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    Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 

 
Tid:  10. februar 2016, kl. 0930 – 1330 

Sted:  Direktørens møterom, Skien 

Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen 

 

 

Møteinnkalling/saksliste  
 

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 

1-2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning  

2-2016 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte i 
Sykehuset Telemark 16. desember 2015  
 
V/Styreleder 

Beslutning 1 

3-2016 Administrerende direktør sin orientering  
 
 

Orientering  

4-2016 
 

Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. 

tertial 2015  
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør  

Orientering 2 

5-2016 
 

Revisjonsrapport 08/2015 - Tiltaksarbeid etter 

revisjoner utført av konsernrevisjonen ved 

Sykehuset Telemark HF 
 
V/Administrerende direktør 

Orientering 2 

6-2016 
 

Årlig melding 2015 for STHF 
 
V/Administrerende direktør 

Beslutning 2 

7-2016 
 
 

HMS-handlingsplan for 2015-2016  
 
V/Økonomidirektør  

Beslutning 4 

8-2016 
 

Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 

 
V/Økonomidirektør 

Beslutning 2 

 Lunsj   

9-2016 Sengebelegg- og kapasitetsutnyttelse 

 
v/Administrerende direktør og Fagdirektør 

Orientering  

10-2016 
 

Eventuelt  
 
V/Styreleder 

Orientering  
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Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 

11-2016 Styrets oppdaterte årsplan 2016 
 
V/Styreleder 

Orientering 1 

12-2016 Andre orienteringer  

 Protokoll styret i HSØ 18.12.15 

 Protokoll fra Brukerutvalgets møte 10.12.15 

 Restanse styresaker 
 

Orientering 3 

 

 

 

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. 

 

Forfall meldes til styrets sekretær, Kristin Alseth Hansen telefon 95 90 80 18 eller e-post krahan@sthf.no  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tom Jørgensen (sign.) 

Styreleder 

 

 

 

Vedlegg: Saksdokumenter. 

 

Elektronisk kopi er sendt til: 

Helse Sør-Øst RHF  

Revisor Hans Christian Berger, PWC 

Varamedlemmer 

Direktørens stabs- og klinikksjefer 

mailto:krahan@sthf.no
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2015 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

2-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver HR 

Beslutningssak 10.02.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 16. desember 2015 
 

Utrykte vedlegg:  
 

 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 16. desember 2015 godkjennes. 

 

 

 

 

Skien, den 10. februar 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 
Dato og tid: 

Onsdag 16. desember 2015 kl. 0930 – 1630 

Sted:  

Direktørens møterom, Skien   

 
    

      

Tilstede: 

Tom Jørgensen, styreleder 

 

  

Elisabeth A. Nilsen, nestleder                      
 

  

Thor Helge Gundersen 

 
  

Kari Dalen 

 
  

Tor Severinsen 

 
  

Thorleif Fluer Vikre Med unntak av sak 86, jf. fvl. § 6 nr. 1 e) 

 
  

Ann Iserid Vik-Johansen Med unntak av sak 85 og 86    

Barthold Vonen    

 

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:  

Idar Grotle, leder  

Thyra Giæver, nestleder 

 

 

      

Fra administrasjonen:    

Bess M. Frøyshov, administrerende direktør  

Tom Helge Rønning, økonomidirektør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef  

Anette Fure, stabsdirektør 

Lars Ødegård, klinikksjef 

Henrik Høyvik, klinikksjef 

 

    

    

 

 

 

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør og økonomidirektør la frem 

sakene i møtet. 

 

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen 
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Saker som ble behandlet: 

 

Sak nr. 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 

 

 

Sak nr. 74-2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark  

18. november 2015 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 18. november 2015. 

 

 

Sak nr. 75-2015 Administrerende direktørs orientering 

 

Styret fikk orientering om følgende: 

 Salg av Rjukan sykehusbygg, herunder informasjon om prosessen 

 Status U-30 

 Helse- og sykehusplanen 2016-2019. Oversendes styremedlemmene til informasjon 

 Korridorpasienter 

 Sykehusklovner – fått økonomiske midler fra Gjensidige til dette tiltaket.  

 Planlagt organisasjonsendring m/etablering av “Avdeling for kirurgi Notodden” og 

avdelingsleder kirurgi Notodden 

 
Igangsatte arbeider i medisinsk klinikk 

1. Den 11.12.15 startet arbeidet med å lage en handlingsplan for geriatri i Telemark i lag 

med fastleger og primærhelsetjenesten. Prosjekteier er klinikksjef i medisinsk klinikk 

og prosjektleder Kristian Heldal. 

2. Den 11.12.15 startet prosjektet kartlegging av alkoholoverforbruk hos somatiske 

pasienter ved medisinsk klinikk. 

