i psykiatrien, og ber administrasjonen og ledelsen iverksette tiltak
som fører til økt rekruttering.
Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret vedtar budsjettet for 2020 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, bemanning,
resultat og investeringsrammer som beskrevet i saken. Oppdrags- og bestillerdokumentet
legges til grunn for leveransene i 2020.
071-2019

Alvorlige pasienthendelser og hendelsesanalyser

Oppsummering
Saken handler om hvordan varslingspliktige pasientskader og dødsfall etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a blir fulgt opp i Sykehuset Telemark.
Kommentarer i møtet
Styret takket for en god og oversiktlig presentasjon. Dette er et svært viktig tema, som
spesialisthelsetjenesten bør ha et større fokus på. Pasienter og pårørende skal ivaretas, men
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sykehuset også må ivareta involvert helsepersonell etter alvorlige pasienthendelser. Det er
viktig at sykehuset implementerer rutiner og følger opp med barrierer for å redusere og
unngå pasienthendelser.
Styret la vekt på viktigheten av en forbedring av meldekulturen og ba administrasjonen innta
dette i styrets vedtaket punkt 1.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret støtter opp om arbeidet med alvorlige hendelser og hendelsesanalyser, og ber om at:
1. Ledere på alle nivå gir økt oppmerksomhet til forbedring av meldekulturen samt
forbedring og læring etter alvorlige hendelser.
2. Kvalitetsavdelingen gjennomgår alle registrerte pasienthendelser for å sikre at alvorlige
hendelser blir varslet i tråd med lovverket.
3. Kvalitetsavdelingen koordinerer sykehusets analysepool og bistår i hendelsesanalyser
etter spesielt alvorlige og komplekse hendelser, der flere klinikker er involvert.
4. Samsvarsmålinger mellom NPE-saker med medhold og registrerte avvik etableres som
kvalitetsindikator for sykehusets meldekultur.
Alvorlige pasienthendelser, hendelsesanalyser og indikator for meldekultur inngår i
tertialrapportene og årlig melding fra og med 2020. Sak om forrige års alvorlige
pasienthendelser, hendelsesanalyser og meldekultur legges fram i første tertial fra og
med 2021.
072-2019

Interne revisjoner - rapport 2018-2019 og plan 2020

Oppsummering
Fra 2019 presenteres resultatene fra internrevisjonen i en årlig revisjonsrapport. Formålet er
å gjøre konklusjoner og anbefalinger til forbedring og læring tilgjengelig på tvers.
Årsrapporten oppsummerer internrevisjonen og er laget med utgangspunkt i
konsernrevisjonens rapportmal. Målet er å flytte fokuset fra antall revisjonsavvik per enhet
og tema, til et helhetlig systemperspektiv med anbefalinger for forbedring og læring på tvers
i organisasjonen.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar Årsrapport Internrevisjon 2018-2019 til etterretning og ber administrerende
direktør sørge for at relevante anbefalinger til forbedring og læring fra årsrapport blir
fulgt opp.
2. Styret gir sin tilslutning til plan internrevisjon 2020 og ber om at Årsrapport
Internrevisjon legges fram for styret siste halvår 2020.
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073-2019

Overordnet HMS handlingsplan 2020 og helhetlig HMS system ved STHF

Oppsummering
Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for STHF 2020 bygger på
vedtatt plan og evaluering av resultater innen HMS for 2019.
Kommentarer i møtet
Styret fremhevet at det er positivt at sykehuset har inkludert emnet Inkluderingsdugnad i
HMS handlingsplanen og takket for en god presentasjon.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar overordnet HMS handlingsplan for 2020 til orientering og stiller seg bak
beskrivelse av helhetlig HMS system som grunnlag for videreutvikling av sykehusets HMS
arbeid.
074-2019

Forskning ved STHF - hvor står vi nå og hvor går veien videre?

Oppsummering
Sykehuset Telemark bruker minst ressurser på forskning i Helse Sør-Øst RHF og produserer
også færrest vitenskapelige artikler og doktorgrader per år. Aktiviteten har økt noe de siste
årene, men ikke tilstrekkelig til at sykehuset minsker gapet til de andre helseforetakene.
Forskningsproduksjonen er en variabel av stor betydning i inntektsmodellen for forskning og
i 2020 får sykehuset overført ca. 20 millioner i kostnadskompensasjon og inntekter for
forskningsaktiviteten.
Det er ingen store forskningsmiljøer ved sykehuset og forskningsaktiviteten er i stor grad
avhengig av enkeltpersoner. I neste planperiode vil sykehuset fortsette arbeidet med å
bygge opp noen større og mer robuste forskningsmiljøer, knytte forskningen tettere
sammen med de medisinske satsningsområdene og styrke infrastrukturen for forskning ved
STHF.
Kommentarer i møtet
Styret takket for en flott presentasjon og gjennomgang. Samarbeid med Universitetet i
Sørøst Norge og andre helseforetak ble innspilt som ledd i tiltak for å øke muligheten for økt
finansiering. Styret sluttet seg til arbeidet med å knytte forskningen tettere sammen med de
medisinske satsingsområdene.
Styret er fornøyd med at sykehuset har en jevn vekst i forskningsaktiviteten, men ønsker at
administrasjonen ser på muligheten til å løfte forskningen blant annet via økte midler. Det
ble derfor foreslått å justere på administrasjonens forslag til vedtak.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret ser viktigheten av å satse på forskning og ber administrasjonen se på muligheten til på
sikt å øke bevilgningene på dette området.
075-2019

Styresaker i STHF - status og oppfølging

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging til orientering.
076-2019

Årsplan styresaker

Kommentarer i møtet
Styret vedtok at styremøte 22. januar 2020 starter kl. 1000 og avsluttes kl. 1300.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret slutter seg til fremlagt Årsplan styresaker for 2020.
Andre orienteringer
1. Styreleders møter utenom styremøtene:
a. Møte Sykehusets venner
b. Oppfølgingsmøte Helse Sør-Øst
c. Styreledermøte Helse Sør-Øst
d. Møte STHF - Telemarkskommunene
e. Oppfølgingsmøte Helse Sør-Øst
f. Møte Helse Sør-Øst/AD vedrørende styrevalg
2. Protokoll styremøte HSØ 17.10.2019
3. Foreløpig protokoll styremøte HSØ 21.11.2019

29.10.2019
01.11.2019
14.11.2019
25.11.2019
28.11.2019
06.12.2019
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Møtet ble avsluttet ved at styret fikk i gave en bok med tegninger lagd av barn innlagt på
Sykehuset Telemark. Gaven ble presentert og overlevert av avdelingsleder Torhild
Rødseth Haugen ved Barne- og ungdomsklinikken.

Møtet hevet kl. 15.45
Presentasjoner fra møtet sendes til styret etter at møtet er avsluttet.
Førstkommende styremøte
Onsdag 22. januar 2020 kl. 1000 – 1300 i administrerende direktørs møterom, bygg 54 i
Skien.

Side 8 av 9

Skien, 18. desember 2019

Per Anders Oksum
Styreleder

Nils Kristian Bogen

Kristine S. Sunde

Marit Kasin
Nestleder

Ann Iserid Vik-Johansen

Kristian Wiig

Folke Sundelin

Kari Dalen

Tone Pedersen
Styresekretær
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Driftsorienteringer fra administrerende direktør
Sak nr.
003 -2020

Saksansvarlig og saksbehandler
Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Sakstype
Orientering

Møtedato
22.01.2020

Trykte 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 14. januar 2020
Tom Helge Rønning
administrerende direktør
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Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1. Foreløpige resultater 2019

Sykehuset rapporterer foreløpige resultater (desember 1) til Helse Sør Øst tirsdag 21. januar. Det
vil i møtet bli gitt en orientering om både økonomiske resultater og de medisinske parameterne
slik de er rapportert. Endelig revidert årsregnskap planlegges fremlagt for styret i mars.

2. Uteområde for sikkerhetspasientene

Til sommeren blir forholdene bedre for pasientene på sikkerhetsposten i Bygg 3 ved Sykehuset
Telemark. Da får de et pent beplantet uteområde der de kan nyte, sol regn og frisk luft året rundt.
Prosjektet som har en ramme på totalt 3,75 millioner kroner. Arbeidet startet i slutten av
november og skal etter planen være ferdig ved utgangen av mai.
Det har lenge vært en utfordring at pasientene på sikkerhetsposten ikke har hatt muligheter til å
ferdes utenfor sengeposten sin uten følge. Blant annet er dette påpekt av Sivilombudsmannen i
en rapport for noen år siden. Nå får pasientene endelig mulighet for å være utenfor
murbygningen når de ønsker det.
Det nye uteområdet vil ha en egen aktivitetssone med plass for å spille utesjakk blant annet. I
tillegg blir det plen og et område som er beplantet med stauder og busker som skal gjøre det
trivelig. Det blir også anlagt en tre-platting med utemøbler der pasientene kan ta seg en kopp
kaffe og kose seg på rekreasjonsområdet. Fordi Bygg 3 er en sikkerhetspost blir uteområdet
skjermet av et indre gjerde kledt med tre-spiler. Åtte meter utenfor det indre gjerdet, skal det
oppføres et tre meter høgt sikkerhetsgjerde som skal hindre rømming og muligheten for innførsel
av ting fra utsiden.

3. Ny rekord for fertilitetsavdelingen

Fertilitetsavdelingen i Porsgrunn bidro til at det i løpet av 2019 ble det født 417 barn. Dette er det
høyeste tallet siden oppstarten i 2002. Høsten 2018 investerte avdelingen i to avanserte
inkubatorer. Det er en høyteknologisk kunstig livmor som øker muligheten for at kvinnene blir
gravide, samtidig som de slipper med færre smertefulle fertilitetsforsøk. Kompetansen i
avdelingen sammen med satsing på ny teknologi, er årsaken til at Fertilitetsavdelingen klarer å
være attraktiv for par som trenger hjelp for å få barn. Det igangsettes også ny forskningsaktivitet
ved avdelingen hvor Sykehuset Telemark finansierer en 50 prosent postdoc-stilling ved
Folkehelseinstituttet.

4. Gaver til sykehuset

Barneavdelingen i Skien får hvert år mye frivillige gavemidler til de syke barna. I begynnelsen av
desember kom det inn 126.000 fordelt på tre storsjekker. Mest fikk barnekreftforeningen i
Telemark.
Flere har i 2019 valgt å gi gave til ungdomspsykiatrisk senter (UPS). UPS fått flere gaver som skal
komme barn og unge som er innlagt til gode. Først sørget en skoleklasse for trampoline. Så fulgte
åtte kunstverk av unge som sliter psykisk fra kunstneren Lisa Aisato og en MC-gruppe har overrakt
en sjekk på 24 000 kroner.
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5. Robotkontroll av reiseregning og kjørebok innføres
I løpet av vinteren starter Sykehuspartner med maskinell kontroll av skjema reiseregning og
kjørebok i Personalportalen. Det er da den digitale medarbeideren «Bot-Anna» som vil utføre
kontrollen. Bot-Anna kontrollerer reiseregningene og kjørebøkene og vil åpne og tolke alle
kvitteringer. I starten vil også alt kontrolleres manuelt av en saksbehandler i Lønnssenteret.

Øvrige orienteringer kan gis muntlig i styremøtet.
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Saksfremlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel:
Sak nr.
004-2020

Utbygging somatikk Skien
– Valg av hovedspor (innstilling til B3A)

Saksbehandler
Utviklingsdirektør Annette Fure
Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit

Sakstype
Beslutning

Møtedato
22.01.2020

Trykte vedlegg:
• Notat om prosjektets lønnsomhet (NPV og bæreevne) og foretakets bæreevne
• Notat om gevinstene
• Notat om strålesenteret
Utrykte vedlegg:
Ingen

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.
Å legge til rette for gode og moderne pasientarealer samt gode driftsmodeller er viktig for å fremme
kvalitet i pasientbehandlingen og god pasientsikkerhet.

Ingress:

I hht tidsplan for prosjekt Utbygging somatikk Skien, skal det nå velges 1 – ett – hovedspor som skal
gå videre til designkonsept og skisseprosjekt, konseptfase steg 2. Endelig beslutning av hovedspor
(B3A) skal tas av HSØ styre 12.3.2020.

De 3 hovedsporene det skal velges mellom er følgende:
• Hovedspor 1 «Porsgrunn først»
• Hovedspor 2 «Fellesbygg kreft/sengepost»
• Hovedspor 3 «Kreft og normalsengeposter i forskjellige bygg»
• Tilleggsopsjon til hovedspor 2 og 3: Inkludere modulbygg
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Evaluering

Hovedsporene er evaluert ut i fra 4 kriteriekategorier;
1. Prissatte kriterier (evaluert av Økonomigruppen)
2. Ikke-prissatte kriterier (evaluert av ansatte og brukere)
3. Fleksibilitet (evaluert av prosjektgruppen)
4. Samfunn og omgivelser (evaluert av prosjektgruppen)

Følgende anbefalinger er gitt av de ulike evalueringsgruppene innenfor de ulike kriterieområdene:
1. Prissatte kriterier
• Ingen av hovedsporene har positiv nåverdi beregnet for perioden 2020-2050
• Alt 1 og Alt 3 gir minst negativ nåverdi og følges i rangeringen av Alt. 0 og 2
• Bæreevneanalyser på foretaksnivå viser at det oppnås akkumulert økonomisk bæreevne i
alle alternativer unntatt alternativ 1. Alternativ 3 gir best bæreevne. I alle alternativene er det
behov for mellomfinansiering i perioder for å sikre foretaket tilstrekkelig likviditet.
• Investeringsvolumene i prosjektet er omtrent like, men det totale investeringsvolumet på
foretaksnivå viser betydelige forskjeller, der alternativ 3 krever minst investeringer.
2. Ikke prissatte kriterier
• På gruppenivå anses hovedspor 3 best med hensyn på pasientnytte og hovedspor 1 og 3
vurderes likt i forhold til organisatorisk nytte.
• Individuelt anbefaler 67% av deltagerne hovedspor 3.
3. Fleksibilitet (modulbyggopsjonen ikke vurdert)
• Hovedspor 3 oppfyller best kriteriene for fleksibilitet og elastisitet

4. Samfunn og omgivelser (modulbyggopsjonen ikke vurdert)
• Det er lite som skiller hovedsporene i forhold til samfunn, omgivelser og gjennomføring og
risiko.

Konklusjon

Hovedspor 3 er best ut fra evalueringene basert på ikke vektede kriterier.
Dersom en velger å vektlegge enkelte av kriteriene høyere enn de øvrige kriteriene, kan
konklusjonen/anbefalingen endres.

Forslag til vedtak:

1. STHF styre innstiller hovedspor 3 til videre utredning i Konseptfase, steg 2. Styret støtter at
«pasientnytte» er tillagt særlig vekt i vurderingen.
Hovedspor 3 inkluderer ett nybygg med akuttsenter og sengeområder i 4 etasjer, samt et
strålesenter etablert i tilslutning til Moflata.
2. For å kunne realisere identifiserte driftsgevinster og redusere risiko for driftsavbrudd i
Porsgrunn ønsker styret at modulbygg utredes videre i Konseptfase, steg 2.
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1.

INNLEDNING

Prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS) er en viktig del av Sykehuset Telemark sin utviklingsplan.
Målet med utviklingsplanen er å skape trygge, likeverdige og gode tilbud til pasientene, god
tilgjengelighet, god faglig og organisasjonsmessig robusthet samt god ressursutnyttelse og
bærekraftig økonomi.

I idéfasen av prosjekt USS ble det skissert en utvikling av bygningsmassen i Skien som skulle ivareta
framskrevet behov for pasientbehandlingen i 2035. Disse løsningene viste et totalt
investeringsbehov i størrelsesordenen 1,6-1,8 mrd. kr.

Investeringer på 1,6-1,8 mrd kr ble vurdert å ikke være forenelig med bakgrunn i sykehusets
økonomiske bærekraft. På bakgrunn av dette må den langsiktige planen for utvikling av
bygningsmassen og de totale investeringene foretas over en lengre tidsperiode. Første fase er
definert som prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS) med en definert ramme på totalt 900 mill. kr
(2018-verdi) som et premiss for løsningsutviklingen.
På et senere tidspunkt vil det bli igangsatt resterende utvikling av bygningsmassen, omtalt som Fase
2. Dette arbeidet forutsettes finansiert som lokale investeringer og innenfor de økonomiske rammer
som STHF selv skaper over driften. Oppstart av Fase 2 vil trolig ikke være realistisk før tidlig 2030tall.
Siden innhold i de ulike hovedsporene i USS er forskjellig, vil også innhold i den etterfølgende
utviklingen (Fase 2) variere etter de valg som gjøres nå for Fase 1.

Ramme 900 mill. kr.
Tilleggsopsjon – modulbygg
Gjennom arbeidet med de ulike hovedsporene har det blitt identifisert en tilleggsmulighet knyttet til
å sette opp et «modulbygg». Dette er et enkelt og rimelig bygg som kan reises hurtig og dermed bidra
til å sikre tidligere realisering av gevinster knyttet til å samle operasjonsaktivitet og å flytte
poliklinisk aktivitet fra Porsgrunn til Skien. Et modulbygg vil typisk ha en levetid på 10-15 år.
For sykehuset vil et modulbygg legge til rette for betydelige driftsgevinster knyttet til å samle
aktivitet. Videre vil man kunne unngå store vedlikeholdskostnader og realisere salgsverdi om
Porsgrunn fraflyttes tidligere enn hva som ellers er mulig.

Foreløpige beregninger viser at et modulbygg vil ha en relativt lav investering sett opp mot mulige
gevinster. På det nåværende tidspunkt er imidlertid ikke denne muligheten utredet tilstrekkelig til å
inkludere den i beslutning om valg av hovedspor. Den foreslås derfor å utredes nærmere og
eventuelt inkluderes ved B3 beslutningen.
Modulbygg er relevant å vurdere sammen med hovedspor 2 og 3.
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2.

