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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato:  25. mars 2020 Tidspunkt: kl. 0930–1030 Sted: Telefonmøte 

Følgende medlemmer møtte 
Per Anders Oksum                      Styreleder                    
Kine Cecilie Jordbakke                Nestleder                                                 
Turid Ellingsen                                                                                                                                              
Per Christian Voss                                                                                                                                                             
Nils 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, Lars Kittilsen kommunikasjonssjef og Tone 
Pedersen styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)                               
  
     
Presentasjon av saker: 
Sak 017a: Per Anders Oksum styreleder 
Sak 017: Tom Helge Rønning, administrerende direktør 
 
Styreleder ledet møtet 
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017a-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 

017-2020 Administrerende direktør sin redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør orienterte muntlig om situasjonen på sykehuset vedrørende 
koronaviruset: 

• Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene koordinerer situasjonen på en god måte og det 
avholdes blant annet telefonmøter med administrerende direktør i alle 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF tre dager i uken  

• Helseforetakene planlegger sin drift for ulike scenarioer på bakgrunn av tall og 
anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 

• 1. mars innførte sykehuset reiserestriksjoner for ansatte basert på anbefalinger fra 
Folkehelseinstituttet 

• 10. mars etablerte sykehuset grønn beredskap og 13. mars ble beredskapen høynet 
til gul 

• Sykehuset har planer for å øke til 20 intensivplasser. Ved behov kan sykehuset øke 
kapasiteten ytterligere til 30 intensivplasser. Sykehuset har tilstrekkelig med 
respiratorer og luftstøtteutstyr 

• Det er allerede gjort store endringer i driften ved Sykehuset Telemark. Dette for å 
sikre forsvarlighet, redusere smittespredning og for å frigjøre et større areal til 
intensivbehandling i Skien. Blant annet ble akuttkirurgi innen ortopedi og 
gastrokirurgi flyttet til Notodden 16. mars. Da ble store deler av fjerde og sjette 
etasje i nordfløyen frigjort for å kunne benyttes til intensivbehandling. Sykehuset 
planlegger å bruke hele tredje etasje på Moflata (70 – 75 senger) til koronapasienter, 
som ikke trenger intensivbehandling men isolering. Sykehuset ser også på muligheten 
for å øke antall plasser ytterligere, for eksempel ved å flytte pasienter. Det kan også 
være aktuelt å ta i bruk andre lokaler 

• I Porsgrunn har sykehuset stengt tilbudet om mammografiscreening.  Fertilitets-
behandlingen er stengt og sykehusets rehabiliteringstilbud er redusert. Den 
kirurgiske aktiviteten er redusert med ca. 80 – 85 %. Kreftkirurgi og kirurgi som er 
medisinsk nødvendig, gjennomføres som ordinært 

• Sykehuset har også gjort driftsomlegginger i psykiatrien. Administrerende direktør 
besvarte i møtet en skriftlig henvendelse fra nestleder i brukerutvalget, Sondre 
Otervik. Hans bekymring gjelder sykehusets tilbud til rusavhengige pasienter. Som et 
ledd i sykehusets smitteforebyggende arbeid er avrusningsenheten slått sammen/ 
samkjørt med DPS akutt for å frigjøre en etasje for pasienter med koronasmitte. 
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Sykehuset tar fremdeles inn nye pasienter til behandling og øyeblikkelig hjelp er 
tilgjengelig. Sykehuset har ikke avvist rusavhengige pasienter, som har hatt behov for 
behandling, og følger med på situasjonen for å ivareta behovene på dette området 

• Sykehuset arbeider med å øke telefon- og videokonsultasjoner både i somatikken og i 
psykiatrien 

• Sykehuset har i dag tre pasienter innlagt. To pasienter ligger på intensivavdelingen og 
en person ligger på luftisolat  

• Sykehusets største utfordring er bemanningsressurser og kompetanse. 
Omrokkeringer av ansatte er foretatt og opplæring er igangsatt. Sykehuset er i dialog 
med Betanien om personell og opplæringsaktiviteter er igangsatt 

• Samarbeidet og involveringen mellom Sykehuset Telemark og arbeidstaker-
organisasjonene fungerer bra 

 
 
Kommentarer i møtet 
Styret takket administrerende direktør for en svært informativ og god gjennomgang av 
situasjonen om koronaviruset ved Sykehuset Telemark.  
 
Administrerende direktør bekreftet at sykehuset samhandler aktiviteter med Sykehuset i 
Vestfold, blant annet i de faste telefonmøtene med helseforetakenes administrerende 
direktører. På fagnivå skjer samhandlingen på flere områder. Prehospitale tjenester og 
intensivområdet er eksempler på dette. 
 
Styret reiste også spørsmål om sykehusets tilrettelegging for samhandling med kommuner i 
arbeidet med koronasmittede pasienter. Administrerende direktør orienterte om at 
sykehuset har gjort et organisatorisk grep og flyttet ansvaret for samhandling til Akutt- og 
beredskapsklinikken. Klinikken har opparbeidet god kompetanse, knyttet kontakter mv. når 
det gjelder samhandling med kommunene i forbindelse med Akuttkjedeprosjektet. 
Sykehuset vil bruke samhandlingsverktøyet/tilnærmingen fra akuttkjedeprosjektet for å få til 
gode pasientflyter for koronapasienter sammen med kommunene. 
  
Styrets enstemmige  
  

V E D T A K 
 

Styret tar administrerende direktør sin muntlige redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset til orientering. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 1035 
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Skien, 25. mars 2020 

 

      

  
 
   

  Per Anders Oksum   Kine Cecilie Jordbakke           Turid Ellingsen 
  Styreleder         Nestleder     
                                                                                       
 
         
 
  
         
Nils Kristian Bogen 

  
Ann Iserid Vik-Johansen  

  
        Per Christian Voss 
 

      
  
 
 
 
         
Kristian Wiig               Kristine Stranheim Sunde       Tone Pedersen 

                                                                               Styresekretær 
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