3. Medisinsk klinikk ansetter nå suksessivt faste LIS-leger. Ved ansettelsen avtaler 

sykehuset også videre grenspesialisering slik at sykehuset har langt større kontroll 

over framtidig innrekruttering og erstatning av voksne spesialister samt en økning av 

tilgang til spesialist der sykehuset ser at det trengs. 

4. Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR i Porsgrunn med klinikk/avdeling nevrologi og 

rehabilitering) har fått midler fra HSØ til å arbeide enda tettere med kommunene 

Bamble og Tinn for å sikre rask tverrfaglig intervensjon for å få den sykemeldte raskt 

tilbake i arbeid. 
 
Medisinsk serviceklinikk 

1. Årets onkolog i Norge 

2. Godkjenning som gr II institusjon for radiologi i nye 3,5 år 
 
 
Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk 

Brev fra Sivilombudsmannen. 
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Tilsynet fra Helsetilsynet med håndtering av blod og blodkomponenter samt aktivitet 

knyttet til organdonasjon i november.  

 

Tilsyn fra DSB i november. 

Tema: systematisk HMS-arbeid mot sikkerhet i el-installasjoner, bruk og vedlikehold av 

medisinsk utstyr, meldinger av uhell og nestenuhell til DSB. 
 

To revisjoner fra Riksrevisjonen pågår 

 Medisinsk koding 

 Pasientsikkerhet 

 

Prevalens av HAI (helsetjenesteasossierte infeksjoner) ved Sykehuset Telemark HF. 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar saken til orientering.   

 

 

Sak nr. 76-2015 Virksomhetsrapport per november 2015 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Styret ber administrasjonen forberede egen sak om arbeidet med bekjempelse av 

sykehusinfeksjoner. 

 

 

Sak nr. 77-2015 Budsjett 2016 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret vedtar driftsbudsjett og investeringsrammen for 2016. 

 

 Styret ber administrasjonen legge opp til kvartalsvis gjennomgang av 

driftseffektiviseringene. 

 Styret ber administrasjonen arbeide videre med driftseffektiviseringene og sikre 

inngangshastigheten inn i 2017.  
 
 

Protokolltilførsel fra ansatte representantene 

Ansattevalgte vurderer at det er uakseptable lave overføringer fra HSØ til STHF. HSØ får 

overført for lite fra Staten. Videre er det gjort fordelinger i HSØ som gir OUS forholdsvis for 

stor andel (som dekker over uhensiktsmessig drift). Dette gir seg tydeligst uttrykk på 

områdene psykiatri og rus med storbytillegg, gjestepasienttakst på 123% av DRG, 

overføringene til ambulanse (mangler beredskap), betaling for Sunnås med mer. 

 

ST har for lite budsjett til drift som medfører risiko for dårligere undersøkelse og behandling 

av pasienter og for stor belastning på de ansatte. ST har manglende investeringer til bygg på  
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1 milliard som medfører uhensiktsmessig drift og for dårlig pasientbehandling. Vi kan 

investere under 50 % av behovet til Medisinsk teknisk utstyr som fører til driftsstans og 

dårligere kvalitet på undersøkelser og for lite utbygging av IKT. 

 

 

Sak nr. 78-2015 Strategi 2016-2019 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret vedtar STHFs Strategi for 2016-2019, og ber om at de strategiske målene 

operasjonaliseres årlig og følges opp gjennom ordinær virksomhetsstyring. 

Dokumentet vurderes som grundig og godt forankret i sykehuset. Administrasjonen gis 

fullmakt til å gjøre mindre tekstlige endringer i dokumentet.  

 

Sak nr. 79-2015 Overordnet strategi for å rekruttere, utvikle og beholde nødvendige 

medarbeidere ved STHF 

 

 

Styrets enstemmige vedtak:  
Styret vedtar vedlagte strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF. 

 

Styret ber administrasjonen komme tilbake med sak om kompetansebehov og tiltak for å 

beholde, utvikle og rekruttere nødvendige medarbeidere.  

 

 

Sak nr. 80-2015 Høringssvar stråling 

 
 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar vedlagte høringssvar til etterretning. Styret gir administrasjonen fullmakt til å foreta 

redaksjonelle endringer i dokumentet. 

 

  

Sak nr. 81-2015 Medarbeiderundersøkelsen 2015 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Styret forutsetter at lederne arbeider systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet, spesielt der 

resultatene er svake. Antall gjennomførte medarbeidersamtaler bør øke.  
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Sak nr. 82-2015 Ledelsens gjennomgang 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Forbedringsområder/-tiltak for organisasjonens styringssystem skal innarbeides i relevante 

styrende dokumenter/relevante planer. 

2. Styret ber om at status for forbedringsområder/-tiltak etter LGG skal inngå i og følges opp 

gjennom tertialrapporteringen til styret.  