0-ALTERNATIVET OG DE 3 HOVEDSPORENE

0-alternativet
Det bygningsmessige 0-alternativet er definert som «en beskrivelse og tallfesting av dagens situasjon
og forventet utvikling uten tiltak på området», dvs. uten at bygningsmessige tiltak gjennomføres
utover det å tilfredsstille lovkrav (f.eks. ventilasjon, brannmessige krav), samt dekke det behovet
befolkningen måtte ha for endringer i kapasitet (økt poliklinisk behandling, endret sengebehov etc.).
Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget (referansen) for å beskrive og tallfeste virkninger av
tiltak som analyseres, og benevnes også som et utsettelsesalternativ.
Bygging av strålesenter er ikke med i nullalternativet i konseptfasen. I dag dekkes behovet for
stråling av Telemarkspasientene gjennom kjøp av helsetjenester fra OUS og til dels SSHF. I
nullalternativet tas det høyde for økte gjestepasientkostnader som følge av økende behov i
befolkningen og økt forbruk av stråling for Telemarkspasientene.
Strålesenteretableringen vil gi økte driftskostnader sammenlignet med dagens situasjon, og isolert
sett vil nullalternativet være den økonomisk fordelaktige løsningen for stråletilbud til befolkningen i
Telemark.

Nullalternativet ivaretar ikke HSØs styrevedtak (21.04.2016) om desentralisering av stråletilbudet i
HSØ med etablering av strålesenter i Skien.

0-alternativet inkluderer følgende:
- Porsgrunn benyttes som somatisk dagsykehus og lokasjonen gjøres i stand til å møte det
økte behovet med vedlikeholdt bygningsmasse.
- Innen operasjon og radiologi klarer Porsgrunn og Skien å håndtere veksten som er
forventet.
- B55 Nordfløy oppgraderes teknisk men ikke funksjonelt, dvs fortsatt 4-sengsrom med
bad/toalett på korridor. I dag er flere sengerom i Moflatabygget benyttet til kontorer og
andre formål. For å dekke framtidig behov for senger må disse gjenåpnes som sengerom.
Dette gir en økt kostnad knyttet til sengeposter i 0-alternativet, tilsvarende en økning
med 8 senger sammenlignet med dagens situasjon. 0-alternativet inneholder ikke
etablering av observasjonspost/akuttsenter som bidrar til netto reduksjon i
sengebehovet på 8 senger.
- Det er ikke lagt inn investeringer i bygningsmessige tiltak som vil kunne bidra til å
realisere hele eller deler av gevinstene beregnet for utbyggingsalternativene 1-3.
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De tre hovedsporene

Fargene rødt og gult
illustrerer bygg inkludert i
USS.
Byggetrinnene illustreres
her som 1-1 og 1-2 for
byggetrinn 1 og 2.
Bygg med tall som begynner
på 2 illustrerer det som
kommer i fase 2, dvs. etter
USS.
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3.

INVESTERINGER

Prosjektkostnad for fase 1 og fase 2 er beregnet til følgende:

Kalkylene for byggetrinnene er P50, dvs det er 50% sannsynlighet at kostnaden ikke overskrides.
Ved kalkyler på P85-nivå er det 85% sannsynlighet for at kostnad ikke overskrides.
Tabellene under viser vurdert investeringsnivå og finansieringsplan for perioden 2020-2052:
Totale investeringer (MNOK)

Beløp i mill kroner
Sum utbyggingsalternativer (reg.fin prosjekt)
Byggetrinn 1
Byggetrinn 2
Byggetrinn 3
Byggetrinn 4
Salg av Porsgrunn
MTU
IKT
Inventar
Ordinære investeringer
Sum

0-alt.
742
324
366
28
0
0
25
0
0
4 147
4 889

Alt.1

Alt.2

935
144
631
0
0
-50
108
0
51
4 571
5 506

Alt.3

905
780
0
0
0
0
83
0
41
4 235
5 140

953
144
679
0
0
0
83
0
46
4 063
5 016

Finansieringsplan 2020-2052
Beløp i mill kroner
SUM likviditet fra lån, basisfordring, investeringstilskudd
Lån - regionalt finansiert prosjekt
Basisfordring - egenandel reg.finan prosjekt
Investeringstilskudd - rest til inv. etter EK tilskudd
SUM bidrag fra driften
Driftsgevinster fra utbyggingsalternativene
Ytterligere bidrag fra driften, positive driftsresultater
SUM FINANSIERING
andel bidrag fra driften

0-alt.
1 841
520
223
1 099
3 048
-308
3 356
4 889

Alt.1
2 034
654
280
1 099
3 472
485
2 988
5 506

Alt.2
2 003
633
271
1 099
3 136
-243
3 379
5 140

Alt.3
2 052
667
286
1 099
2 964
304
2 660
5 016

62 %

63 %

61 %

59 %

Dersom modulbygg inkluderes utfordres den økonomiske investeringsrammen på 900 mill kr (2018verdi). Inkludert øvrig investeringsbehov fremstår alternativene like dersom man hensyntar
usikkerheten i beregningene.
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3.1. Usikkerhet i beregningene
Prosjektkostnad for hovedsporene er Monte Carlo-simulert med triangulær fordeling på min-, mest
sannsynlig- og maks- verdier. Simuleringen er hovedsakelig kjørt med utgangspunkt i usikkerhet i:
Areal/arealnorm x brutto/netto-faktor x prosjektkostnad/kvm.
Det presiseres at analysen er basert på den kunnskap prosjektet besitter om omfang nå (Steg 1 i
konseptfasen). Det ligger derfor i tillegg en omfangsrisiko i prosjektet som ikke er kalkulert.
Det vil gjennomføres mer detaljerte og grundige usikkerhetsanalyser senere i konseptfasen. Da vil
omfangsrisikoen være redusert/eliminert.
HOVEDSPOR

1. Porsgrunn først
2. Fellesbygg kreft/sengepost
3. Kreft og normalsengposter i forskjellige bygg
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FASE 1 (USS)

P50
934 578
904 540
952 923

P85
966 000
939 000
987 000

4.

DRIFTSGEVINSTER

Driftsgevinstene er beregnet for ulike gevinstområder. Ved 100% uttak er de årlige gevinstene
beregnet til følgende (avrundet):
Gevinstområde

Flytte dagkirurgi til Skien
Flytte poliklinikker til Skien
Akuttsenter
Sengeposter

Estimert Årlig driftsgevinst
ved 100% realisering
7 000 000 kr
10 000 000 kr
11 000 000 kr
18 000 000 kr

Nettoeffekt på forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader kommer i tillegg.

4.1. Driftsgevinster realisert i prosjektet

Avhengig av hva som inkluderes i prosjekt Utbygging somatikk Skien (fase 1), vil prosjektet kunne gi
ulike årlige driftsgevinster. Prosjektet er beregnet avsluttet i løpet av 2027.
Driftskonsekvenser akkumulert 2020-2052
Beløp i mill kroner
Sengeposter
Poliklinikk til Skien
Dagkirurgi til Skien
Akuttsenter
Strålesenter
Klinisk drift
Eiendomsdrift
Ikke byggnær IKT
OU-prosess, mottaksprosjekt
Andre driftsbidrag
Sum driftskonsekvenser

0-alt.
-297
0
0
0
-61
-358
50
0
0
50
-308

Alt.1
0
265
172
292
-320
409
81
0
-5
76
485

Alt.2
202
0
0
0
-290
-88
-152
0
-3
-155
-243

Alt.3
482
0
0
294
-320
456
-148
0
-3
-151
304

Driftskonsekvenser beregnet på årsbasis:
Driftskonsekvenser til resultatberegning

Beløp i mill kroner
Sengeposter
Poliklinikk til Skien
Dagkirurgi til Skien
Akuttsenter
Strålesenter
Klinisk drift
Eiendomsdrift
Ikke byggnær IKT,
OU-prosess, mottaksprosjekt,
Andre driftsbidrag
Sum driftskonsekvenser
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0-alt.
-11,0
0,0
0,0
0,0
-2,5
-13,5
2,0
0,0
0,0
2,0
-11,5

Alt.1
0,0
10,0
6,5
11,0
-10,0
17,5
3,0
0,0
0,0
3,0
20,5

Alt.2
8,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-2,0
-6,0
0,0
0,0
-6,0
-8,0

Alt.3
18,0
0,0
0,0
11,0
-10,0
19,0
-5,7
0,0
0,0
-5,7
13,3

5.

EVALUERING AV HOVEDSPORENE

Hovedsporene er evaluert basert på følgende kriterier:

Evalueringen av kriteriene er gjort av ulike grupper. Økonomigruppen har bestått av representanter
fra HSØ, Sykehusbygg og STHF.
Ikke-prissatte kriterier er evaluert av ansatte, brukere og tillitsvalgte/HVO ved STHF. Totalt har det
vært avholdt 8 høringsmøter med totalt 123 inviterte, hvorav 73 (59%) møtte. Tilbakemeldingene
ble samlet inn via en questback, både på gruppenivå og på individuelt nivå.

Prosjektgruppen bestående av Sykehusbygg og STHF har foretatt evalueringen av kategoriene
Fleksibilitet og Samfunn og omgivelser.

Side 9 av 18

5.1. Evaluering oppsummering

Ikke-Prissatte kriterier
Ansatte og brukere

Pasientnytte
•Pasientopplevelse
•Behandlingskvalitet og effektive pasientforløp
•Pasientsikkerhet
Organisatorisk nytte
•Robuste fagmiljøer
•Fysisk arbeidsmiljø
•Flyt og effektivitet for arbeidsprosesser og logistikk
•Samarbeid/samhandling

Økonomigruppen

Prissatte kriterier

Bæreevne
•Prosjektnivå
•HF-nivå
Investeringer
•Prosjektkostnad
•Foretakets totale investeringsbehov etter USS

Prosjektgruppen

Fleksibilitet

Fleksibilitet
•Byggets evne til å tilpasses endrede forutsetninger
•Evne til å oppfylle fremtidig beregnet kapasitetsbehov
Elastisitet
•Utfordrer total bebygde areal (BYA)
•Sperrer for andre utbygginger

Samfunn og omgivelser

Prosjektgruppen

Samfunn
•Klinisk tilbud, «Sørge for»
•Klima- og miljøavtrykk
Omgivelser
•Arkitektur
•Landskap og uteområder
•Reguleringsrisiko
Gjennomføring og risiko
•Risiko tid
•Risiko investeringskostnad
•Risiko bæreevne
•Risiko kvalitet og funksjonalitet
•Risiko i byggeperioden (ombyggingsubehag)
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HS 1

Kreft og normalsengeposter i
forskjellige bygg

Fellesbygg
kreft/sengepost

Porsgrunn først

Tabellen under viser resultatet av evalueringen av hovedsporene. Hovedsporene ble rangert fra 1 til
3 per kriterium, der 1 er best og 3 er dårligst.

HS 2

HS 3

3
2
3

2
3
2

1
1
1

1

3

2

1
3

1
2

1
1

3
1

1
1

2
1

2
3

2
2

2
1

1
3
3
1
1

2
1
2
2
3

1
1
1
2
1

1
2
1
1

3
3

2
1
1

3
3
3
3

2
1

1
1
2

2
1
1
2

1
1

2
1
1

5.2. Prissatte kriterier
•
•
•
•

•
•
•

Alle alternativene er utarbeidet med mål om å dekke kapasitetsbehovet basert på
framskrevet aktivitet for 2035 - foretaket oppnår kapasitetsøkningen som kreves for å dekke
forventet aktivitetsvekst fram til 2035, ifølge framskrivningsmodell.
Bygging av strålesenter er ikke med i nullalternativet.
Identifiserte gevinster er beregnet med utgangspunkt i dagens aktivitet og kapasitet og viser
driftseffekter i form av kostnadsreduksjoner, i hovedsak knyttet til økt produktivitet,
redusert bemanning og intern samordning ved flytting av aktivitet fra Porsgrunn til Skien
Gevinstene knyttet til sengeposter er basert på reduksjon i bemanningsfaktor pr. seng med
15 % i forhold til dagens bemanning og forutsetter at fagspesialisering ikke hindrer felles
organisering i store sengeposter. Beregningene vil kvalitetssikres i videre arbeid med
fordeling av senger mellom fag og utarbeidelse av plan for gevinstrealisering
Gevinstene knyttet til akuttmottak er begrunnet i økt antall senger i akuttmottaket, som vil
legge til rette for mer effektiv behandling samt nedgang i antall liggedøgn, sammenlignet med
i dag
Gevinstene ved flytting av aktivitet fra Porsgrunn til Skien omfatter poliklinikk og dagkirurgi
og er knyttet til økt produktivitet i legestabene, som følge av en mer effektiv driftsmodell på 1
lokasjon
Etablering av strålesenteret medfører betydelige økte driftskostnader utover avskrivninger
og finans

Nåverdiberegninger
• Nåverdiberegninger på prosjektnivå, som består av differansen mellom
investeringskostnadene og de neddiskonterte årlige driftsgevinstene, viser at ingen
alternativer har positiv nåverdi beregnet for perioden 2020-2052
• Alt 1 og Alt 3 gir minst negativ nåverdi og følges i rangeringen av Alt. 0 og 2
Nåverdianalyse på prosjektnivå:
Nåverdi

Beløp i mill kroner
Ny investering

0-alt.
(742)

Alt.1
(935)

Alt.2
(905)

Alt.3
(953)

Salg av Porsgrunn
Driftsgevinster etter gjennomført fase 1
Neddiskonterte driftsgevinster 27 år til 2052

0
-308
-159

0
485
225

0
-243
-134

0
304
136

Nåverdi 27 år til 2052

-902

-710

-1038

-817
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Bæreevne
• Bæreevneanalyser på prosjektnivå (viser hvorvidt summen av driftsgevinstene knyttet til
utbyggingsalternativene overstiger avdrag og renter på finansieringen) viser at ingen av
alternativene har positiv bæreevne. Alternativ 1 og 3 har minst negativ
bæreevne.Utbyggingsprosjekter med negativ bæreevne kan igangsettes dersom sykehusets
totale økonomi kan dekke inn manglende likviditet. Beregninger viser at foretaket i alle
alternativene, unntatt alternativ 1, har positiv bæreevne akkumulert for perioden frem til
2052. Alternativ 3 gir best bæreevne på sikt.
• For alle alternativene er det behov for mellomfinansiering for å sikre foretaket tilstrekkelig
likviditet i perioder. Lengden på disse periodene er kortest for alternativ 3. Alternativ 3 og 0
vil på det meste ha behov for hhv 160 og 175 mnok i mellomfinansiering. Alternativene 1 og
2 vil ha behov for betydelig mer.
• I alle alternativene er det lagt til grunn en resultatbane som gitt i ØLP, hvor det forutsettes
betydelige driftseffektiviseringer spesielt de nærmeste 5 årene. Det er forutsatt mer
beskjedne driftsforbedringer i årene etter dette. I alternativ 3 (som har best bæreevne) er det
forutsatt driftseffektiviseringer på lang sikt som tilsvarer om lag 5,5% av brutto kostnader.
Utbyggingsalternativene gir ikke tilstrekkelige gevinster isolert sett. De vil utfordre foretakets
økonomi og må kompenseres ved effektiviseringer i øvrige deler av sykehusets drift. Dette i tillegg til
opprinnelig effektivitetskrav på 150 millioner kr. som er beregnet i ØLP og nødvendig for å løfte
driftsresultatet fra 30 millioner kr. i 2019/2020 til 100 millioner kr. i 2024.
Uansett valgt alternativ, er foretakets store utfordring den interne effektiviseringen som kreves
realisert de nærmeste 5 årene, for å kunne bære investeringsforpliktelsene og håndtere
konsekvensene av USS utbyggingen. Foretaket har ingen oppsparte midler av betydning og har
akkumulert et stort investerings- og vedlikeholdsetterslep som må håndteres innenfor egen
likviditet.

Figuren under viser bæreevne på foretaksnivå for de ulike alternativene for perioden frem til 2052.
Når kurven ligger under 0 indikerer det behov for mellomfinansiering av likviditet.

Hovedårsaken til at alternativ 1 har dårlig bærekraft på foretaksnivå er at dette alternativet
forutsetter størst investeringer i perioden etter fase 1 (USS). Disse investeringene må dekkes over
sykehusets drift, i motsetning til investeringene i fase 1 som dekkes av regionale midler.
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Tabellen under oppsummerer bærekraftsberegningene på foretaksnivå.
2020-2052 HF
Bæreevneberegning

0-alt.
Likviditet IB
Årsresultat - likviditetsbidrag fra driften
Regional finansiert prosjekt USS
Lånefinansiering
Bruk av basisfordring mot HSØ

Alt.1

Alt.2

Alt.3

100
3 160
-742
520
223

100
3 160
-935
654
280

100
3 160
-905
633
271

100
3 160
-953
667
286

-4 147
1 099

-4 571
1 099

-4 235
1 099

-4 063
1 099

Akk.bærekraft ekskl rente neg. bærekraft

212

-212

124

296

Renter på akk. neg bærekraft
Akk.bærekraft inkl. rente neg. bærekraft

-38
174

-293
-505

-76
47

-32
263

Ordinære investeringer - inkl. fase 2
Rest investeringstilskudd etter EK KLP

Helseforetakets bæreevne i et likviditetsperspektiv er positiv i alle alternativene. Denne uttrykkes
som differansen mellom likviditetsbehovet og basisfordringen mot RHF. Netto basisfordringen øker
fra ca. 1000 millioner kroner i 2019 til om lag 3 milliarder kroner i 2052.

Nærmere analyse av sykehusets økonomiutvikling vil gjennomføres i forbindelse med
konseptfasearbeidet fase 2 og utarbeidelse av økonomisk langtidsplan 2021-2024 våren 2020.
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5.3. Ikke prissatte kriterier
Oppsummering av total vurdering per hovedspor på gruppenivå:

De tre øverste liggende stolpene viser rangeringen av kategorien Pasientnytte med
Pasientopplevelse, Behandlingskvalitet og effektive pasientforløp samt Pasientsikkerhet som
evalueringskriterier.
Hovedspor 3 peker seg ut som det beste alternativet (mest grønt/gult).
Når det gjelder organisatorisk nytte scorer hovedspor 1 og 3 best.

I radardiagrammene under viser samlet evaluering at hovedspor 3 er best. (Karakterene går fra
1=best til 3=dårligst. Jo mindre sirkel, jo bedre)

På spørsmål til hver enkelt deltager om hva de ville valgt dersom de var Administrerende direktør,
men der man kun kunne velge hovedspor 1, 2 eller 3, svarte 67% hovedspor 3.
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5.4. Fleksibilitet
Hovedspor 1 anses være det minst gunstige da et spesialbygg for Porsgrunn vil være lite fleksibelt.
Dette sporet innebærer også størst utbyggingsgrad på tomta som kan utfordre grensene for tillatt
bebygd areal (BYA).
Det å kombinere så ulike funksjoner som stråling og sengeposter som i hovedspor 2, gir utfordringer
med hensyn på å kunne utforme byggene fleksibelt.
Hovedspor 3 har best elastisitet med tanke på fremtidig mulig utvidelse av bygningsmassen, samt
mulighet for å kunne endre funksjonalitet fra sengeposter til f.eks. poliklinikkareal.
Ulempen med dette hovedsporet er at det ved evt. bortfall av stråling vil være vanskelig å kunne
utnytte vaskeriet til andre funksjoner.

5.5. Samfunn og omgivelser

For dette evalueringsområdet er det vanskelig å skille på hovedsporene.
• Ulempen i ‘Klinisk tilbud’ vil være ikke riktig dimensjonert akuttmottak i hovedspor 2.
• Hovedspor 2 har også fått lav score på ‘Risiko i byggeperioden’ da en vil ha en lang byggetid
tett på sentrale pasientområder.
• Hovedspor 1 har fått lav score på ‘Klima og miljøavtrykk’ da nye bygg gir større CO2 avtrykk
enn rehabilitering av gamle Dette gjelder primært produksjon av sement/betong.
• Hovedspor 3 får lav score på ‘Kvalitet og funksjonalitet’ da dette sporet innebærer ombygging
av eksisterende bygningsmasse (Nordfløy og vaskeri).
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6.

TILLEGGSOPSJON: MODULBYGG

I tillegg til hovedspor 2 og 3 er det et alternativ å bygge et midlertidig modulbygg. Et slikt bygg vil
kunne ha en levetid i 10-15 år.
Etablering av et modulbygg anbefales utredet på bakgrunn av følgende;

1. Stort investeringsbehov i Porsgrunn – Høy teknisk risiko
• Grunnet alder og manglende nødvendige investeringsmidler er vedlikeholdsetterslepet i
Porsgrunn betydelig. Mange delkomponenter er nå klassifisert med tilstandsgrad 3 (på en
skala fra 0-3, der 0 er nybygg standard og 3 er dårligst), med dertil fare for havari eller at
delkomponenten ikke tilfredsstiller lov og forskrift. Havarier vil medføre lengre stopp eller
store forstyrrelser i pasientbehandlingen. Et havari av ventilasjonsanlegg i Porsgrunn vil bl.a.
sette 6 operasjonsstuer ut av drift i 3-6 måneder.
• Totalt vedlikeholdsetterslep i Porsgrunn er beregnet til ca 300 mill kr. Spørsmålet er hvor
lang tid det er mulig/forsvarlig å kunne utsette nødvendige investeringer. I løpet av den
kommende 3-5-års perioden må investeringer foretas i ventilasjonsanlegg og
reservestrømanlegg operasjon, beregnet til ca. 20 mill kr.

2. To lokasjoner i Grenland begrenser mulighet for effektiv klinisk drift
En samling av somatisk aktivitet i Skien forventes gi en mer effektiv driftssituasjon da en
unngår dublering av utstyr og funksjoner, og unngår at begrensede personellressurser
fordeles på flere lokasjoner. Det tilrettelegger for bedre pasientflyt og en mer helhetlig
tilnærming på tvers av kirurgi og indremedisin og mellom poliklinikk og døgnbehandling.
Pasienter og ansatte slipper å reise mellom to lokasjoner. Uønsket pasienttransport
reduseres.

Etablering av et modulbygg vil kunne legge til rette for at Sykehuset Telemark allerede nå kan flytte
noen funksjoner fra Porsgrunn til Skien for å realisere kliniske- og driftsmessige gevinster. Størrelse
på modulbygget og hvilke funksjoner som skal inkluderes i modulbygget bør derfor velges basert på
hva som gir de største driftsmessige gevinstene. Tre alternativer av modulbygg anbefales derfor
utredet;
• Lite: Modulbygg som kun inkluderer dagoperasjon fra Porsgrunn, evt. også operasjonsstuer i
4. etg Skien. Ved etablering av 7 operasjonsstuer kan operasjonsaktiviteten fra både
Porsgrunn og 4. etasje i Skien samles, noe som gir operasjonsdrift på to arealer i stedet for
dagens tre.
• Middels: Modulbygg på ca 3.000 kvm som inkluderer dagoperasjonsstuer og et utvalg
poliklinikker i tillegg.
• Stort: Modulbygg på ca 6.000 kvm som tillater full evakuering og salg av Porsgrunn.

6.1. Kostnad for modulbygg
Et modulbygg vil ha en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på ca 40 000 kr/kvm for blandet areal
(operasjon, poliklinikk).

Et modulbygg på 3 000 kvm (middels) med 7 operasjonsstuer og 20-30 poliklinikkrom vil koste
rundt 150 mill kr.

Dersom modulbygg ikke velges, vil det være nødvendig med en investering ca. 20 mill i
ventilasjonsanlegg og elektro i Porsgrunn i løpet av den kommende 3-5-års perioden for å
opprettholde drift av operasjonsstuene.
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6.2. Eksempel på modulbygg
Modulbygget under står i dag på UNN i Tromsø. Modulbygget består av 3 etasjer, har heis samt en
glassgang som knytter den mot resten av sykehuset.
Modulbygget inneholder følgende arealer:
1. etg 5 operasjonsstuer med 16 oppvåkningsplasser
2. etg Poliklinikk med 17 undersøkelsesrom samt en liten dagavdeling med 4 sengeplasser
3. etg Laboratorier

6.3. Driftsgevinster
For hovedsporene 2 og 3 kan et modulbygg bidra med driftsgevinster i størrelsesorden (avhengig av
størrelse på modulbygg og innhold):
Gevinstområder

Flytte dagkirurgi til Skien
Flytte poliklinikker til Skien
Flytte operasjon 4. etg til
modulbygg
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Estimerte årlige
driftsgevinst ved 100%
realisering
7 000 000 kr
10 000 000 kr
5 000 000 kr

6.4. Evaluering
På spørsmål til hver enkelt deltager om hva de ville valgt dersom de var Administrerende direktør,
der de også kunne velge modulbygg, svarte 80% hovedspor 3, med modulbyggopsjonen (alt. 3b).
Hovedbegrunnelsen er et gevinstpotensial ved å samle mer av virksomheten i Skien.
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Notat om bæreevnevurderinger–
hovedspor 1-3 sammenlignet med 0alternativet
Oppsummering
Det er foretatt en analyse av foretakets bæreevne basert på utbyggingsalternativene og forventet
utvikling for drift og ordinære investeringer. De kartlagte driftsgevinstene i skisserte alternativer er
ikke tilstrekkelige for å sikre bæreevne isolert sett. Det er dermed avgjørende at foretaket kan vise til
positiv bæreevne gjennom effektivisering og resultatforbedring i andre deler av virksomheten.
Driftsresultatene lagt til grunn i analysene for alle utbyggingsalternativene følger resultatbane
vedtatt i ØLP, med et gjennomsnittlig årsresultat på 100 millioner kr. fra 2024 og videre.
Utbyggingsalternativenes økonomiske konsekvenser er hensyntatt i beregningen av foretakets
omstillingsbehov / intern effektiviseringen, som kreves for å opprettholde et positivt driftsresultat på
100 millioner kr. under utbyggingsperioden og senere.
Uansett valgt alternativ, er foretakets store utfordring den interne effektiviseringen som kreves
realisert de nærmeste 5 årene, for å kunne bære investeringsforpliktelsene og håndtere
konsekvensene av USS utbyggingen.
Bæreevneanalyser på prosjektnivå viser at ingen alternativer har positiv bæreevne. Alternativ 1 og 3
har minst dårlig bæreevne.
Det oppnås akkumulert økonomisk bæreevne på foretaksnivå, beregnet for perioden fram til 2052, i
alle alternativene med unntak av alternativ 1.
Alternativt 3 legger opp til driftseffektiviseringer på langt sikt tilsvarende ca. 5,5 % av brutto
kostnadene, bidrar til best bæreevne på sikt og krever minst mellomfinansiering fra RHF i perioden.

Innledning
Det er foretatt økonomisk vurdering av utbyggingsalternativene (regionalt finansiert prosjekt), basert
på hovedspor 1-3 med investeringsramme på 905-953 millioner kr. og beskrivelsen av 0-alternativet
med regional delfinansiering av kartlagte investeringsbehov de nærmeste årene innenfor en ramme
på 742 millioner kr. Videre er det foretatt en analyse av foretakets bæreevne basert på
utbyggingsalternativene og forventet utvikling for drift og ordinære investeringer.
•
•
•

Nåverdianalyse på prosjektnivå – beregnet for perioden 2020-2052
Bæreevneanalyse på prosjektnivå – beregnet for perioden 2020-2052
Bæreevneanalyse på foretaksnivå – beregnet for perioden 2020-2052

Utbyggingsalternativene inkluderer gjenbruk av bygningsmasse samt vesentlig andel nytt MTU med
levetid på maks. 10 år, som reduserer samlet forventet levetid for prosjektet. På bakgrunn av dette
er 27 års levetid lagt til grunn for beregningene. 27 års levetid fra 2026 betyr at 2052 er siste år i
beregningene.
Nåverdianalysene på prosjektnivå består av differansen mellom investeringskostnadene og de
neddiskonterte årlige driftsgevinstene som følge av utbyggingsalternativene.
Analyser av økonomisk bæreevne på prosjektnivå indikerer om prosjektet vil kunne opprettholde
verdien av investert kapital gjennom generte driftsgevinster. Prosjektet har økonomisk bæreevne
dersom summen av fremtidige driftsgevinster dekker det totale investeringsbeløpet og renter.
I beregninger av sykehusets økonomiske bæreevne benyttes forutsetningene lagt til grunn i
økonomisk langtidsplan 2020-2039, oppdatert med framskrivinger til 2035. Foretakets nødvendige
investeringer som ligger utenfor prosjektets mandat er spesifisert i ordinære investeringer. Dette
gjelder for investeringer innenfor bygg, MTU, IKT og utstyr.
Sykehusets fremtidige utvikling krever positive driftsresultater på et nivå som kan sikre bærekraftig
utvikling og tilstrekkelig investeringsevne. Driftsresultatene lagt til grunn i analysene følger
resultatbanen vedtatt i ØLP med et gjennomsnittlig årsresultat på 100 millioner kr. fra 2024 og
videre. I bæreevnevurderingene er det lagt til grunn at foretakets drift effektiviseres for å sikre
tilstrekkelige positive driftsresultater og nødvendig likviditetsbidrag til fremtidige investeringsbehov.
Utbyggingsalternativenes økonomiske konsekvenser er hensyntatt i beregningen av foretakets
omstillingsbehov / intern effektiviseringen, som kreves for å opprettholde et positivt driftsresultat på
100 millioner kr. under utbyggingsperioden og senere.

Investeringer
Frem til 2052 (27 års levetid fra 2026) er det kartlagt et investeringsbehov i intervallet 4,9-5,5
milliarder kroner, som består av utbyggingsalternativene definert som regionalt finansiert prosjekt
(med investeringskostnad 905 - 953 millioner kr.) og ordinære investeringer i intervallet 4,0 - 4,6
milliarder kroner. I bæreevnevurderingene er lagt til grunn at omlag 60 % av finansieringsbehovet
(3,0 milliarder kr.) dekkes av likviditetsbidraget fra driften, som følge av positive driftsresultater.
Investeringsplanen legger opp til en reduksjon av foretakets akkumulert vedlikeholdsetterslep på
BYGG fra 1 milliard kr. til 600 millioner kr. frem til 2035. I årene frem til 2052 er det innarbeidet
investeringer på et nivå som sikrer at det ikke akkumuleres ytterligere vedlikeholdsetterslep.
For MTU er det lagt inn investeringsmidler for erstatning av dagens standard og ingen økning som
ville redusere gjennomsnittsalder på utstyrsparken, eller ville gitt mer moderne/framtidsrettet utstyr.
Midler til nye operasjonsstuer er innarbeidet i alle alternativene, enten som en del av USS prosjektet
(alt.1) eller som en del av ordinære investeringer (øvrige alternativer). Reinvesteringer i alle typer
MTU er inkludert i ordinære investeringer, også utskifting av linacerne ved strålesenteret.
Foretakets investeringsbehov og finansieringsplan for perioden 2020-2052:

Totale investeringer (MNOK)
Beløp i mill kroner
Sum utbyggingsalternativer (reg.fin prosjekt)
Byggetrinn 1
Byggetrinn 2
Byggetrinn 3
Byggetrinn 4
Salg av Porsgrunn
MTU
IKT
Inventar
Ordinære investeringer
Sum

0-alt.
742
324
366
28
0
0
25
0
0
4 147
4 889

Alt.1

Alt.2

935
144
631
0
0
-50
108
0
51
4 571
5 506

Alt.3

905
780
0
0
0
0
83
0
41
4 235
5 140

953
144
679
0
0
0
83
0
46
4 063
5 016

Finansieringsplan 2020-2052
Beløp i mill kroner
SUM likviditet fra lån, basisfordring, investeringstilskudd
Lån - regionalt finansiert prosjekt
Basisfordring - egenandel reg.finan prosjekt
Investeringstilskudd - rest til inv. etter EK tilskudd
SUM bidrag fra driften
Driftsgevinster fra utbyggingsalternativene
Ytterligere bidrag fra driften, positive driftsresultater
SUM FINANSIERING
andel bidrag fra driften

0-alt.
1 841
520
223
1 099
3 048
-308
3 356
4 889

Alt.1
2 034
654
280
1 099
3 472
485
2 988
5 506

Alt.2
2 003
633
271
1 099
3 136
-243
3 379
5 140

Alt.3
2 052
667
286
1 099
2 964
304
2 660
5 016

62 %

63 %

61 %

59 %

Tabellen nedenfor viser hvordan investeringene i utbyggingsalternativene fordeler seg over år:
Nye Investeringer (periodisert) i MNOK
Alternativ 0
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

2020
-

2021
-

2022
-

2023
44
236
236

2024
168
-

2025
203
699
717

2026
303
905
-

2027
23
-

2028
-

Alternativene har forskjellig inndeling i byggetrinn, med ulike tidspunkter for ferdigstillelse. Det er
derfor ulike tidspunkter for når nye arealer kan tas i bruk i de ulike alternativene, og dermed ulike
tidspunkter for når gevinstpotensialene kan hentes ut, og når økte kostnader knyttet til strålesenter
og eiendomsdrift oppstår.

Driftskonsekvenser / gevinster
Gevinstpotensialet fra klinisk drift er ulikt i skisserte utbyggingsalternativ. Alternativene har ulike
investeringselementer som gir ulike driftskonsekvenser.
Redusert bygningsmasse i hovedspor 1 gir innsparinger på vedlikehold og energi, mens økte arealer i
de andre alternativene gir økte driftskostnader, avhengig av økning i areal. I 0-alternativet vil det
være reduserte energikostnader forutsatt ombygging til TEK 17-nivå.
Det er kun alternativ 1 og 3 som gir netto positivt bidrag til driften. Dette skyldes etableringen av
strålesenteret som medfører merkostnader i driften, utøver inntektene generert av forventet
behandlingsvolum.