 

 

Sak nr. 83-2015 Status forbedringsarbeid med intern styring og kontroll som del av 

virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark  
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med implementere og gjennomføre 

tiltak for å sikre intern styring og kontroll i Sykehuset Telemark HF, som understøtter 

Sykehuset Telemark HFs måloppnåelse. 

2. Styret ber om at status for forbedringsområder/-tiltak for å lukke funn etter 

konsernrevisjonens revisjon 2014, skal inngå i og følges opp gjennom 

tertialrapporteringen til styret. 

 

 

Sak nr. 84-2015 Fullmakter i Sykehuset Telemark HF 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret vedtar fullmakter for 2016 som vist i vedlagt fullmaktsmatrise og Prosedyre for 

intern delegering av fullmakter ved STHF. 

2. Styret ber om at det arbeides videre med fullmaktstrukturen for å sikre at det løpende er 

samsvar mellom fullmaktsmatrise og styrende dokumenter. 

 
 

Sak nr. 85-2015 Gjennomføring av Utviklingsplanen  

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret tar evalueringen av hovedelementene i Utviklingsplanen 2014-2016 til etterretning, 

og godkjenner ved det gjennomføringen av planens hovedelementer knyttet til del 1 av 

planen. 

2. Målområdene beskrevet i planen følges i det videre gjennom ordinær virksomhetsstyring.  

3. Styret ber administrasjonen følge målområdene nedenfor særskilt; 

a. Rett kompetanse i front og ved døgnbehandling 

b. Rett ambulansekapasitet for å dekke befolkningens behov 

c. Bedre samordning mellom tjenestetilbud innen somatikk og psykiatri 

d. Sikre gode desentrale spesialisthelsetjenester 

e. Videreutvikle godt samarbeid med kommunene i Telemark, med et spesielt fokus 

på akuttkjeden  

f. Sørge for at evalueringen vedrørende omstillingsarbeidet danner grunnlag for 

læring og forbedring ved senere omstillingsarbeid i foretaket 
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g. Ferdigstille Utviklingsplanen i et 2030 perspektiv, slik at denne kan danne 

grunnlag for videre idéfasearbeid 

4. Styret ber administrasjonen gjennomføre en fagrevisjon av mottak av øyeblikkelig hjelp 

hva angår kirurgiske pasienter de første seks måneder i 2016 på Notodden. 

 

 

Sak nr. 86-2015 Endelig godkjennelse av salg av Kragerø sykehus 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1) Styret godkjenner salg av Kragerø sykehus til Kragerø kommune for 63 millioner kroner. 

2) Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå en 10-årig leieavtale med Kragerø 

kommune for å dekke sykehusets behov for arealer i bygget. 
 
 

 

Sak nr. 87-2015 Eventuelt  

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Det forelå ingen saker til vedtak. 

 

 

Sak nr. 88-2015 Styrets årsplan 2016 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar årsplanen for 2016 til orientering. 

 

 

Sak nr. 89-2015 Andre orienteringer 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar andre orientering til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Møtet hevet kl. 15.30. 
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Neste ordinære styremøte: 

Onsdag 10. februar 2016 i Direktørens møterom, Skien kl. 09.30 – 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Telemark, 16. september 2015 

 

 

 

 

          

Tom Jørgensen   Elisabeth A. Nilsen   Barthold Vonen 

Styreleder    Nestleder    

          

 

         

          

Thor Helge Gundersen   Ann Iserid Vik-Johansen   Kari Dalen 

                 

          

  

        

Tor Severinsen                Thorleif Fluer Vikre Kristin Alseth Hansen 

 
  

 
  Referent 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Administrerende direktørs orientering 

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

3-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 10.02.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Ingen 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

 

Ingress: 
Administrerende direktør orienterer muntlig styret i hvert møte om saker vedrørende driften av 

betydning for styret. 
 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar saken til orientering.   
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Virksomhetsrapport og risikovurdering per 3. tertial 2015 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

4-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Orienteringssak 10.02.16 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  
Virksomhetsrapport pr. desember 2015 

Risikovurdering pr. 3. tertial 2015 

 

Utrykte vedlegg:  
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? 

Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. 

 

Ingress: 
Virksomhetsrapporten og risikovurderingen pr. 3.tertial vedlegges saken.  

 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Styret tar saken til orientering.  
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Sykehuset Telemark HF 
Periode: 3. tertial 2015 

Resultatet viser et overskudd på 8,7 millioner kroner, som er 8,7 millioner kroner bedre enn 

budsjettet.  

 

Det er en resultatforverring på 5,7 millioner kroner i desember som i hovedsak skyldes økt 

behandlingsvolum ved andre institusjoner / kostbare legemidler, høyere driftskostnader generert 

av ressurskrevende pasienter og nedskrivning av bygningsmassen i Kragerø med 3,2 millioner. 