2029
-

Driftskonsekvenser akkumulert 2020-2052
Beløp i mill kroner
Sengeposter
Poliklinikk til Skien
Dagkirurgi til Skien
Akuttsenter
Strålesenter
Klinisk drift
Eiendomsdrift
Ikke byggnær IKT
OU-prosess, mottaksprosjekt
Andre driftsbidrag
Sum driftskonsekvenser

0-alt.
-297
0
0
0
-61
-358
50
0
0
50
-308

Alt.1
0
265
172
292
-320
409
81
0
-5
76
485

Alt.2
202
0
0
0
-290
-88
-152
0
-3
-155
-243

Alt.3
482
0
0
294
-320
456
-148
0
-3
-151
304

Driftskonsekvenser beregnet på årsbasis:
Driftskonsekvenser til resultatberegning
Beløp i mill kroner
Sengeposter
Poliklinikk til Skien
Dagkirurgi til Skien
Akuttsenter
Strålesenter
Klinisk drift
Eiendomsdrift
Ikke byggnær IKT,
OU-prosess, mottaksprosjekt,
Andre driftsbidrag
Sum driftskonsekvenser

0-alt.
-11,0
0,0
0,0
0,0
-2,5
-13,5
2,0
0,0
0,0
2,0
-11,5

Alt.1
0,0
10,0
6,5
11,0
-10,0
17,5
3,0
0,0
0,0
3,0
20,5

Alt.2
8,0
0,0
0,0
0,0
-10,0
-2,0
-6,0
0,0
0,0
-6,0
-8,0

Alt.3
18,0
0,0
0,0
11,0
-10,0
19,0
-5,7
0,0
0,0
-5,7
13,3

Vurderte driftskonsekvenser knyttet til utbyggingsalternativene:
a. Sengeposter - gevinstene baseres på reduksjon i bemanningsfaktor pr. seng med 15
% i forhold til dagens bemanning, beregnet for samme antall senger og er svært
sensitive for endringer i bemanningsfaktor. Det forutsettes at fagspesialisering ikke
hindrer felles organisering i store sengeposter. Det er forutsatt videreføring av
samme sengetall som i 2018 (175 normalsenger i Skien) og stordriftsfordeler ved
organiseringer i nye sengeposter med 28 - 34 senger pr. sengepost
b. Akuttsenter / observasjonspost - økt kapasitet i akuttmottak gir rom for at lettere
behandling av pasient kan starte allerede der, og at pasienten i større grad kan bli
avklart før den sendes videre, enten til sengepost, kommunal helsetjeneste eller
hjem. Det er hensyntatt en nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med i dag, som
følge av økt kapasitet i akuttmottak. Etablering av akuttsenter/observasjonspost er
inkludert i hovedspor 1 og 3. Akuttsenteret gir full gevinst i alle disse alternativene. I
alternativ 0 og 2 er akuttsenter ikke inkludert og gir heller ikke gevinst.

c. Poliklinikk og dagkirurgi (samle aktivitet i Skien) - gevinstene er knyttet til økt
produktivitet i legestabene og innsparingsmuligheter som følge av endring fra dagens
driftsløsning på 2 lokasjoner til en mer effektiv driftsmodell. Flytting av poliklinisk
aktivitet fra Porsgrunn til Skien gir mulighet for økt produktivitet gjennom samling av
alle behandlerressurser på en lokasjon, økt fleksibilitet, mulighet for færre avlyste
pasientavtaler som følge av fravær, samordning av administrative funksjoner. I tillegg
kommer kostnadsreduksjoner som følge av bortfall av ambulansetransport mellom
Porsgrunn og Skien, bortfall av transport av varer /utstyr, samlokalisering av BrystDiagnostisk Senter og Endo-Mamma-poliklinikk, samling av all radiologi i Skien med
mindre behov for vikar innleie. Flytting av dagkirurgi fra Porsgrunn til Skien kan gi økt
produktivitet som følge av bedre utnyttelse av dagkirurgiske team, redusert antall
strykninger, bortfall av reisetid, avvikling Sterilsentral i Porsgrunn, redusert
vikarbehov ved Operasjon/Anestesi/dagkirurgi
d. Eiendomsdrift – det er beregnet merkostnader innen eiendomsdrift i de
utbyggingsalternativene hvor bygningsmassen øker. En økning i bygningsmassen vil
dessuten resultere i økt vedlikeholdsbehov på sikt. Eiendomsdriftsmessig betyr dette
at alternativ 1 gir vesentlige besparelser driftsmessig sammenlignet med aternativ 2
og 3, siden 16.000 kvm tas ut av drift og erstattes av nye og ombygde arealer. I
hovedspor 2 og 3 øker den totale bygningsmassen. I 0 alternativet bygges det om ca.
20 000 kvm. Forutsatt ombygging til TEK 17 nivå i byggene som totalrehabiliteres, så
vil en ha en besparelse på ca. 100 kr/kvm i energi. Vedlikeholdsbehovet for disse
arealene vil være noe lavere de første årene, mens driftskostnadene per kvm i bruk
vil bli opprettholdt på dagens nivå.
e. Etablering av strålesenter - etablering av strålesenter med 2 LINAC medfører økte
kostnader sammenlignet med nullalternativet. Det er beregnet en netto merkostnad
på ca. 10 millioner kr. på årsbasis før avskrivninger/finans. Det er forventet samme
netto merkostnad i alle utbyggingsalternativer. 0-alternativet framstår som gunstig
siden økningen i gjestepasientkostnader er lavere enn merkostnadene ved å etablere
et eget strålesenter.

Bæreevne og nåverdi på prosjektnivå
De kartlagte driftsgevinstene ikke tilstrekkelige for å sikre bæreevne til utbyggingsalternativene
isolert sett. Selv om et prosjekt har negativ bæreevne kan det forsvares å iverksette prosjektet så
lenge foretaket kan vise til positiv bæreevne gjennom effektivisering og resultatforbedring i andre
deler av virksomheten.
Et prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets levetid når:
1. Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null
2. Fri kontantstrøm fra driften overstiger avdrag og renter på finansieringen, uavhengig av
finansieringsform.
Forskjellen mellom nåverdi og bæreevne er rentene på investeringen som tas med i
bæreevneanalysen.

Bæreevneanalysene på prosjektnivå viser hvorvidt summen av driftsgevinstene knyttet til
utbyggingsalternativene (netto fri kontantstrøm) overstiger avdrag og renter på finansieringen. Det
er lagt til grunn 100 % lånefinansiering i kalkylene for å synligjøre den samlede kostnaden ved
ekstern finansiering. Mellomfinansiering på negativ bæreevne er også inkludert i beregningene.
Eventuelle behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt må være innenfor regionens
handlingsrom. De økonomiske beregningene av bæreevne er ett av vurderingselementene for
gjennomføring av prosjektet, sammen med helsefaglige, bygningstekniske og kvalitative vurderinger.
Utbyggingsprosjekter med negativ bæreevne kan likevel igangsettes dersom sykehusets totale
økonomi kan dekke inn manglende likviditet.
Nåverdianalysene på prosjektnivå viser differansen mellom investeringskostnadene og de
neddiskonterte årlige driftsgevinstene som følge av utbyggingsalternativene. Gitt forutsetning om 4
% diskonteringsrente, har ingen av alternativene positiv netto nåverdi, beregnet for perioden 20202052. De tre utbyggingsalternativene og 0-alternativet har om lag lik nåverdi, men alternativ 1 og 3
er marginalt bedre enn de andre.
Gitt forutsetning om 4 % diskonteringsrente, har ingen alternativer positiv netto nåverdi, beregnet
for perioden 2020-2052. Alternativ 1 og 3 har minst dårlig bæreevne av de andre alternativene.
Nåverdi
Beløp i mill kroner
Ny investering

0-alt.
(742)

Alt.1
(935)

Alt.2
(905)

Alt.3
(953)

Salg av Porsgrunn
Driftsgevinster etter gjennomført fase 1
Neddiskonterte driftsgevinster 27 år til 2052

0
-308
-159

0
485
225

0
-243
-134

0
304
136

Nåverdi 27 år til 2052

-902

-710

-1038

-817

Likviditetsbidrag fra prosjekt (- negativt, + positivt)

år 1

år 27

Akkumulert økonomisk bærekraft per prosjekt

2026

2052

-31
-95
-34
-89

-1 066
-34
-1 091
-366

Alternativ 0
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Bæreevneanalyser på prosjektnivå viser at ingen alternativer har positiv bæreevne. Alternativ 1 og
3 har minst dårlig bæreevne.

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

Bæreevne på foretaksnivå
Bæreevne på foretaksnivå skal gi en vurdering av helseforetakets økonomi og finansielle stilling og
hvorvidt helseforetaket er i stand til å bære de økonomiske konsekvensene under gjennomføringen
og i etterkant av prosjektet.
Bæreevneanalysene på foretaksnivå viser likviditetsutviklingen og hvordan Sykehuset Telemark vil
håndtere sine fremtidige økonomiske forpliktelser knyttet til drift og investeringer. Det tas hensyn til
forventet likviditetsbidrag fra egen drift som følge av positive driftsresultater, ordinære
investeringsbehov og øvrige planer ved helseforetaket i perioden frem til 2052.
Utbyggingsalternativene gir ikke tilstrekkelige gevinster isolert sett. De vil utfordre foretakets
økonomi og må kompenseres ved effektiviseringer i øvrige deler av sykehusets drift. Dette i tillegg til
opprinnelig effektivitetskrav på 150 millioner kr. som er beregnet i ØLP og nødvendig for å løfte
driftsresultatet fra 30 millioner kr. i 2019/2020 til 100 millioner kr. i 2024.
Uansett valgt alternativ, er foretakets store utfordring den interne effektiviseringen som kreves
realisert de nærmeste 5 årene, for å kunne bære investeringsforpliktelsene og håndtere
konsekvensene av USS utbyggingen. Foretaket har ingen oppsparte midler av betydning og har
akkumulert et stort investerings- og vedlikeholdsetterslep som må håndteres innenfor egen likviditet.
Driftsresultatene lagt til grunn i analysene for alle utbyggingsalternativene følger resultatbane
vedtatt i ØLP, med et gjennomsnittlig årsresultat på 100 millioner kr. fra 2024 og videre.
Utbyggingsalternativenes økonomiske konsekvenser er hensyntatt i beregningen av foretakets
omstillingsbehov / intern effektiviseringen, som kreves for å opprettholde et positivt driftsresultat på
100 millioner kr. under utbyggingsperioden og senere.
Bæreevneberegningene vises i tabellen under:

2020-2052 HF
Bæreevneberegning
0-alt.
Likviditet IB
Årsresultat - likviditetsbidrag fra driften
Regional finansiert prosjekt USS
Lånefinansiering
Bruk av basisfordring mot HSØ

Alt.1

Alt.2

Alt.3

100
3 160
-742
520
223

100
3 160
-935
654
280

100
3 160
-905
633
271

100
3 160
-953
667
286

-4 147
1 099

-4 571
1 099

-4 235
1 099

-4 063
1 099

Akk.bærekraft ekskl rente neg. bærekraft

212

-212

124

296

Renter på akk. neg bærekraft
Akk.bærekraft inkl. rente neg. bærekraft

-38
174

-293
-505

-76
47

-32
263

Ordinære investeringer - inkl. fase 2
Rest investeringstilskudd etter EK KLP

Det oppnås akkumulert økonomisk bæreevne på foretaksnivå, beregnet for perioden fram til 2052,
i alle alternativene med unntak av alternativ 1. Alternativt 3 gir best bæreevne på sikt.
0-alternativet gir positiv økonomisk bæreevne under forutsetningene:
•
•
•
•

Resultatbanen på 100 millioner kr. fra 2024 oppnås og opprettholdes uendret frem til 2052
Driftseffektiviseringer på langt sikt tilsvarende ca. 8,5 % av brutto kostnadene (350 millioner
kr.)
Intern effektivisering på 175 millioner kr. de nærmeste 5 årene og ytterligere
driftseffektiviseringer på 10 millioner kr. årlig fra 2025
Mellomfinansiering i perioden 2021-2036, på det meste 180 millioner kr.

1-alternativet påvirker sykehusets bæreevne negativ og likviditetsbidraget fra resultatbanen ikke er
tilstrekkelig for å bære foretakets fremtidige investeringsforpliktelser.
2-alternativet viser til positiv økonomisk bæreevne under forutsetningene:
•
•
•
•

Resultatbanen på 100 millioner kr. fra 2024 oppnås og opprettholdes uendret frem til 2052
Driftseffektiviseringer på langt sikt tilsvarende ca. 6 % av brutto kostnadene (250 millioner
kr.)
Intern effektivisering på 175 millioner kr. de nærmeste 5 årene og ytterligere
driftseffektiviseringer på ca. 5 millioner kr. årlig fra 2025
Mellomfinansiering i perioden 2021-2025, på det meste 85 millioner kr. og i perioden 20322047, på det meste 270 millioner kr.

3-alternativet gir positiv økonomisk bæreevne under forutsetningene:
•

Resultatbanen på 100 millioner kr. fra 2024 oppnås og opprettholdes uendret frem til 2052

•
•
•

Driftseffektiviseringer på langt sikt tilsvarende ca. 5,5 % av brutto kostnadene (225 millioner
kr.)
Intern effektivisering på 200 millioner kr. de nærmeste 5 årene og ytterligere
driftseffektiviseringer på ca. 2 millioner kr. årlig fra 2025
Mellomfinansiering i perioden 2021-2025, på det meste 85 millioner kr. og i perioden 20312041, på det meste 160 millioner kr.

Helseforetakets bæreevne i et likviditetsperspektiv er positiv i alle alternativene. Denne uttrykkes
som differansen mellom likviditetsbehovet og basisfordringen mot RHF. Netto basisfordringen øker
fra ca. 1000 millioner kroner i 2019 til om lag 3 milliarder kroner i 2052.

Nærmere analyse av sykehusets økonomiutvikling vil gjennomføres i forbindelse med
konseptfasearbeidet fase 2 og utarbeidelse av økonomisk langtidsplan 2021-2024 våren 2020.

Økonomiavdelingen

Notat om gevinster
Innledning og oppsummering

Dette notatet gir en kort beskrivelse av 0-alternativet og 3 hovedspor som er valgt for nærmere
utredning i konseptfasens steg 1 av Utbygging somatikk Skien, med oversikt over hvilke
driftsgevinster som forventes i ulike alternativer.
Gevinstberegningene tar utgangspunkt i dagens aktivitet og kapasitet, og viser driftseffekter i form av
kostnadsreduksjoner, idet økning i aktivitetsvolumet beregnet i framskrivningene følger
behandlingsbehovet i opptaksområdet og er lik for alle alternativene. Kostnadsreduksjonene er i
hovedsak knyttet til økt produktivitet, redusert bemanning og intern samordning ved flytting av
aktivitet fra Porsgrunn til Skien.
Gevinstene er ulike i de 3 hovedsporene, idet ulike elementer inngår i de ulike
utbyggingsalternativene. Prosjektalternativene omfatter investeringer innenfor rammen på ca. 900
mill. kr som det søkes regional finansiering for.
Foretaket oppnår kapasitetsøkningen som kreves for å dekke forventet aktivitetsvekst fram til 2035
etter USS utbygningen, ifølge framskrivingsmodell. Foretakets behandlingskapasitet vil være fordelt
på både nytt og gammel areal etter utbyggingen i dette prosjektet.
Foreløpige beregninger viser følgende overslag for gevinster:
100% gevinst oppnådd i år:
Årlige driftsgevinster (tall i 1000kr)
Sengeposter
Akuttsenter
Samle aktivitet i Skien
Strålebehandling - strålesenter
Konsekvenser FDV, serviceavtaler MTU, m.m.
SUM driftskonsekvenser

0-alt
-11 000
-2 500
2 000
-11 500

2027
Alt 1
11 000
16 500
-10 000
3 000
20 500

2028
Alt 2
8 000
-10 000
-6 000
-8 000

2027
Alt 3
18 000
11 000
-10 000
-5 700
13 300

(negative tall indikerer kostnadsøkning)

Alternativer som er utredet
Det er 3 alternativer i tillegg til 0-alternativet som utredes i konseptfasens steg 1.
På bakgrunn av funn i KSK rapporten utarbeidet i juni 2019 (ekstern kvalitetssikring), ble det besluttet
å revidere arbeidet med kartlegging av utbygningsalternativer og også se på muligheter for å samle
all somatisk aktivitet i Skien. Ut fra mulige alternativer har foretakets ledergruppe valgt 3 hovedspor
for videre utredning i konseptfasens steg 1, herav 2 hovedspor med alternative løsninger.

1

Kort beskrivelse av valgte hovedspor
Alle alternativer er utarbeidet med mål om å dekke kapasitetsbehovet basert på framskrevet
aktivitet for 2035. Foretaket oppnår kapasitetsøkningen som kreves for å dekke forventet
aktivitetsvekst fram til 2035, ifølge framskrivingsmodell.
Alle hovedspor har et betydelig ordinært investeringsbehov, som må finansieres av foretakets egen
likviditet, som gjenspeiler et stort akkumulert investeringsetterslep og relativ gammel
bygningsmasse.
0-alternativet

Det bygningsmessige 0-alternativet er definert som «en beskrivelse og tallfesting av dagens situasjon
og forventet utvikling uten tiltak på området», dvs. uten at bygningsmessige tiltak gjennomføres
utover det å tilfredsstille lovkrav (f.eks. ventilasjon, brannmessige krav), samt dekke det behovet
befolkningen måtte ha for endringer i kapasitet (økt poliklinisk behandling, endret sengebehov etc.).
Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget (referansen) for å beskrive og tallfeste virkninger av
tiltak som analyseres, og benevnes også som et utsettelsesalternativ.
Bygging av strålesenter er ikke med i nullalternativet i konseptfasen. I dag dekkes behovet for stråling
av Telemarkspasientene gjennom kjøp av helsetjenester fra OUS og til dels SSHF. I nullalternativet tas
det høyde for økte gjestepasientkostnader som følge av økende behov i befolkningen og økt forbruk
av stråling for Telemarkspasientene.
Strålesenteretableringen vil gi økte driftskostnader sammenlignet med dagens situasjon, og isolert
sett vil nullalternativet være den økonomisk fordelaktige løsningen for stråletilbud til befolkningen i
Telemark.
Porsgrunn benyttes som somatisk dagsykehus og lokasjonen gjøres i stand til å møte det økte
behovet med vedlikeholdt bygningsmasse.
Innen operasjon og radiologi klarer Porsgrunn og Skien å håndtere veksten som er forventet.
B55 Nordfløy oppgraderes teknisk men ikke funksjonelt, dvs fortsatt 4-sengsrom med bad/toalett på
korridor. I dag er flere sengerom i Moflatabygget benyttet til kontorer og andre formål. For å dekke
framtidig behov for senger må disse gjenåpnes som sengerom. Dette gir en økt kostnad knyttet til
sengeposter i 0-alternativet, tilsvarende en økning med 8 senger sammenlignet med dagens
situasjon. 0-alternativet inneholder ikke etablering av observasjonspost/akuttsenter som bidrar til
netto reduksjon i sengebehovet på 8 senger.
0-alternativet omfatter dermed rehabilitering av somatikk-lokalene i Porsgrunn, samt
evakueringslokaler og rehabilitering av B-55 Nordfløy i Skien, totalt 742 mill kr, som regionalt
finansiert investering. Deler av lokalene i Porsgrunn som per i dag ikke er i bruk må gjenåpnes for å
sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte veksten i pasientbehandling som beskrevet i framskrivningene.
4-sengsrom i Nordfløy beholdes for å møte framtidig kapasitetsbehov.
Det er ikke lagt inn investeringer i bygningsmessige tiltak som vil kunne bidra til å realisere hele eller
deler av gevinstene beregnet for utbyggingsalternativene 1-3.