 

Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng utført i eget HF var 427 under budsjett, men 442 poeng over 

fjoråret. 

 

Det registreres en reduksjon i antall pasienter på venteliste, men en økning i gjennomsnitt ventetid 

for pasienter på venteliste. Andel fristbrudd avviklede pasienter er redusert til 1,0 % i desember, 

og andel fristbrudd ventende har gått ned til 0,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utvikling siste Status Status Resultat

12 mnd 2013 2014 des.15

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 65 58 51

Pasienten opplever ikke fristbrudd 

(avviklede)
0

225       

(9,5%)

  90       

(5,0%)

31            

(1,0 %)

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 62 % 58 % 73 %

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

Årsresultat 

Budsjettavvik

-14,7 mill.         

-14,7 mill.

 -44,0 mill.        

-69,0 mill.
8,7 mill

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3%  Neste måling november 2015 5,5 % 4,3 % 5,9 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av 

medarbeider-undersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet

100%  Siste måling høst 2015 79 % 70 % 79 %

Pasienttilfredshet 4,5 % Siste måling desember 4,6 % 4,6 %

Hovedmål

Mål 2015

 -

 100

 ( 50)

 -

  50

50 %

70 %

90 %

0

100

200

300

400
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Hovedmål (status og tiltak): 
  

 Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er 51,4 dager. Psykiatri voksen 

44,5 dager, TSB 28,9 dager og barne- og ungdomspsykiatri 34,8 dager. Gjennomsnitt ventetid 

for hele foretaket er 51,0 dager i desember. Hittil i år 55,7 dager. 

Antall ventende på ventelister er redusert litt fra forrige periode, og per desember er det 8.035 

som venter. Antall ventende fordelt per fagområde viser 7.595 i somatikk, 306 

voksenpsykiatri, 102 i barne- og ungdomspsykiatri og 32 innen TSB. Snitt for STHF er 

ventetid på 95,7 dager fordelt med 99,1 i somatikk, 40,0 i voksenpsykiatri, 30,7 i barne- og 

ungdomspsykiatri og 28,7 i TSB. 

Det er 2050 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling. 2024 i 

somatikk, 26 i voksenpsykiatri, 0 i barne- og ungdomspsykiatri og 0 innen TSB. 

Det er 406 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling. 406 i 

somatikk, 0 i voksenpsykiatri, 0 i barne- og ungdomspsykiatri og 0 innen TSB. 

 Pasienten opplever ikke fristbrudd 

Fristbrudd for avviklede pasienter viser en reduksjon i desember men målet er ikke innfridd. 

Det er 31 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i desember.  30 

i somatikk, 1 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 0 innen barne- og ungdomspsykiatri. I 

samme periode er det behandlet 3082 rettighetspasienter, det gir 1,0 %. 

Fristbrudd ventende pasienter viser 28, 27 i somatikk, 1 innen psykiatri voksen og 0 innen 

barne- og ungdomspsykiatri. En nedgang på 6 fra forrige måned. 

Avdelingen med flest brudd ventende er Medisinsk avdeling Notodden (6).  

Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status

2014 2015

desember 

2015

desember 

2015

Hiå desember 

2015

Hiå desember 

2015 Hittil i fjor

DRG poeng utført i eget foretak 39 004 39 898 3 210 61 39 475 -423 39 030

Polikliniske konsultasjoner somatikk 148 106 150 492 12 757 1 537 153 924 3 424 147 836

Polikliniske konsultasjoner barne- og 

ungdomspsykiatri
25 995 30 566 1 949 -717 25 662 -4 904 25 995

Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 54 573 58 600 4 550 -255 57 152 -1 448 54 573

Polikliniske konsultasjoner TSB 15 907 15 700 1 507 220 16 671 971 15 907

HR - brutto månedsverk 3 109 3 028 3 030 53 3 047 19 3 109

Hovedmål
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 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 

Resultatet fra målingen i november 2015 var 5,9 %.  

STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som 

infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har 

hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og 

Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et 

forebyggende tiltak. 

I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge 

urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter.  

 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 

73,4 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning 

og tidspunkt for behandling i samme brev. Reglene for direkte time ble endret 1. nov. Inntil 

HSØ har definert ny rapport, rapporterer vi etter gammel metode for å se utviklingen.   

 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Dette 

kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 
 

 

Andre styringsparametre (status og tiltak): 

 

 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 

Andel korridorpasienter var i desember 3,5 %. Dette er det samme som forrige måned. Det er 

registrert 319 korridorpasienter i denne perioden.  

 

Øvrige styringsparametre: 

 

 Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne 

og TSB (ny i 2013) 

Antall meldte utskrivningsklare pasienter innen somatikk var 33 i oktober, med til sammen 72 

døgn. Det var ingen utskrivningsklare pasienter innen psykiatri for desember. 

 

 Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 

I desember var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 2,65 dager. 

6.597 henvisninger ble vurdert, hvorav 6.504 innen 10 virkedager det gir andel vurdert innen 

10 virkedager 98,6 %. Gjennomsnittstiden øker litt fra forrige måned og andel vurdert innen 

10 virkedager har gått litt ned. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer 

også fokus på vurderingstid. 

 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 
Det er 7.571 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 2.334 legedokumenter og  

2.724 sykepleierdokumenter. Det er 64 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette 

følges jevnlig opp i lederlinjene.  

 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt 
Det har vært en reduksjon i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 1015 

pasienter, herav 847 registrert etter innføring av DIPS. 
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 Epikriser skal sendes ut innen 7 dager etter utskrivning. 
i desember har STHF oppnådd målet i 76,6 % av tilfellene fordelt med 79,8 % i somatikk 

innlagte og 62,1 % innen psykiatri og rus totalt. 

 

Ø-hjelp 

Kommune
Antall ØH-

senger
Fremdrift og kommentarer

Skien

Nome 9 i drift

Siljan

Bamble 2 i drift

Bø/Sauherad 2 i drift

Notodden/Hjartdal 2 i drift + 4 mulighet for å kjøpe av Sthf

Tinn 2 i drift - kjøpes av Sthf (1 i drift fra 20.juni-egen)

Vinje/Tokke 2 i drift - samarbeid med hverandre

Seljord 1 i drift - samarbeid med Kviteseid når fullt

Kviteseid 1 i drift - samarbeid med Seljord når fullt

Porsgrunn 5 i drift

Kragerø/Drangedal 0 3 i drift fra oktober-15 samarbeid med hverandre

Fyresdal 1 Etablert Ø-hjelpsplasser i Arendal kommune

Nissedal 1 Etablert Ø-hjelpsplasser i Arendal kommune  
 

Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene 

Det er utbetalt tilskudd til 18 kommuner, i alt 20,7 millioner kroner. Det er ingen utbetalinger for 

2015 som gjenstår. Total kostnad per desember utgjør derfor om lag 20,7 millioner kroner.  
 

 

Driftsposter: 
 

Økonomiske forhold 

Resultatet er et overskudd på 8,7 millioner kroner, som er 8,7 millioner kroner bedre enn 

budsjettet. Det er en resultatforverring på 5,7 millioner kroner i desember som i hovedsak skyldes 

økt behandlingsvolum ved andre institusjoner / kostbare legemidler samt høyere driftskostnader 

generert av ressurskrevende pasienter. Kostnadene knyttet overtid og ekstrahjelp er høyere enn 

budsjettert, men kompenseres delvis ved økte sykepengerefusjoner og lavere øvrige 

personalrelaterte kostnader.  

 

Aktivitet 

Somatikk 

Antall DRG-poeng for året 2015 sørge-for (døgn, dag, poliklinikk, DBL og kreftmidler) var 

41.512. Dette er 559 poeng (-1,3 %) lavere enn budsjettert men 727 poeng (+1,8 %) høyere enn 

fjoråret. Korrigert for pasientadministrerte kreftlegemidler (nytt i 2015) var aktiviteten 469 poeng 

(+1,1 %) høyere enn fjoråret.  

Aktiviteten målt i DRG-poeng utført i eget foretak har vært 427 poeng (-1,1 %) lavere enn 

periodisert budsjett, men 442 poeng (+1,1 %) høyere enn fjoråret. 

Aktiviteten ved Rjukan er lavere enn i fjor som en følge av redusert kapasitet i tråd med tiltak i 

Utviklingsplanen. Ved de indremedisinske sengepostene var beleggsprosenten 95 % i desember. 

Antall sykehusopphold har vært 1,9 % lavere enn budsjettert i 2015, og 1,5 % lavere enn i fjor.  

Antall polikliniske konsultasjoner var i 2015 2 % høyere enn budsjettert og 4 % høyere enn i fjor. 

Antall dagopphold var likt med periodisert budsjett, men 4 % høyere enn i samme periode i fjor.  
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Basert på oversikt fra Analysesenteret synes det som om effekten av vekter/grouper 2015 er 

tilnærmet budsjettnøytral ved STHF. 

 

Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB i 2015 ligger 0,6 % under budsjett, men viser 

en vekst på 4,7 % fra i fjor.  

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,29 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Dette er en liten økning sammenlignet med fjoråret i samme periode. Innenfor TSB er aktiviteten 

på 2,42 konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en kraftig økning fra fjorårsnivået 

som lå på 2,03. Produktiviteten per terapeut har gjennom hele året vært høyere enn i fjor. Det er 

fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. 