Hovedspor 1 «Porsgrunn først»

Dette hovedsporet har fremkommet på grunn av ønske om å utrede ett hovedspor som gir hurtig
evakuering av Porsgrunn. Idefasen inneholder ikke noe slikt alternativ.
Dette hovedsporet karakteriseres ved
– Strålesenteret legges til Moflataområdet ①
– Et nytt bygg for all aktivitet i Porsgrunn
bygges vest for B58 Vestfløy Inneholder
også nytt akuttsenter ②
– Nytt sengebygg inklusive barnesenger
bygges mellom patologibygget og Vestfløy ③
– B55 Nordfløy blir stående tom
I dette hovedsporet vil strålesenteret kunne realiseres relativt raskt, og Porsgrunn kan avvikles etter
gjennomføring av fase 1. Nye sengefasiliteter kommer sent.

Hovedspor 2 «Fellesbygg kreft/sengepost»

Dette hovedsporet er en videreutvikling av idefasens alternativ 2.
Dette hovedsporet karakteriseres ved
– Et stort bygg bygges mellom patologibygget
og Vestfløy. Dette inneholder normalsenger og
alle kreftaktiviteter ①
– Bygg 55 rehabiliteres og rommer all aktivitet
fra Porsgrunn (ekskl operasjon) samt
barnesenger og dialyse ②
– Nytt bygg for operasjon og utvidet
akuttsenter ③
I dette hovedsporet er det ett stort byggeprosjekt i fase 1. Kreftbehandling lokaliseres nærmere
operasjon og radiologi. Ulemper er at strålesenter må vente på ferdigstillelse av sengebygget, og at
akuttsenterutvidelsen kommer sent.
Hovedspor 2 b

Inkluderer modulbygg for å kunne flytte ut deler av aktiviteten fra Porsgrunn tidligere.

Hovedspor 3 «Kreft og normalsengeposter i forskjellige bygg»

Dette hovedsporet karakteriseres ved
– Strålesenteret legges til Moflataområdet ①
– Nytt sengebygg med akuttsenter bygges
mellom patologibygget og Vestfløy ②
– bygg 55 rehabiliteres og rommer all aktivitet
fra Porsgrunn (ekskl operasjon) samt
barnesenger og dialyse ③
- Dagens akuttmottak bygges om og utvides til
dagoperasjon ④
I dette alternativet kan strålesenter realiseres raskt, og sengefasiliteter og akuttsenter er innenfor
fase 1. Ulempen er at Porsgrunn avvikles sent.

Hovedspor 3 b

Inkluderer modulbygg for å kunne flytte ut deler av aktiviteten fra Porsgrunn tidligere.

Driftsøkonomi og -gevinster
Prosess for identifisering av driftsgevinster
Idefasen

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

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

Hovedelementene i de beregnede driftsgevinstene fra idefasen er som følger:

•
•

•
•
•

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

Konseptfase steg 1

De ulike hovedsporene har ulikt gevinstpotensial.
I konseptfasens steg 1 er alle gevinster identifisert gjennom tidligere arbeid systematisk kartlagt og
gjennomgått på nytt. Utviklingsavdelingen har hatt møter med respektive klinikksjefer, avdelings- og
seksjonsledere for å gjennomgå mulige gevinstpotensialer og forankre gevinster og andre
driftseffekter som følge av utbyggingen.
De identifiserte gevinstene kan samles under 3 hovedoverskrifter:
1. Nye store sengeposter
2. Etablering av akuttsenter/observasjonspost
3. Avvikle somatisk aktivitet i Porsgrunn
Det er identifisert økte kostnader knyttet til:
1. Drift av strålesenter
2. FDVU som følge av økninger i bygningsmasse

Estimerte driftsgevinster i ulike alternativer
Vurderingene av mulig gevinstrealisering i de ulike alternativene er gjort med bakgrunn i
gjennomføringsplanen for investeringene som inngår i skisserte prosjektalternativer med
investeringsrammer i intervallet 750 mill. til 1050 mill. kr.
Alle de 3 hovedsporene legger til rette for å realisere driftskonseptet stråling. Etablering av
strålesenter medfører netto økte driftskostnader på ca. 10 mill kr, før avskrivninger og finans. Det er
vurdert at behovet for bemanning knyttet til kreft/stråling vil være det samme i de 3
utbyggingsalternativene. Det er kun marginale forskjeller i avstand mellom stråleenhet og øvrig
kreftbehandling i de ulike alternativene, slik at det ikke er grunnlag for å hevde at det ene eller andre
alternativet krever flere ansatte. Kostnader og inntektspotensial for strålesenter er omtalt i eget
notat.

Det er identifisert driftsgevinster knyttet til eiendomsdrift i hovedspor 1 siden det totale
bygningsarealet reduseres med avvikling av somatikk i Porsgrunn. Det totale bygningsarealet øker
som følge av utbyggingen i alternativ 2 og 3, og det fører til økte kostnader.
Teknisk oppgradering av eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet gir reduserte energi- og
vedlikeholdskostnader.
Foreløpige beregninger gir følgende overslag for gevinster:
100% gevinst oppnådd i år:
Årlige driftsgevinster (tall i 1000kr)
Sengeposter
Akuttsenter
Samle aktivitet i Skien
Strålebehandling - strålesenter
Konsekvenser FDV, serviceavtaler MTU, m.m.
SUM driftskonsekvenser

0-alt
-11 000
-2 500
-13 500

2027
Alt 1
11 000
16 500
-10 000
3 000
20 500

2028
Alt 2
8 000
-10 000
-6 000
-8 000

2027
Alt 3
18 000
11 000
-10 000
-5 700
13 300

(negative tall indikerer kostnadsøkning)

De ulike gevinstene
Sengeposter

Gevinstene baseres på reduksjon i bemanningsfaktor pr. seng med 15 % i forhold til dagens
bemanning, beregnet for samme antall senger.
Gevinstberegningene for sengeposter er svært sensitive for endringer i bemanningsfaktor. Det
forutsettes at fagspesialisering ikke hindrer felles organisering i store sengeposter. Beregningene
vil kvalitetssikres i videre arbeid med fordeling av senger mellom fag, simulering av
bemanningsplaner og utarbeidelse av plan for gevinstrealisering.
I forbindelse med idefasen ble driftskonseptet sengepost utredet, med tanke på å identifisere mulige
gevinster ved innflytting i nytt sengebygg.
I Skien er det i 2018 i gjennomsnitt totalt 178 ordinære somatiske senger, fordelt på 8 sengeposter.
(Uten følgende sengeposter/tekniske senger: Notodden, Barn, Føde/barsel, Akuttmottak,
intensiv/intermediær, dialyse.) I beregningene er hotellposten ekskludert, da bruken av denne ble
avsluttet i 2. halvår 2018. I vedlegg 1 vises hvilke sengeposter som utgjør de ordinære sengene, samt
totalt antall senger og sengeposter/tekniske senger i Skien.
Antall senger pr. sengepost varierer mellom 18 - 25. Det er flest 4 – sengsrom, men sengepostene
består (som regel) av en kombinasjon av 1-, 2- og 4-sengsrom. Flere av sengepostene har noe
dagpoliklinisk behandling i posten, men generelt er alle sengepostene fysisk adskilt (i avstand) fra
poliklinikk. De fleste sengepostene utfører såkalt «lett-overvåking», seksjon lunge har to intermediær
senger, og seksjon for blod/kreft har definerte senger til palliativ behandling.
Det er tradisjonelt oppfattet forholdsvis tette «skott» mellom de ulike sengeposter/fagområder ved
sykehuset. Driften i de ulike sengepostene er klart adskilt fra hverandre, og det er få arenaer og
rutiner for samarbeid og felles kultur.

Den største innsparingen oppnås ved å etablere større sengeposter med opptil 35 senger med
enerom m/toalett og dusj. Store sengeposter gjør det mulig å redusere med 2 sengeposter fra
dagens 8, til 6 sengeposter.
Forutsetninger for beregningene:
1. Samme sengetall i 2035 som i 2018 (175 normalsenger i Skien).
2. Nybygd sengebygg i tre etasjer gir rom for 3 store sengeposter (35 senger i ukedagene, 25
senger i helg).
3. Stordriftsfordeler i nye sengeposter:
a. Antall senger pr. sengepost bør ligge mellom 28 og 34 senger.
b. Alle rom er ensengsrom, med mulighet for å åpne opp mellom noen av rommene, for
å lage et større overvåkingsrom der det er nødvendig
c. Sengeposter bestående av et eller flere fagområder som er satt sammen på
bakgrunn av helhetlig pasientforløp og/eller faglige synergieffekter.
d. Mulighet for fleksibel bruk av sengene for å ivareta variasjoner i belegget, Eks. 5 –
døgnsenger som kan «åpnes» ved behov.
e. Antall senger til de ulike fagene skal ikke være absolutt, men en sengepost har et
antall senger som skal dekke opp for behovet innenfor de fagområdene den
representerer, som kan endres over tid.
4. Valg av bemanningsfaktor i nye, store sengeposter er avgjørende for størrelsen på beregnet
gevinst. Dagens bemanningsfaktor 1, inklusive EFO 2, beregnet på 178 ordinære senger er
1,83.
5. Det er utarbeidet bemanningsplaner for 3 store sengeposter med inntil 35 senger (jfr.
vedlegg 2), basert på bemanningsnorm på 1,2. Med tillegg av EFO blir bemanningsfaktoren
1,56 for de nye store sengepostene.
6. Ny bemanningsfaktor i 2035 for alle ordinære senger samlet blir 1,71.
I sum gir nytt driftskonsept for sengeposter under nevnte forutsetninger en gevinst på 18 millioner
kroner sammenlignet med dagens situasjon. Se vedlegg 3 for beregninger.
Nedtak av 2 sengeposter reduserer behovet for service og støttetjenester, inklusive kokk på
sengepost (postvert), samt nedtak av tjenester rundt tekstil, avfall og lagerhold. Denne
årsverksreduksjonen kommer i tillegg til redusert pleiebemanning.

De ulike hovedsporene gir ulike gevinster knyttet til sengeposter:
0-alternativet gir økte kostnader siden flere senger må tas i bruk for å dekke framskrevet behov.

1

Bemanningsfaktor er definert som antall årsverk delt på antall senger. Vi har brukt totalt antall årsverk og
inkluderer både seksjonsleder og evt. andre dagarbeidende stillinger. EFO (ekstravakter, forskjøvet arbeidstid,
og overtid) er også inkludert, og det tas høyde for sesongvariasjoner og ferieavvikling (vikarbehov).
Bemanningsfaktoren uttrykker dermed brutto bemanning.
2
EFO er Ekstravakter, Forskjøvet arbeidstid og Overtid

Hovedspor 1 gir ikke gevinst knyttet til senger siden nytt sengebygg ikke er inkludert i
investeringsrammen.
Hovedspor 2 gir gevinst som følge av nytt sengeareal, men det er ikke mulig å hente ut mer enn 50 %
av gevinstpotensialet siden etablering av akuttsenter/observasjonspost ikke er inkludert. Det er
derfor et høyere sengebehov i hovedspor 2 fram til akuttsenter er etablert, og derved lavere gevinst.
Hovedspor 3 gir full uttelling på sengepostgevinstene siden nedtak av senger grunnet opprettelse av
akuttsenter skjer samtidig med flytting til nytt sengebygg.

Observasjonspost - akuttsenter

Økt kapasitet i akuttmottak gir rom for at lettere behandling av pasient kan starte allerede der, og at
pasienten i større grad kan bli avklart før den sendes videre, enten til sengepost, kommunal
helsetjeneste eller hjem.
Dette vil bidra til å sikre at pasienten behandles på riktig omsorgsnivå, dvs. om pasienten skal
behandles i spesialisthelsetjenesten eller om pasienten kan behandles på kommunalt nivå.
Det ventes en nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med i dag, som følge av økt kapasitet i
akuttmottak.
Driftskonseptet består i å etablere en avklaringsenhet i nær tilknytning til - og organisert under
akuttmottaket. Denne enheten skal håndtere:
1. Alle pasienter som kommer til akuttmottaket (kirurgiske, medisinske) med unntak av fødende.
2. Ikke avklarte pasienter, men der initial vurdering tilsier at pasient skal kunne reise hjem eller
avklare behandlingsnivå innen 24 timer.
3. Behandlingsnivå over KAD-nivå (Kommunal ø-hjelp).
4. Observasjon av pasientens tilstand, stabilisering og utførelse av aktuelle undersøkelser.
Igangsettelse av eventuell behandling.
5. Mulighet for 3-4 senger med mer utstyr og mulighet for mer avansert behandling/overvåkning.
6. "Venteplasser" for ferdig avklarte pasienter eller pasienter som venter på blodprøvesvar, KADplass, ambulansetur, m.m.
7. Arealer tilrettelagt for smittepasienter.
I etablering av en slik enhet er det viktig for pasientsikkerheten at det er klare ansvarslinjer og
beslutningsmyndigheter i forhold til diagnostisering og behandling.
Det er naturlig at en slik enhet benevnes som avklaringsenhet og ikke observasjonspost. Man kan
også vurdere benevningen klinisk vurderingsenhet som nå begynner å etablere seg som en standard
benevnelse på denne typen funksjoner.
Effekter ved etablering av avklaringsenhet
•
•
•
•
•

Raskere avklaring og diagnostikk
Reduserte liggetider
Direkte utskrivning fra avklaringsenhet
Bedre pasientforløp og logistikk
Kvalitet og pasientsikkerhet

•
•

Samarbeid og teamtankegang
Bruk av ressurser/bemanning

I idefasen ble det tatt utgangspunkt i etablering av avklaringsenhet med totalt 15 senger i
akuttmottak. Besparelsene knyttet til dette er basert på at tidlig behandling i mottak reduserer antall
innleggelser. I framskrivningsmodellen til Sykehusbygg er det forutsatt at 4000 liggedøgn tas hånd
om i avklaringsenhet/observasjonspost (vi kaller denne posten fortsatt Akutt-24). Med en økning på
8 senger sammenlignet med dagens, vil besparelsen i ordinære sengeposter på huset være omlag 16
senger.
En egen utredning av valg av konsept for avklaringsenhet i akuttmottak har høsten 2019 gitt
anbefaling om sengeantall, liggetid og hvilken behandling og diagnostisering som skal finne sted i
akuttmottak. Akutt-24 øker fra dagens 7 senger til 15 senger, og det er forutsatt at pasienten kan
være i observasjonsposten inntil 24 timer. Erfaringer fra Haukeland viser at en seng i
avklaringsenhet/observasjonspost i mottak reduserer behovet for 2 senger inne på huset.
En netto reduksjon av 8 senger (8 senger flyttes til mottak, 8 senger legges ned), gir isolert sett en
innsparing på omlag 11 millioner kroner, primært knyttet til pleiepersonell. Beregningen er basert på
gjennomsnittlig kostnad per seng for normalsengene.
Etablering av akuttsenter/observasjonspost er inkludert i hovedspor 1 og 3. Akuttsenteret gir full
gevinst i alle disse alternativene.
I alternativ 0 og 2 er akuttsenter ikke inkludert, og gir heller ikke gevinst.

Samle aktivitet i Skien - poliklinikk og dagkirurgi

Poliklinikker og dagkirurgi er nøye gått gjennom for å se hvilke gevinster som oppstår ved
sammenslåing av aktivitet. Avdelings- og seksjonsledere har vært involvert i kartleggingen.
Gevinstene er knyttet til økt produktivitet i legestabene og innsparingsmuligheter som følge av
endring fra dagens driftsløsning på 2 lokasjoner til en mer effektiv driftsmodell.
Flytting av poliklinisk aktivitet fra Porsgrunn til Skien gir mulighet for økt produktivitet gjennom:
•
•
•
•
•

I dagens situasjon med to lokasjoner går det med betydelig tid til reising som i stedet kunne
vært brukt til pasientbehandling.
Samling av alle behandlerressurser på en lokasjon gir økt fleksibilitet og mulighet for færre
avlyste pasientavtaler som følge av sykdom eller annet fravær.
Samordning av administrative funksjoner som følge av samling av aktivitet.
Pre-operativ poliklinikk kun på en lokasjon, pre-operativ poliklinikk i Skien vil kunne håndtere
økning fra Porsgrunn innenfor dagens bemanning.
Samlokalisering av FysMed og Rehabilitering i Skien samlokaliserer alle leger tilhørende
fagområdet og gir mulighet til å utnytte ressurser bedre og øke samhandling.

I tillegg kommer kostnadsreduksjoner som følge av
•

Bortfall av ambulansetransport av pasienter mellom Porsgrunn og Skien

•
•
•

Bortfall av kostnader med transport av varer og utstyr
Samlokalisering av Bryst-Diagnostisk Senter og Endo-Mamma-poliklinikk gir muligheter for å
spare administrative ressurser
Samling av all radiologi i Skien gir mindre behov for vikar innleie ved fravær på dagtid. Ved
radiograf-fravær i Porsgrunn må dette som regel erstattes med vikar for å opprettholde
aktivitet. Et større miljø kan lettere håndtere fravær uten å ta inn vikar.

Flytting av dagkirurgi fra Porsgrunn til Skien kan gi økt produktivitet som følge av
•

•

•
•
•
•

Bedre utnyttelse av dagkirurgiske team. Undersøkelse fra 2016 viser at ca 20 % av
inngrepene i Porsgrunn avsluttes før kl 13.45, grunnet strykning pga syk pasient, ikke møtt.
Ved flytting til Skien vil det være mulig å ta inn Ø-hjelp eller annen ventende pasient når ledig
kapasitet oppstår. I Porsgrunn er ikke dette pasienttilfanget tilgjengelig. Ved samling i Skien
vil det også være flere operatører tilgjengelige mot slutten av dagen.
Redusert antall strykninger pga manglende operatør, manglende anestesi eller manglende
utstyr. Samling av all drift i Skien gir større fleksibilitet ved sykdom/fravær. Forsinkelser som
følge av transport av utstyr utgår.
Bortfall av reisetid kan i stedet benyttes til flere inngrep.
Pre-post bemanning kan reduseres ved å slå sammen Porsgrunn og Skien
Sterilsentral i Porsgrunn kan avvikles
Redusert vikarbehov ved fravær når Operasjon/Anestesi/dagkirurgi slås sammen med Skien
og inngår i et større miljø med muligheter for mer fleksibilitet.

Gevinsten av å samlokalisere aktiviteten i Skien er på bakgrunn dette beregnet til 16,5 millioner
kroner.
I hovedspor 1 oppnås 100 % gevinst siden all aktivitet flyttes til Skien.
Hovedspor 2 og 3 gir ikke mulighet for samlokalisering av aktivitet, og gir derfor ingen gevinst.

Eiendomsdrift

Det kommer til å bli merkostnader innen eiendomsdrift i de utbyggingsalternativene hvor
bygningsmassen øker. En økning i bygningsmassen vil dessuten resultere i økt vedlikeholdsbehov på
sikt.
Tallene i tabellen nedenfor er basert på hovedspor 1 – 3 og viser antall kvm nybygd areal, ombygd
areal og areal tatt ut av drift i de ulike alternativene:

kvm
Nybygd areal
Ombygd areal
Areal ut av drift

0-alt
20 000

Alt 1
11 000
2 000
-16 000

Alt 2
10 400
-

Alt 3
10 300
2 000

Eiendomsdriftsmessig betyr dette at alternativ 1 gir vesentlige besparelser driftsmessig
sammenlignet med hovedspor 2 og 3, siden 16.000 kvm tas ut av drift og erstattes av nye og
ombygde arealer. I hovedspor 2 og 3 øker den totale bygningsmassen.
0 alternativet bygger om ca 20 000 kvm. Forutsatt ombygging til TEK 17 nivå så vil en ha en
besparelse på ca. 100 kr/kvm i energi. Vedlikeholdsbehovet for disse arealene vil være noe lavere de
første årene, mens driftskostnadene per kvm i bruk vil bli opprettholdt på dagens nivå.

Etablering av strålesenter

Etablering av strålesenter med 2 LINAC medfører økte kostnader sammenlignet med nullalternativet.
Det er beregnet en netto merkostnad på ca. 10 mill kr. på årsbasis før avskrivninger/finans. Det er
forventet samme netto merkostnad i alle utbyggingsalternativer. 0-alternativet framstår som gunstig
siden økningen i gjestepasientkostnader er lavere enn merkostnadene ved å etablere et eget
strålesenter.
Etableringen av strålesenter er også omtalt i eget notat.

Beregninger etablering av strålesenter
Alle investeringsalternativer samt null-alternativet skal ivareta forventet behandlingsvolum i 2035,
enten gjennom investeringer i egne tilbud, eller kjøp av helsetjenester (gjestepasienter).
I dette notatet forutsetter vi at investeringskostnadene knyttet til etablering av stråletilbud vil være
tilnærmet like i alle alternativene med utbygging av strålesenter. Nullalternativet inneholder ikke
strålesenter, men inkluderer gjestepasientkostnader som i dag, og en forventning om økte
gjestepasientkostnader i årene framover i takt med økt behov i befolkningen og økt forbruk av
stråling for Telemarkspasientene.
I følge «Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst – ny regional vurdering fra OUS HF»
datert 21.02.2019 anslås 80 % som estimat for behandling av egne pasienter, og dette er også brukt i
framskrivingen av behov til 2035.

Investeringskostnader i ulike hovedspor
I nullalternativet er etablering av eget strålesenter ikke inkludert, men økte driftskostnader
(gjestepasienter) er tatt med.
Strålesenter er inkludert i alle alternativer med utbygging, og medfører investeringskostnader og
netto økte driftskostnader. Strålebunkere med tilhørende støttearealer er i alle alternativer del av
første byggetrinn. Hovedspor 1 og 3 har identiske investeringskostnader for etablering av
strålesenter, i hovedspor 2 er strålesenter del av et større bygg.
•

Hovedspor 1 «Porsgrunn først» - Strålesenter legges til Moflataområdet.

•

Hovedspor 2 «Fellesbygg kreft/sengepost» - bunkere til stråling samt alle aktiviteter knyttet
til kreftbehandling plasseres i nytt sengebygg.

•

Hovedspor 3 «Kreft og normalsengeposter i forskjellige bygg» - strålesenter legges til
Moflataområdet.

Oppstart for strålesenteret i ulike alternativer
Hovedspor

år

2020

2021

2022

2023

LINAC 1 + 2
2024
2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. Porsgrunn først
2. Sengebygg med kreftsenter
3. Sengebygg med akuttmottak

Driftskostnader
Bemanning og rekruttering
For å kunne tilby strålebehandling kreves det spesialkompetanse.

2031

2032

2033

2034

2035

2036

LINAC 3
2 037

2 038

2 039

Bemanningsplan
Vår bemanningsplan bygger på OUS-rapport om økning av strålekapasiteten i HSØ samt hva som er
dagens bemanning ved sammenlignbare stråleenheter. Tabellene nedenfor viser årsverk pr
stillingstype pr år i oppstartfasen fram til full bemanning ved oppstart i 2024 (hovedspor 1 og 3). Her
forutsettes den tredje linacen å være i drift fra 2037 (likt for alle hovedspor).
Bemanningsplan Strålesenter
år 2020
LINAC 1+2
Stråleterapeuter
seksjonsleder (stråleterapeut)
medisinsk fysiker
sekretær
serviceingeniør MTU
LIS-lege onkologi
onkolog
kreftsykepleier sengepost
radiolog
LINAC 3
Stråleterapeuter
medisinsk fysiker
sekretær
serviceingeniør MTU
onkolog
radiolog

SUM årsverk

2021

2022

1

1

3

1

1
1
4

1
1
4

2

4

7

9

2023

1
3
1
1
1
4

11

LINAC 1+2
oppstart
2024
2025
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2026
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2027
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2028
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2029
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2030
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2031
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2032
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2033
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2034
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2035
14
1
3
2
1
1
4
1
1

28

2036

LINAC 3
oppstart
2037
2038

2039

14
1
3
2
1
1
4
1
1

14
1
3
2
1
1
4
1
1

14
1
3
2
1
1
4
1
1

14
1
3
2
1
1
4
1
1

1
1

7
1
1
1
1
1

7
1
1
1
1
1

7
1
1
1
1
1

29

39

39

39

De fleste av de nye årsverkene må rekrutteres utenfra, da det enten er kompetanse vi ikke har
tilgjengelig i sykehuset pr i dag, eller ikke finnes ledig kapasitet i andre avdelinger/klinikker som kan
omdisponeres.
Stråleterapeuter utdannes ved OUS. Det er radiografer som tar 1 år videreutdanning og blir
stråleterapeuter. En stråleavdeling kan ikke startes opp med bare nyutdannede stråleterapeuter, det
er derfor nødvendig med ett tett samarbeid med OUS om hospitering. Vi legger til rette for
hospitering i bemanningsplanen og beregningene i kostnadskalkylen. Kalkylen forutsetter at STHF må
sørge for utdanning av tilstrekkelig antall stråleterapeuter. Dersom vi lykkes i å rekruttere
stråleterapeuter utenfra vil vi spare utdanningskostnader.
Det er også begrenset utdanningskapasitet, og det meste vi kan oppnå er utdanning av 3-4
stråleterapeuter hvert år. Et tett samarbeid med OUS er nødvendig både for tilgang til
utdanningsplasser og etablering av hospiteringsordninger.

Oppstartsfasen
I oppstartfasen, både før strålesenteret kommer i drift, og i perioden med lavere drift enn full
kapasitet, vil det påløpe til dels store kostnader. Dette gjelder særlig rekruttering og opplæring av
personell. Det vil ta 4 år å få utdannet tilstrekkelig antall stråleterapeuter. Medisinske fysikere er
også kritisk viktig å få på plass. Vi forutsetter at de 4 første stråleterapeutene som utdannes jobber i
radiologisk avdeling i kombinasjon med hospitering ved OUS i året etter endt utdanning, i påvente av
at stråleenheten ved STHF settes i drift.
I perioden fra ansettelse til oppstart av strålesenter vil onkologene være tilgjengelige for sengepost
og poliklinikk. Ved cytostatika-poliklinikken er det i dag et udekket behov for legekontroller, og
muligheter for økt aktivitet og dermed økte inntekter.
Det vil også være behov for kompetanseheving blant pleiepersonalet ved sengeposten i dagens
kreftavdeling, da de vil få flere pasienter som mottar strålebehandling.

Driftskostnader
Lønns- og personalkostnader utgjør hoveddelen av driftskostnadene, både i oppstartsfasen og ved
full drift. I tillegg kommer drift av bygg og MTU samt andre driftskostnader i avdelingen.

2020

2021

2022

2023

ISF-inntekter
Egenandeler
Sparte gjestepasientkostnader
Sum inntekter

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

7 368
2 106
5 573

11 052
3 159
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

13 508
3 861
5 573

17 192
4 914
5 573

20 262
5 792
5 573

20 262
5 792
5 573

15 047

19 784

22 942

22 942

22 942

22 942

22 942

22 942

22 942

22 942

22 942

22 942

22 942

27 679

31 626

31 626

Lønn
Andre driftskostnader

6 360
500

11 310
500

16 380
500

23 180
500

26 370
6 600

25 970
6 600

25 970
6 600

25 970
6 600

25 970
6 600

25 970
6 600

25 970
6 600

25 970
6 600

25 970
6 600

25 970
6 600

26 170
6 700

26 170
6 700

27 380
8 800

36 126
8 800

35 627
8 800

35 628
8 800

Sum driftskostnader

6 860

11 810

16 880

23 680

32 970

32 570

32 570

32 570

32 570

32 570

32 570

32 570

32 570

32 570

32 870

32 870

36 180

44 926

44 427

44 428

-6 860

-11 810

-16 880

-23 680

-17 923

-12 786

-9 628

-9 628

-9 628

-9 628

-9 628

-9 628

-9 628

-9 628

-9 928

-9 928

-13 238

-17 247

-12 801

-12 802

10 945
3 743

10 945
3 697

10 945
3 631

10 945
3 543

10 945
3 442

10 945
3 289

10 945
3 125

10 945
2 960

10 945
2 796

10 945
2 631

10 945
2 467

10 945
2 302

10 945
2 138

10 945
1 973

14 188
1 809

14 188
1 645

-32 611

-27 428

-24 204

-24 117

-24 015

-23 862

-23 698

-23 533

-23 369

-23 204

-23 340

-23 176

-26 321

-30 166

-28 798

-28 634

Resultat før avskrivninger
Avskrivninger
Finans
Resultat

-6 860

-11 810

-16 880

-23 680

Resultatoppstillingen bygger på etablering av strålesenter som i hovedspor 1 og 3. I Hovedspor 2
kommer oppstart først i år 2027.

Kapasitet – inntekter
Organisering - pasientbehandling
Sykehuset Telemark har et godt utbygd tilbud innen diagnostikk og behandling av kreft. Etablering av
stråleenhet vil øke dekningsgraden ytterliggere. Utvikling av et stråleterapitilbud må bygges gradvis
opp. Fordelingen i tabellen nedenfor er ikke endelig, men vil avhenge av den kompetansen vi får
tilknyttet oss.
Krefttype

Kirurgi

Stråleterapi

Kjemoterapi

Øre, nese og hals

OUS

OUS

OUS/STHF

Øvre del av
fordøyelseskanalen

OUS

OUS

STHF/OUS

Tykk - og endetarm

STHF/OUS

OUS /STHF

STHF/OUS

Bryst

STHF/OUS

STHF/OUS

STHF/OUS

Lunge

OUS

STHF/OUS

STHF/OUS

OUS

STHF/OUS

Lymfe og blod
Urinblære

OUS/SIV

OUS/STHF?

STHF/OUS

Nyre

STHF

OUS/STHF

STHF/OUS

Prostata

STHF

OUS/STHF

STHF

Kvinnelige kjønnsorgan

STHF/OUS

OUS/STHF

OUS/STHF

Hud

STHF

OUS/STHF

STHF

Hjerne

OUS

STHF/OUS

STHF/OUS

Behandlingene gjennomføres både ved regionavdeling og ved de desentraliserte
stråleterapienhetene. I vurderingen av hvor kurative og avanserte strålebehandlingsopplegg bør

gjennomføres, må både personalmessige og utstyrsmessige kriterier legges til grunn, samt
pasientvolum vektlegges. At et behandlingsopplegg er kurativt, er i seg selv ikke avgjørende for hvor
behandling bør utføres.
Det bør være en målsetting å kunne tilby kurativ behandling av de fleste indikasjonsområder der
hvor strålebehandling inngår som en del av den multimodale terapi som sykehuset ellers utfører. Det
vil i første rekke gjelde kreft i bryst, prostata, rektum, blære og hud. Videre bør man etter hvert
kunne tilby kurativ behandling av lunge- og hjernesvulster.
Vi ser at det å sammenligne seg med Sørlandet gir et relativt godt bilde av hvordan vi kan tenke en
utvikling av et stråletilbud ved STHF.
Erfaringer fra Sørlandet viser at tilbudet om strålebehandling uten særlig ventetid i nærheten av
hjemstedet har ført til at pasienter i økende omfang henvises til palliativ behandling. Samtidig har
avdelingen stadig utvidet det kurative behandlingsrepertoaret. Dette har resultert i en voksende
strøm av pasienter til SSHF som tidligere fikk behandling ved OUS eller i Stavanger.
Type pasienter som skal behandles ved STHF vil avhenge av hvilke kompetanse vi besitter.
Sannsynlig oppstart ved en stråleenhet vil være:
1. Palliativ strålebehandling innen de fleste diagnoser.
2. Kurativ cancer mamma bør tilstrebes å komme på plass så raskt som mulig – pga stor
pasientgruppe og dette vil ha stor betydning for både pasienter og som avlastning på OUS.
3. G.I cancer – pre operativ stråling.

Pasientstrømmer og volumer
Et strålesenter ved STHF skal ha tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasientene fra Telemark og
Vestfold. I 2014 var det 16 400 konsultasjoner i DRG-er for strålebehandling for pasienter bosatt i
Vestfold og Telemark fylke. 15 675 av disse er utført ved OUS. Et strålesenter i Skien vil kunne gi
behandling til 80 % av disse (funksjonsfordeling med OUS), dette tilsvarer 12 540 konsultasjoner.
Samtidig er det rimelig å anta at pasientene fra nordre Vestfold fortsatt vi velge OUS. Dette gjelder
pasienter fra Svelvik og Sande, som hører til Vestre Viken sitt opptaksområde, og kanskje også
pasientene fra Holmestrand og Horten. Trekker vi fra disse, gjenstår det om lag 11 400
konsultasjoner. Dette tilsvarer full kapasitetsutnyttelse av 2 LAE, jfr erfaringstall fra Sørlandet
sykehus HF.
Antall strålebehandlinger totalt i 2017 for pasienter fra Vestfold og Telemark tilsvarer et
kapasitetsbehov på 3 LAE. Framskrevet aktivitet indikerer et kapasitetsbehov på 4 LAE i 2035.
Forutsatt at størstedelen av pasientene fra Vestfold velger Telemark, vil det være pasientgrunnlag til
å starte opp med 2 LAE.
Kostnadene som er satt opp i oversikten (vedlegg) vil være tilnærmet faste uavhengig av
pasientvolum. Inntektene avhenger direkte av aktiviteten. Det er forutsatt at 80 % av
Telemarkspasientene som tidligere har fått strålebehandling ved OUS nå skal ha det ved STHF. I
tillegg forutsettes at 80 % av Vestfoldpasientene med fradrag av kommunene Svelvik, Sande,
Holmestrand og Horten, som har fått behandling ved OUS skal behandles ved STHF. Det kreves tett
samarbeid med Sykehuset i Vestfold for å oppnå best mulig kapasitetsutnyttelse og tilhørende
inntjening.