Aktiviteten på sengeposten Ø-hjelp RUS er lavere enn forventet. Dette på grunn av endret 

pasientkriterier for innleggelse på disse sengene. Disse kriteriene er ikke fullt ut orientert om til 

innleggende instanser, da endelig økonomisk dekning av drift ikke har vært avgjort. Det legges 

opp til økt aktivitet i 2016. 

 

Barne- og ungdomspsykiatri 

Barne- og ungdomspsykiatrien viser en høyere aktivitet i andre halvår av 2015 og det forventes at 

dette aktivitetsnivået videreføres i 2016. 

Antall polikliniske konsultasjoner per desember 2015 er 16 % lavere enn budsjett og 1 % lavere 

enn 2014. En gjennomgang av årets forventede aktivitet sett i forhold til kapasiteten på 

poliklinikkene viste at årets budsjetterte nivå var urealistisk høyt.  Aktivitetsmålet for 2015 ble 

derfor justert ned til fjorårets nivå. Aktiviteten i desember måned var 27 % lavere enn budsjettert, 

men 16% høyere enn samme måned i fjor. 

Høyt sykefravær og nye ansettelser i terapeutstillinger som ikke kunne vise til samme 

produktivitet som de erfarne terapeutene har bidratt til nedgangen i aktivitet i første halvdel av 

2015. Det er også registrert en endring i konsultasjonsmiksen, med høyere andel av pasientrettede 

tiltak som er mer ressurskrevende (opprettet OCD-team). Det er fortsatt noen 

rekrutteringsutfordringer men de fleste behandlerstillinger er nå besatt. 

Det registreres ingen økninger i ventetider og heller ikke fristbrudd, tross aktivitetsnivå under 

forventet i 2015.  

Registrert produktivitet er noe lavere enn forventet med 1,70 konsultasjoner per fagbehandler i 

2015. Med unntak av i juli og august måned har produktiviteten vist en stigende trend siden 

februar. 

 

Den gylne regel 

Målet om høyere vekst innenfor psykiatrien enn somatikken er oppnådd når man ser på 

polikliniske konsultasjoner for somatikk, voksenpsykiatri og rus. For barne- og 

ungdomspsykiatrien er det en nedgang i antall konsultasjoner sammenlignet med 2014, slik at den 

totale økningen i antall polikliniske konsultasjoner i psykiatrien er lavere enn for somatikken (3 % 

vs 4% økning). 

En sammenligning mellom økning i DRG-poeng for somatikken og polikliniske konsultasjoner i 

psykiatrien viser høyere aktivitetsvekst innen psykiatrien.  
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Aktivitetstallene pr. desember viser en liten vekst innen somatikken (DRG) og en liten økning 

innen psykiatrien (polikliniske konsultasjoner), sammenlignet med fjorårets aktivitetsnivå.  

Psykiatrien samlet har en aktivitetsvekst på 3,1 %. Voksenpsykiatrien (4,7 %) og TSB (4,8 %) har 

økning i aktiviteten mens barne- og ungdomspsykiatrien har nedgang (-1,3 %). Nedgangen i 

aktivitet i barne- og ungdomspsykiatrien skyldes færre terapeuter / ledige stillinger. Stor innsats 

ble lagt ned i rekruttering og behandlingsvolumet økte utover i året. Ventelistene er på et lavt nivå, 

det registreres ingen fristbrudd og ingen økninger i antall avvisninger.  

Somatikken viser en DRG-vekst på 1,2 % i forhold til fjorårets aktivitet målt i DRG-poeng utført i 

eget HF.  

Bemanningen i psykiatri og TSB viser en lavere nedgang enn for somatikk. Psykisk helsevern 

samlet har en nedgang på 0,7 %, somatikken en nedgang på 2,5 % sammenlignet med fjoråret. 

Den gylne regelen er fulgt opp gjennom året med fokus på ventelisteutvikling og aktivitetsnivå. 

Det er lagt ned stor innsats for å rekruttere behandlere i psykiatrien, og det er tydelig fokus på 

ventetider, antall ventende uten kontakt og fristbrudd. Det arbeides kontinuerlig med hensikt å øke 

antall konsultasjoner pr behandler. Samtidig vil økt ambulant virksomhet kunne føre til lavere 

antall konsultasjoner. 

 

Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen  

Sykehuset rapporterer 3 047 brutto månedsverk for 2015, fordelt på 241 variable og 2 806 

fastlønnede årsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra Vestre Viken, er det en reell 

nedgang på 77 årsverk i forhold til 2014 og 19 årsverk høyere enn budsjettert.  

Sykefraværet i november er 6,9 %. Det er 0,2 % - poeng høyere enn forrige måned. Sykefraværet 

hittil i år ligger på 6,9 %, mens det i samme periode i fjor var 6,7 %. 

 

Likviditet 

Likviditetsbeholdningen per 31.12.2015 var på minus 3 millioner kroner. Dette er 135 millioner 

kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene gjelder: 

 Lavere pensjonspremie: + 84 millioner kroner  

 Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF: + 19 millioner kroner 

 

 Mottatt investeringslån fra HSØ RHF: + 10 millioner kroner 

 Positivt resultat: + 9 millioner kroner 

Beregnet driftskredittramme per 31.12.2015 er på 205 millioner kroner, og likviditetsreserven per 

31.12.2015 blir dermed på 202 millioner kroner. 

 

 

Investeringer 

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i 2015 60 millioner kroner, noe som er 3 millioner 

kroner høyere enn budsjettet. I investeringsbeløpet inngår nytt varmedistribusjonsanlegg som er 

delfinansiert med et lån fra Miljø- og energifondet i Helse Sør-Øst RHF på 10 millioner kroner. 

Egenkapitalinnskuddet til KLP ble som budsjettert på 12 millioner kroner. 
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Salg 
Det er ikke gjennomført salg av anleggsmidler. Det jobbes med tilrettelegging for salg av 

eiendomsmassen i Kragerø og avtalen vil komme i stand i løpet av kort tid.  

 

 

Kommentarer knyttet til tertialvise forhold: 

 

1. Tolketjenester 

Pr 3. tertial har Sykehuset Telemark hatt en kostnad for kjøp av tolketjenester på 1,3 millioner 

kroner, mot 1,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette utgjør ca 2739 timer. Endelige og 

spesifikke rapporter for 3. tertial er forespurt fra Noricom og vil rapporteres når disse er klare.  

 

2. Tertialvise styringsparametre 

Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk tredje tertial er 79,0 % en liten nedgang fra andre 

tertial (79,3 %). Sykehuset Telemark har gjennom flere år hatt høy andel epikriser sendt innen syv 

dager og indikatoren følges opp på ledernivå gjennom jevnlige rapporter. Epikriser innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) er foreløpig ikke mulige å rapportere hver for seg, 

og det arbeides med å oppgradere rapporter i DIPS for å kunne ta ut informasjon innen 

fagområdene separat. Dette er meldt HSØ. Epikriser sendt innen 7 dager samlet for psykisk 

helsevern og tverrfaglig rusbehandling er 63 % i 3. tertial, en bedring fra forrige tertial (60,3 %). 

Viser også en stor økning fra fjorårets 3. tertial som lå på 52,1 %. 

Andel ambulante konsultasjoner i 2015 er 7,9 % for VOP, 6,9 % for TSB og 8,0 % for barne- og 

ungdomspsykiatri (BUP). Andelen er høyere innenfor TSB og BUP, mens det er en liten nedgang 

innenfor VOP sammenlignet med 2. tertial. Økningen i andel ambulante konsultasjoner skyldes 

bedre datakvalitet fra EPJ (DIPS) enn tidligere, samt at det er iverksatt styrkning av ambulante 

tjenester etter nedleggelse av sengepost innen VOP.    

Andel reinnleggelser innen VOP er 12 % per 3. tertial. Har vært en kraftig vekst i både 2. og 3. 

tertial.  Det var nok noe underrapportering på dette i 1. tertial fordi det mangler registrering. Det 

arbeides fortløpende med forbedring av registreringen. 

Det har vært fokusert på å bruke mer tid til å stabilisere pasientene før tilbakeføring til kommune 

og hjem. Det har medført lengre liggetid som igjen gir økt kvalitet på behandlingen, riktigere 

medisinering og oppfølgning. I tillegg er det innført felles samarbeidsarenaer innen VOP hvor 

sykehus og desentralisert psykiatri (DPS) ivaretar den enkelte pasient i et behandlingsforløp, 

samtidig som oppfølgningsløp diskuteres med kommuner. 

Andel tvungen innskriving i psykiatrisk institusjon viser 18,5 % per 3. tertial, mens det per 2. 

tertial lå på 17,9 %. Tallene er fremdeles lavere enn fjoråret. 

 

3.  Innkjøp og logistikk – alle indikatorer 

Faktisk kjøp på avtale – krav 80% 

Sykehuset Telemark hadde en prosentandel på 80 % på faktiske kjøp på avtaler innenfor definerte 

kostnadsarter.  

Det er ikke teknologisk mulig å sjekke at alle bokførte fakturaer inneholder avtaleprodukter.  

Tallet er vurdert etter beste skjønn.  
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Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem – krav 70 % 

Sykehuset Telemark hadde en måloppnåelse på 52,6 %. Sykehuset Telemark har fokus på at alle 

hensiktsmessige bestillinger skal gå via elektronisk bestillingssystem.  

Kjøp fra felles forsyningssenter 

Rapporteres på konsernnivå. 

Bruk av elektronisk varekatalog – krav under 10 % 

Sykehuset Telemark hadde i 3. tertial 3,3 % fritekstbestillinger.  