Antall og prosentandel konsultasjoner i DRG-er for strålebehandling 2014 for pasienter bosatt i Vestfold og
Telemark fylke etter bostedskommune og behandlingssted
Antall
Bostedskommune

0701 Horten
0702 Holmestrand
0704 Tønsberg
0706 Sandefjord
0709 Larvik
0711 Svelvik
0713 Sande
0714 Hof
0716 Re
0719 Andebu
0720 Stokke
0722 Nøtterøy
0723 Tjøme
0728 Lardal
0805 Porsgrunn
0806 Skien
0807 Notodden
0811 Siljan
0814 Bamble
0815 Kragerø
0817 Drangedal
0819 Nome
0821 Bø
0822 Sauherad
0826 Tinn
0827 Hjartdal
0828 Seljord
0829 Kviteseid
0830 Nissedal
0833 Tokke
0834 Vinje
Sum

Oslo
Sørlandet
universitets sykehus HF
sykehus HF
1 094
475
1 865
1 912
1 356
260
508
195
360
173
393
1 012
200
82
1 341
1 817
579
111
515
402
55
139
177
67
128
109
25
46
6
83
190
15 675

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194
180
0
0
30
73
0
25
0
0
0
0
0
33
96
16
0
650

Utenfor
Helse
Sørøst
0
0
0
8
25
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68

Sum

1 094
475
1 865
1 923
1 381
260
508
195
360
173
393
1 022
200
82
1 535
1 997
579
111
545
500
55
164
177
67
128
109
25
79
102
99
190
16 393

Prosent
Oslo
Sørlandet
universitets sykehus HF
sykehus HF
100 %
100 %
100 %
99 %
98 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
100 %
87 %
91 %
100 %
100 %
94 %
80 %
100 %
85 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
58 %
6%
84 %
100 %
96 %

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
13 %
9%
0%
0%
6%
15 %
0%
15 %
0%
0%
0%
0%
0%
42 %
94 %
16 %
0%
4%

Framskrevet behov i 2035 tilsvarer om lag 21 500 konsultasjoner.

Utenfor
Helse
Sørøst

Sum

0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

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

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: Årsplan styresaker
Sak nr.
005-2020

Saksansvarlig og saksbehandler
Tone Pedersen, spesialrådgiver

Sakstype
Orientering

Møtedato
22.01.2020

Trykte vedlegg: Styrets årsplan 2020
Utrykte vedlegg: Ingen

Ingress:
Som ledd i virksomhetsstyringen ved Sykehuset Telemark HF, i henhold til veilederen
«Styrearbeid i regionale helseforetak» utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet punkt. 4.4,
samt som ledd i forskriften «ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten» § 6 a),
utarbeides det en plan for styrets arbeid for det enkelte år.
Årsplan 2020 for styret arbeidstidfester styremøter og styreseminar (jfr. vedtatt møteplan styresak
54-2018) og gir oversikt over de viktigste kjente sakene og hovedaktivitetene som skal behandles i
hvert av styremøtene i løpet av året.
Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme
etter hvert i løpet av året.

Forslag til vedtak:
Årsplan styresaker tas til orientering.

Skien, den 14. januar 2020

Tom Helge Rønning
Administrerende direktør
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2020
Ajourført per 15.01. 2020

Dato, tid og sted Saker til beslutning
Styremøte
22. januar
Kl. 1000 - 1230
Dir. møterom, Skien
Styremøte
25.februar
Kl. 1230 – 1700
Clarion Hotel &
Congress
Gardermoen
Styremøte
25. mars
Kl. 0930 – 1530
Dir. møterom, Skien
Styremøte
22. april
Kl. 0930 – 1530
Dir. møterom, Skien
Styremøte
20. mai
Kl. 0930 – 1530

Saker til orientering

•

Utbygging somatikk Skien - Valg av
hovedspor (innstilling til B3A)

•

Årlig melding 2019

•
•
•

•
•
•

Beretning og årsregnskap 2019
Protokoll fra foretaksmøte og
oppdragsdokument 2020
Fullmakter ved Sykehuset Telemark

•

•
•

Temasaker
•

Styrets egenevaluering –
lukket møte

Virksomhetsrapport per 3. tertial 2019
Virksomhetsrapport januar 2020
Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

•

Styrets egenevaluering –
lukket møte

•
•
•

Virksomhetsrapport februar 2020
Utbygging somatikk Skien – statusrapport
Revisjon av virksomhetsrapport

•

Styrets egenevaluering –
lukket møte
Operasjon 2020, status
og fremdrift i prosjektet

Økonomisk Langtidsplan 2021-2024

•
•

Virksomhetsrapport mars 2020
Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet

•

Styrets egenevaluering –
lukket møte

Utbygging somatikk Skien - Vedtak
konseptrapport (B3)
Møteplan for styret 2021

•

Virksomhetsrapport 1. tertial 2020

•

Styrets egenevaluering –
lukket møte

•

Notodden sykehus
Psykiatri 2 høyre
side Bygg N6-2.etg
.
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2020
Ajourført per 15.01. 2020

Dato, tid og sted Saker til beslutning

Saker til orientering

Temasaker

•

Protokoll fra foretaksmøte xx. mai

•
•

Virksomhetsrapport mai 2020
Styresaker i STHF - status og oppfølging

•

Styrets egenevaluering –
lukket møte

•
•

Konsernrevisjonens revisjonsplan 2021
Tilleggsdokument til OBD 2020

Virksomhetsrapport august 2020
Plan for budsjett 2021
Status pasientsikkerhet ved STHF
Måloppnåelse OBD 2020 per seks måneder
ForBedring 2020 – gjennomføring av tiltak

•

Brukerutvalgets møte
med styret ved STHF
Styrets egenevaluering –
lukket møte

Dir. møterom, Skien

•
•
•
•
•

Styremøte
28. oktober
kl. 0930 – 1530

• Virksomhetsrapport per 2. tertial 2020
• Status budsjett 2021
• Ledelsens gjennomgang (LGG) 2020

Styremøte
17. juni
Kl. 0930 – 1530
Dir. møterom, Skien
Styremøte
16. september
Kl. 0930 – 1530

Dir. møterom, Skien

•

•

Dir. møterom, Skien
Styremøte
16. desember
Kl. 0930 – 1530

•

•
•
•

Budsjett 2021
Valg av ansattevalgte styremedlemmer Oppnevning av valgstyre
Årsplan styresaker 2021

•
•
•
•
•

Styrets årlige evaluering
av administrerende
direktørs arbeid og
resultater – lukket møte
Styrets egenevaluering –
lukket møte

Virksomhetsrapport per november 2020
Forskning STHF
Overordnet handlingsplan for helse-, miljøog sikkerhet (HMS) Sykehuset Telemark
2021
Årsrapport internrevisjon og plan 2021
Styresaker i STHF - status og oppfølging
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Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2020
Ajourført per 15.01. 2020

Faste styresaker i hvert styremøte:
•
•
•
•
•

Innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll og eventuelt B-protokoll fra forrige (tidligere) styremøte
ADs driftsorienteringer
Andre orienteringer
Årsplan styresaker

Foretaksmøte og styreseminar:
Foretaksmøte 26. februar med påfølgende felles styresamling regi av Helse Sør-Øst RHF
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, Gardermoen
Foretaksmøte xx. mai kl. xxxx – xxxx (avventer informasjon fra Helse Sør-Øst RHF)
Styreseminar 22. april kl. 1600 – 2000
Tema:
•

Styreseminar 16. september kl. 1600 – 2000
Tema:
•

Styreseminar 16. desember kl. 1600 – 2000
Tema:
• Årlig egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET
12.12.2019 kl 10:00 til 14:00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom
Tilstede:

Rita Andersen, Psoriasis og Eksemforbundet Telemark (PEF)
John Arne Rinde, Pensjonistforbundet Telemark
Gunn Ingeborg Kval-Engstad, Ryggmarksbrokk- og Hydrocephausforeningen
Hanne Kittilsen, Kreftforeningen
Olav Kristiansen, Prostatakreftforeningen (profo)
Sondre Otervik, A-larm
Gun Inger Heibø, Multippel sklerose (MS)
Anne Iversen, Norges Handikapforbund (NHF)
Tom Helge Rønning, administrerende direktør
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF
Arbesa Berisha, Pasient- og brukerombudet i Telemark

Saker presentert av:
Åse-Gunn Fjellhøy Tveten, overlege gyn kreft
Kjersti Junker, forløpskoordinator/kreftsykepleier
Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør
Karen Vik, klinisk farmasøyt, leder for farmasøytiske tjenester, Sykehusapoteket
Benedicte Børge-Ask, avdelingsleder
Annette Fure, utviklingsdirektør
Forfall:

Vidar Bersvendsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Halfrid Waage, fagdirektør
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk
Anne Brynjulfsen, rådgiver
Egil Rye-Hytten,

Møtet ble ledet av Rita Andersen
Sak 00/19

Sak 40/19

Sak 41/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner innkalling og saksliste.
Godkjenning av protokoll fra 31.10.2019
Protokollene fra 06.06.19 ble lagt frem for endelig godkjenning.
Vedtak:
Brukerutvalget godkjenner protokollen.
Forløp i gyn pakkeforløp
Overlege Åse-Gunn F. Tveten, gyn kreft og forløpskoordinator/kreftsykepleier Kjersti
Junker informerte om forløpet i gyn pakkeforløpene.
Innen gynekologisk kreft er det utfordringer med måloppnåelse innen standard
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forløpstid. Mye av behandlingen foregår sentralt på Radiumhospitalet, og vi har
relativt liten påvirkning på tempoet.
Forløpskoordinator og kreftkoordinator jobber aktivt for å bedre samhandlingen, og
Radiumhospitalet jobber med å få til en bedre logistikk.
Innspill fra brukerutvalget:
 Være mer aktive på å informere pasientene om kreftkoordinator i
kommunene
 Informere om likepersoner i lokallag

Sak 42/19

Virksomhetsrapporten STHF pr november 2019 v/økonomidirektør Geir Olav
Ryntveit
Resultatene for de fleste medisinske parameterne viser liten endring siste måned.
Gjennomsnittstall per 11 måneder i år viser 80 % andel nye pasienter inkludert i
pakkeforløp, dette er noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor (83 %). 74 % av
pasientene i pakkeforløp behandles innen standard forløpstid. Dette er noe lavere
enn ved tilsvarende periode i fjor (77 %) men innfrir målet om 70 %. Sykehuset
Telemark HF scorer høyest på andel behandlet innen standard forløpstid innen
foretaksgruppen.
Ventetidene for pasienter med påstartet behandling reduseres i november og antall
pasienter med passert tentativ tid går ned. Det er imidlertid registrert økt antall
fristbrudd og en økning i antall pasienter på ventelistene.
Samlet ventetid (påstartet) i november er 55 dager, 2 dager høyere enn i november
2018. Gjennomsnittlig ventetid for påstartet pasienter er redusert for VOP, men øker
for somatikk, BUP og TSB sammenlignet med november 2018. Andel fristbrudd
påstartet pasienter og andel fristbrudd ventende er økt sammenlignet med november
2018.
Prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet er oppfylt for BUP, men ikke for VOP eller
TSB, grunnet nedgang i antall terapeuter. Prioriteringsregelen for ventetider er
oppfylt for alle tjenesteområdene, mens den for kostnader er oppfylt for BUP og TSB.
Det jobbes med rekruttering i vakante stillinger for å øke aktiviteten og holde
ventetidene lave også framover.
Aktivitet i somatikken, målt i antall «sørge for» ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk,
legemidler), er 896 poeng lavere enn budsjettert per 11 måneder. Avviket er i all
hovedsak relatert til døgnaktiviteten ved Kirurgisk klinikk, og skyldes en kombinasjon
av færre opphold og lavere DRG-indeks («pleietyngde»). Sykehuset har også oppnådd
færre ISF-poeng knyttet til legemidler enn hva som er budsjettert.
Sykehuset Telemark forbedrer driftsresultatet med 5,1 millioner kr. i november og
reduserer det akkumulerte budsjettavviket til – 2,0 millioner kr. Driftsresultatet hittil i
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år er på + 25,5 millioner kr.
Resultatforbedringen i november skyldes økt salg av helsetjenester, i hovedsak
lab.prøver og høyere inntekter fra poliklinisk virksomhet. Øvrige positive bidrag til
driftsresultatet er knyttet til lavere kostnader for gjestepasienter og H-resepter samt
effekt av ISF avregningen for 2019. Klinikkene rapporterer negative resultater,
grunnet lavere DRG uttelling i somatikken og høye lønnskostnader på sengepostene,
delvis kompensert av inntekter for utskrivningsklare pasienter.
Akkumulert resultat hittil i år viser høye polikliniske inntekter, høye salgsinntekter
lab/røntgen og lavere kostnader ved kjøp/salg av helsetjenester, som kompenserer
for svakere fremdrift av effektivitetsarbeidet i klinikkene.
Prognosen for året opprettholdes til balanse i forhold til budsjettert styringsmål.
Sak 43/19

Pasient- og brukerombudets orienteringer
Ingen spesielle saker å melde

Sak 44/19

Legemiddelsamstemming v/ Karen Vik, klinisk farmasøyt
Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for
legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal aktivt bidra til god
sykehusøkonomi.
Klinisk farmasi
Dvs farmasøytisk legemiddelkunnskap anvendt på pasientenes farmakoterapeutiske
problemstillinger, basert på kliniske data der farmasøyten har direkte eller indirekte
kontakt med pasienten.
Kliniske farmasøyter jobber mye i tverrfaglige team.
Deres viktigste oppgaver er å utføre
• legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, pasientsamtaler.
Legemiddelsamstemming: Farmasøyten framskaffer en komplett oversikt over
pasientens aktuelle legemiddelbruk. Dette kan gjøres i samarbeid med annet
helsepersonell eller at farmasøyten er en ressursperson for opplæring når annet
helsepersonell har ansvaret for å utføre oppgaven.
Legemiddelgjennomgang: En systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den
enkelte pasients legemiddelbruk med hensyn til effekt, indikasjon og sikkerhet.
Pasientsamtaler: En dialog med pasienten for å sikre riktig informasjon om
legemiddelbruk.
Hva utfordrer rett legemiddelbruk i dag ?
o
o
o
o

Legemiddelsamstemming, inn og ut
Flere legemidler, avansert og persontilpasset behandling
Kostbare legemidler
Legemiddelmangel
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o Antibiotikaresistens
Klinisk farmasi STHF
•
•
•
•
•
•

Årlig avtale om farmasøytiske tjenester – fagdirektør
1130 timer klinisk farmasi
Barn, intensiv, slag/nevrologi og ortopedisk avdeling
Antibiotikastyringsprogrammet
Prosjekt farmasøyt i akuttmottak ?
Riktig bruk av psykofarmaka - Telemark

Sak 45/19

Geriatri v/ Sykehuset Telemark v/ avdelingsleder Benedicte Børge-Ask
Benedicte Børge-Ask orienterte om geriatritilbudet ved sykehuset.
Per i dag:
• 3 akuttgeriatriske senger i Skien
• Geriatrisk tilsyn tilbys alle sengeposter i Skien
• Samarbeid om ortogeriatriske pasienter to-tre dager per uke
• Tilstede på alderspsykiatri en dag annen hver uke
• Tverrfaglig utredningspoliklinikk en dag per uke
• Kontrollpoliklinikk i Skien en dag annenhver uke – grunnet sykdom jobbes det
med å finne en løsning for å oppretholde dette tilbudet
Tilbud i kommunene:
• Bamble – geriatrisk poliklinikk ble pauset da en lege var i sentral tjeneste.
Kommunen har ikke ønsket å gjenoppta aktiviteten.
• Kragerø – poliklinikk ble avviklet pga lite bruk.
• Skien – tilbud om tilsyn en dag pr uke, men etter seks måneder ble
etterspørselen borte.
• Geriater tilbyr undervisning i kommunene – benyttet av Porsgrunn og Skien
• Geriatrisk fagdag en gang per år.
Fagdagen er utsatt pga sykdom til høsten 2020.
Brukerutvalget er velkommen til å delta.

Sak 46/19

Status – prosjekter
Brukerutvalget gjennomgikk listen.
Idar Grotle inviteres til møtet i januar for informasjon om forskningsutvalget og
styringsgruppe USS.
Eventuelt
• Kort oppsummering fra konferansen om brukermedvirkning som ble arrangert
av HSØ i samarbeid med FFO, SAFO og Kreftforeningen v/ Anne Iversen
• Kort oppsummering fra HSØ samling for ledere og nestledere i
brukerutvalgene v/ Rita Andersen
• Tekst på brev ved ikke møtt time.
Brukerutvalget reagerer på tekst som er benyttet på brev sendt pasienter
vedr ikke møtt time.
Tekst: «Han/hun gis ikke ny time her i denne omgang»
Undertegnede tar kontakt med den aktuelle avdelingen, og spør om denne
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Sak 47/19

teksten kan endres – skrives på en annen måte.
Sak 48/19

Utbygging somatikk Skien (USS) – Valg av hovedspor v/utviklingsdirektør Annette
Fure.
Flere høringsgrupper ved sykehuset har vurdert tre ulike hovedspor for prosjekt
utbygging somatikk Skien. Deriblant brukerutvalget.
Hovedsporet som velges skal gå videre til designkonsept og skissekonsept,
konseptfase steg 2.
Annette Fure orienterte om resultatene av høringssvarene - et stort flertall av
deltakerne på disse høringsgruppemøtene mener at hovedspor tre er det beste
alternativet, og hovedspor 3/ 3b fremstår dermed som best ut fra evalueringene
basert på ikke vektede kriterier.
AD /ADs ledergruppe anbefaler også at hovedspor 3 fører videre til Konseptfase, steg
2.
Styret ved Sykehuset Telemark skal gi sin innstilling i styremøtet 22.01.20, og endelig
beslutning av hovedspor skal tas av HSØ styret 12.03.2020.
Brukerutvalget gir sin oppslutning til hovedspor 3/3b.
Adm.dir Tom Helge Rønning takket brukerutvalget for godt samarbeid gjennom
året, og på vegne av pasienter og pårørende for innsatsen som er lagt ned i 2019.
Med ønske om en riktig GOD JUL til alle!

Skien, 12.desember 2019
Anne Borge Kallevig
Referent
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF, Hamar
19. desember 2019
Kl 09:15-16:00

Følgende styremedlemmer møtte:
Svein I. Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Geir Nilsen
Lasse Sølvberg
Sigrun E. Vågeng

Styreleder
Nestleder

Fra brukerutvalget møtte:
Rune Kløvtveit
Nina Roland

Fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, kommunikasjonsdirektør
Gunn Kristin Sande og direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø
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Saker som ble behandlet:

103-2019

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

104-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2019

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 21. november 2019, med tillegg under sak 094 under kommentarer i
møtet, godkjennes. Tillegget omhandler behovet for tilgjengelige parkeringsplasser for
pasienter.

105-2019

Virksomhetsrapport per november 2019

Data fra Norsk pasientregister (NPR) ble først mottatt 18.12.19. Av denne grunn var saken
ettersendt til styret kvelden før styremøtet. Det ble gitt en orientering om status for
virksomheten per november 2019 i møtet. Styret stilte spørsmål til saken, men utsatte
behandlingen av saken til neste møte.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Saken utsettes til neste styremøte

Side 2 av 13

106-2019

Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for
2020

Oppsummering
Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst skal støtte helseforskning i regionen og bidra til
videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene gjennom utvikling av kunnskap og
kompetanse.

Forskningsmidlene benyttes for å realisere de regionale forsknings- og innovasjonsstrategiene
og skal også brukes for å understøtte hovedmålene i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.

De regionale midlene til forskning og innovasjon omfatter det øremerkede tilskuddet til
forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midlene) og forsknings- og
innovasjonsmidler fra det regionale helseforetakets eget budsjett. I sak 094-2019 vedtok styret i
Helse Sør-Øst RHF budsjettrammen for de regionale forskningsmidlene for 2020 og avsatte i alt
133,7 mill. kroner som søknadspott for den regionale hovedutlysningen.

Det er Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo som vedtar innstilling av
HOD-midlene, mens styret i Helse Sør-Øst RHF gjør endelig vedtak i tildelingen av de regionale,
konkurranseutsatte forskningsmidlene.

Kommentarer i møtet
Styret imøteser en sak tidlig neste år hvor virkemidler for målrettet tildeling av
forskningsmidler gjennomgås. Styret er opptatt av at blant annet forskning på variasjon i levekår
og dødelighet inngår i prosjekter som støttes. Styret ba om at kjønnsfordelingen for tildelingen
kommer frem i senere saker. Det samme gjelder andelen med minoritetsbakgrunn.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og
Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og
omsorgsdepartementet og vedtar tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler
for 2020 i samsvar med innstillingen.

107-2019

Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte
krav innen IKT-området

Oppsummering
Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2020.
Det økonomiske resultatkravet fastsettes som en del av det samlede styringsbudskapet, men av
hensyn til helseforetakenes budsjettprosesser gjøres denne beslutningen før oppdrag og
bestilling (dokumentet som viser det samlede styringsbudskapet) er utformet og lagt frem for
styret i Helse Sør-Øst RHF. Det redegjøres også for arbeidet og prosess med utforming av
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oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen. I
tillegg redegjøres det for noen særskilte krav innen IKT-området som foreslås innarbeidet i
oppdrag og bestilling 2020.

Det legges til grunn at innholdet i oppdrag og bestilling gjenspeiler styringsbudskapene gitt av
eier og styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF. Flere av styringsbudskapene som er gitt i tidligere års
oppdragsdokumenter vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument.
Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i
helseforetakets virksomhetsstyring, eller krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt.
Selv om oppdrag og bestilling 2020 ikke stiller krav om rapportering for disse områdene vil
status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av
helseforetakene.

Endelig versjon av oppdrag og bestilling 2020 vil bli forelagt styret 5. februar 2020 og vil bli
gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter 26. februar 2020.

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør redegjorde for at styret i Vestre Viken HF har fastsatt et resultatkrav
på 248 millioner kroner ved behandling av budsjett 2020 for helseforetaket. Dette henger
sammen med at det må arbeides videre med planer og konsekvenser av forsering av arbeidet
med BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og
Kongsberg sykehus). På denne bakgrunn endret administrerende direktør forslag til konklusjon
tilsvarende, dvs at resultatkrav for Vestre Viken HF settes til 248 millioner kroner.
Styret diskuterte spesielt særskilte krav innen IKT-området. Styret var opptatt av at lokale
datarom er å betrakte som avvik som skal forelegges det aktuelle helseforetakets styre.
Vedtakspunkt om sentrale datarom ble justert tilsvarende.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster i 2020 (tall i
hele tusen kroner):
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF

Sykehusapotekene HF

150 000
250 000

12 000
6 000

Sykehuset i Vestfold HF

100 000

Sykehuspartner HF

100 000

Vestre Viken HF

248 000

Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF

Sørlandet sykehus HF
Helse Sør-Øst RHF

0

30 000

-78 000
40 000

200 000
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Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2020 medfører forbedret resultat
tilsvarende oppnådde gevinster og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes
årsestimat for økonomisk resultat.

2. Følgende særskilte krav innen IKT-området innarbeides i oppdrag og bestilling 2020:

a. Helseforetakene må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer
for de tjenestene som helseforetakene bruker

b. Helseforetakene skal bidra aktivt til å sanere applikasjoner, og på den måten bidra til
overgangen til Windows 10 som operativsystem
c. Helseforetakene skal forelegge avvik fra regionale føringer for IKT for eget styre

d. Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom og
helseforetakene skal bidra til dette. Etablering av lokale datarom er å betrakte som
avvik som skal forelegges styret, jf. punkt c. Dagens situasjon med desentraliserte
datarom skal gjennomgås og tas stilling til. De lokale datarommene som skal bestå,
skal holde et forsvarlig sikkerhetsnivå. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for
dette.

e. Helseforetakene skal sette av ressurser til å gjennomgå eksisterende IKT- avtaler i
regionen for å avklare eierskap til og vilkår i den enkelte avtalen. Hovedregelen er at
Sykehuspartner HF skal forvalte IKT-avtaler i Helse Sør-Øst.
f.

Helseforetakene skal sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert
innbyrdes og avstemt mot regionale føringer

g. Helseforetakene skal ikke bygge opp eller inneha intern IKT-kompetanse og
-kapasitet som hører hjemme hos Sykehuspartner HF

3. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2020 til orientering.

108-2019

Vestre Viken HF – avhending av eiendom i Ringerike kommune

Oppsummering
Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av eiendom i Vestre Viken HFs
eiendomsportefølje. Eiendommen ligger i Ringerike kommune.

Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om
avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF
før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.
Kommentarer i møtet
Styret mente at vedtakspunkt 5 i forslag til vedtak kunne utgå. For øvrig ble vedtaket som
fremlagt av administrerende direktør.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HFs anmodning om samtykke til salg av
eiendom i Ringerike kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Salget
omfatter Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr. 44, bnr. 40 i 0605 Ringerike kommune.
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Ringerike å kjøpe
eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut
for salg i det åpne markedet.
3. Frigjort likviditet skal benyttes til BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og
oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus).
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende
fullmaktsstruktur.

5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt
og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

109-2019

Sykehuspartner HF – leverandørstrategi og bruk av
leverandørmarkedet i programmet STIM

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd.

Oppsummering

Saken omhandler vedlagte brev fra Sykehuspartner HF datert 5. juli 2019 om leverandørstrategi
og bruk av markedet for programmet STIM. Leverandørstrategien for programmet STIM ble
behandlet i styret i Sykehuspartner HF i møtet den 19. juni 2019, sak 043-2019.

Leverandørstrategien fra Sykehuspartner HF legges med dette frem for styret i Helse Sør-Øst
RHF for behandling.

Kommentarer i møtet

Styret diskuterte at det er nødvendig med en beskrivelse av fremtidig behov for kompetanse og
kapasitet i Sykehuspartner HF. Dette betyr imidlertid ikke at Sykehuspartner HF skal utføre alle
oppgaver selv. Det ble presisert at hele heleforetaksgruppen må involveres i et arbeid med
fremtidig kompetanse og kapasitet i Sykehuspartner HF, herunder også tillitsvalgte og ansatte.
Det var ikke lagt opp at styret skulle realitetsbehandle strategien, og administrerende direktør
justerte forslag til vedtak tilsvarende dette.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. I oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF skal det stilles krav om at helseforetaket
skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Hele
helseforetaksgruppen skal involveres i dette arbeidet og endelig beslutning skal fattes av
styret i Helse Sør-Øst RHF.

2. Styret avventer behandling av leverandørstrategi og bruk av markedet for programmet STIM
i Sykehuspartner HF til punkt 1 er gjennomført

110-2019

Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk

Oppsummering
Saken omhandler anskaffelse av regional IKT-løsning for helselogistikk.

En IKT-løsning for helselogistikk skal legge til rette for endring av arbeidsprosesser slik at
helsepersonell og pasienten unngå unødvendig venting og som muliggjør mer effektiv bruk av
ressurser. Anskaffelsen omfatter funksjonalitet med fokus på innsjekk og oppgjør for pasienter,
styring av pasientflyt og ressurser, samt intern kommunikasjon og varsling på mobil.

En regional IKT-løsning for helselogistikk vil bidra inn mot flere satsningsområder i Regional
utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. Dette gjelder både nye arbeidsformer med bedre bruk av
teknologi og brukerstyring, samt mer tid til pasientrettet arbeid.

Saken omhandler kun anskaffelsen av en regional IKT-løsning for helselogistikk.
Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen er innenfor administrerende
direktørs fullmakt. Saken legges imidlertid frem for styret da kostnadsrammen for hele
prosjektet er antatt å gå utover administrerende direktørs fullmakt.

Kommentarer i møtet

Styret var opptatt av å få fremlagt planen for gjennomføring sammen med kostnadsrammen for
prosjektet. Styret tar ikke stilling til gevinstestimatene som er presentert i saken. Styret påpekte
at kravet til universell utforming ligger til grunn også ved anskaffelser av IKT-løsninger.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette en regional anskaffelse av IKTløsning for helselogistikk. Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen settes
til 10 millioner kroner.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak når plan for
gjennomføring og kostnadsrammen for hele prosjektet foreligger
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111-2019

Revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer – oppfølging

Oppsummering
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har, i henhold til revisjonsplan 2019, gjennomført revisjon
som omfattet prosessene for forvaltning av regionale kliniske systemer.

Bakgrunn for revisjonen er at Helse Sør-Øst over flere år har utviklet regionale kliniske systemer
som et ledd i modernisering og standardisering av helseregionens systemportefølje. De store
investeringene i disse systemene er begrunnet i gevinster. Gevinstene skal realiseres gjennom
mer effektive kliniske arbeidsprosesser kombinert med bedre kvalitet i prosessene og dermed
pasientbehandlingen. Dette gjelder arbeidsprosesser internt i og på tvers av helseforetakene, og
mellom helseforetakene og eksterne helseaktører som fastleger, kommunale helsetjenester,
private institusjoner og avtalespesialister.
Det er viktig at Helse Sør-Øst RHF har etablert en hensiktsmessig, overordnet styrings- og
forvaltningsmodell for de regionale kliniske systemene i hele foretaksgruppen og at denne
fungerer etter hensikten. Saken omhandler revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen og
tiltaksplan for oppfølging av de anbefalinger som ble gitt av konsernrevisjonen.

Kommentarer i møtet

Administrerende direktør redegjorde for at revisjonen omhandlet forvaltning av regionale
kliniske systemer og at den fremlagte tiltaksplanen omhandler de påpekninger som
konsernrevisjonen har. I tillegg arbeides det med gjennomgang av hele porteføljestyringen av
IKT-prosjekter som har betydning for hvilke prosjekter som igangsettes og dermed hvilke
gevinster som kan hentes ut.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen om forvaltning av regionale kliniske
systemer til orientering og tilhørende tiltaksplan for oppfølging til etterretning.

112-2019

Høring ny e-helselov

Oppsummering
Helse Sør-Øst RHF har mottatt høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av
28. oktober 2019, med forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. januar 2020.

Etablerte nasjonale e-helseløsninger (kjernejournal, e-resept og helsenorge.no) er vedtatt
overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020. Som følge av dette
foreslås det forskriftsfestede dataansvaret for e-resept og kjernejournal overført fra Direktoratet
for e-helse til Norsk Helsenett SF. Høringen omfatter også overføringen av dette dataansvaret,
hvor svarfristen var 9. desember 2019. Det er avgitt høringssvar hvor slik overføring støttes,
med forbehold om styrets godkjenning.
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Helse- og omsorgsdepartementets uttalte hovedmål for innføring av ny e-helselov er en
tydeliggjøring av myndighetsrollen for Direktoratet for e-helse og legge til rette for raskere
innføring av prioriterte nasjonale e-helsetiltak. Loven legger føringer for styring og organisering
av e-helse området, på tvers av sektorer.
Målet med styresaken er å drøfte innretningen på høringssvaret om ny e-helselov.

Kommentarer i møtet

Styret støttet momentene til høringen som var presentert fra administrerende direktør. Styret
anerkjenner behovet for at det over tid utvikles bedre nasjonale løsninger.
Styret pekte imidlertid på at arbeidsdelingen som loven beskriver, gjør ansvarslinjene mer
uklare. Styret er bekymret for budsjettstyringen og de økonomiske konsekvenser for
spesialisthelsetjenesten.

Styret var opptatt av at lovforslaget vil kunne hemme innovasjon ute i tjenesten. Videre ønsket
styret at det i høringssvaret skal beskrives hvordan de fire regionale helseforetakene
samarbeider om IKT-løsninger og hvilket potensiale dette gir for å utvikle nasjonale løsninger
innenfor eksisterende styringsstruktur. Dette som en alternativ modell for nasjonal samordning.

Styret er opptatt av at de regionale helseforetakene er nærmere sluttbruker av løsninger og at
regionale løsninger ofte må komme først. Det skal i høringssvaret beskrives hvordan Helse SørØst RHF deler opp IKT-prosjekter for å redusere kompleksitet og risiko.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret slutter seg til den foreslåtte tilnærmingen til høringssvar om ny e-helselov, hensyntatt de
innspill som ble gitt i styremøtet.

113-2019

Revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Oppsummering
Saken gjelder fremleggelse av forslag til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.
Revisjonsutvalget skal i henhold til instruks for styrets revisjonsutvalg utforme forslag til
revisjonsplan og fremlegge denne for styret for godkjennelse. I henhold til helseforetakslovens §
21 a skal styret godkjenne planen.

Kommentarer i møtet

Styreleder understreket at konsernrevisjonen er et redskap for styret i Helse Sør-Øst RHF, men
også et redskap for styrene i helseforetakene i regionen. I tillegg kan administrerende direktør i
Helse Sør-Øst RHF i samråd med styreleder eller revisjonsutvalget be om revisjoner av forhold
utenfor Helse Sør-Øst RHF.
Styreleder understreket at konsernrevisjonen også må bistå styrene i helseforetakene i
prosessen med å komme frem til viktige revisjoner. Forslag fra styrene i helseforetakene skal
normalt ikke avslås.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner revisjonsplan 2020.

114-2019

Status oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd.

Oppsummering

I forbindelse med oppnevning av styrer i helseforetakene i februar 2020, har Helse Sør-Øst RHF
gjennomført samtaler/intervjuer med styremedlemmer og administrerende direktør i
helseforetakene. Hensikten har vært å få et samlet inntrykk av det enkelte helseforetaks
utfordringsbilde, hvordan styret fungerer og kompetansebehov i styret. I denne saken
oppsummeres status for intervjuene og prosess frem mot re-oppnevning av styrer i
helseforetakene som skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i styremøte 5. februar 2020.
Saken omhandler også de kriterier og kompetansekrav som stilles til styresammensetningen i
helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Kommentarer i møtet

Styreleder redegjorde for arbeidet i valgkomitéen og oppfordret styret til å foreslå navn på
kandidater. Det ble spesielt pekt på behov for aktuelle kandidater med minoritetsbakgrunn, med
kompetanse på sykehusdrift og økonomisk kompetanse.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret tar redegjørelsen om prosess for styrevalg i helseforetakene i Helse Sør-Øst til
orientering.

2. Styret slutter seg til de kriterier og kompetansekrav som stilles til styresammensetningen i
helseforetakene i Helse Sør-Øst.

115-2019

Sykehuset Østfold HF – konseptrapport nytt akuttmottak

Oppsummering
Sykehuset Østfold HF har gjennomført konseptfase for utvidelse av akuttmottaket ved Kalnes og
har i brev av 29. oktober 2019 oversendt styresak 57-19 med forespørsel om å få videreføre
prosjektet til forprosjektfasen.
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I tråd med fullmaktsstruktur for bygginvesteringer i styresak 073-2019 Revisjon av
fullmaktsstruktur for bygginvesteringer, har Helse Sør-Øst RHF beslutningsmyndighet
for beslutningspunkt B3 – godkjenne valg av konsept, for alle prosjekter over 50 millioner
kroner. Estimert investeringskostnad for utvidelse av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF
ligger innenfor investeringsfullmakten til administrerende direktør. Saken legges derfor frem for
styret i Helse Sør-Øst RHF til orientering.

Kommentarer i møtet

Styret uttrykte støtte til at akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF bygges ut. Styret ba om en
egen redegjørelse om kapasitetssituasjonen og aktuelle tiltak på kort og mellomlang sikt for å
bedre kapasiteten.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret i Helse Sør-Øst RHF tar redegjørelsen om konseptrapporten for nytt akuttmottak ved
Sykehuset Østfold HF til orientering.

116-2019

Årsplan styresaker

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

117-2019

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

I forbindelse med gjennomgangen av sakens punkt 13 Grossistanbud ble det gitt en utvidet
orientering i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd. Styret er enig i at
beredskapslageret utvides og tok til etterretning at administrerende direktør vil inngå ny
grossistavtale.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
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Andre orienteringer
1.
2.
3.
4.

Styreleder orienterer
Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 19. november 2019
Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 20. november 2019
Protokoll datert 18.12.19 fra drøftinger med de konserntillitsvalgte.

Temasaker
•

Styrets egenevaluering 2019

Møtet hevet kl 15:40
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Hamar, 19. desember 2019

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær

Side 13 av 13