Utnyttelse av forsyningskonseptet – krav 80 % 

72 % av sykehusets omsetning går via aktiv forsyning.  Det jobbes kontinuerlig med å få flere 

produkter inn som en del av aktiv forsyning til sykehuset. 

 

4. Forskning 

Arbeidet med årets planlagte FOU-prosjekter er i gang og det forventes ikke avvik av betydning 

på årsbasis. 2 store forskningsprosjekter fra HSØ ble flyttet til UIO (Personlig forskerstipend for 

Mette Kalager (no. 2014106), tidelt 2013 og PhD stipend Mette Kalager  (no. 2015051), tildelt 

2014).  

Det forberedes arbeidet med Nifu rapportering som avsluttes mars 2016. 
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Status utviklingsplan og kostnadsreduserende program 2015 

Utviklingsplanen og kostnadsreduserende program har en samlet økonomisk effekt på 91,6 

millioner kroner i 2015.  

 

Resultatene for 2015 viser effekt av tiltak som er 27,0 millioner kroner lavere enn forventet. 

Avviket skyldes i hovedsak høyere omstillingskostnader ved Notodden/Rjukan enn forutsatt samt 

forsinkelser i implementering av effektiviseringstiltakene i kirurgisk klinikk.  

 

Øvrig drift viser et resultat på 35,7 millioner kroner bedre enn forventet. 

 

 

 

  

 Beløp  realisert  

 Resultat 

innsparing 

 Resultat      

øvrig drift  Resultat       

Innsparingstiltak 2015 2015 2015 2015 2015 kommentar

Kirurgi
Utviklingsplanen Notodden - endring i tjenesteplan leger -3 500    -3 500     -           -           Gjennomført i 2015 i tråd med budsjett.

Skien - endringer i turnus og vaktplaner, redusert bemanning 2 600      -           -2 600     -           Tiltaket videreføres til 2016

Innsparing pasienthotell 1 000      1 000      -           -           Gjennomført i 2015 i tråd med budsjett.

Økte DRG-inntekter / økt aktivitet 900         2 900      2 000      -           Økt aktivitet primært innen ortopedi og gastrokirurgi, Skien

Generelt effektivisering 10 600   -           -10 600  -           Ikke realiserbart, delvis overført til 2016

Sum 11 600   400          -11 200  -15 000  -26 200  Øvrig : høyere lønnskostnader i klinikken bidrar negativt til resultatet. 

Med.klinikk

Kragerø Utviklingsplan, flytte døgnbemanning til Skien sommer 2015 7 000      7 000      -           Gjennomført sommeren 2015

Kragerø Utviklingsplan, helårsvirkning av reduksjon 10 senger fra 20145 000      5 000      -           Gjennomført sommeren 2015

Redusert bemanning akuttgeriatri, rehab., opptrening Nordagutu 11 000   11 000    -           Gjennomført i 2015 i tråd med budsjett.

Rjukan - nedlegging ortopedi og døgnaktivitet innen ortopedi/kirurgi 25 800   25 800    -           Gjennomført i 2015 i tråd med budsjett.

Rjukan - nedlegging all akuttfunksjon og inneliggende akt. 16 300   17 300    1 000      Tidligere oppnådd innsparingseffekt på Rjukan.

Notodden - økt sengekapasitet kir/med. -17 300  -24 000  -6 700     Ekstraordinære kostnader i forb. med overføring av sengekapasitet fra Rjukan

Sum 47 800   42 100    -5 700     5 500      -200        Øvrig drift bidrar positivt til resultatet, grunnet høy aktivitet.

Barne- og ungdomsklinikken

Redusert bemanning og økt produktivitet psykiatri 2 100      2 100      -           -           Oppnådd driftsinnsparinger i psykiatrien som forventet. 

Redusert bemanning og økt produktivitet somatikk 2 900      -           -2 900     -           Lavere DRG-aktivitet hittil i år. 

Sum 5 000      2 100      -2 900     2 400      -500        Øvrig drift viser positivt lønnsavvik grunnet vakante stillinger i psykiatrien. 

Akutt og beredskapsklinikken

Endring Notodden Utviklingsplan -9 400    -9 400     -           Gjennomført

Bemanningsoptimalisering, innsparing årsverk 2 400      1 000      -1 400     Forsinkelser i implementering - fullvirkning fra desember 2015

Redusert bemanning Akutt- og Intensiv 2 100      2 100      -           Gjennomført

Redusert bemanning Operasjon-Anestesi 4 000      3 200      -800        Forsinkelser i implementering - fullvirkning fra desember 2015

Reduksjon i varekostnader 700         200          -500        Delvis realisert innsparing, men høy aktivitet har ført til økte varekostnader

Ikke konkretisert innsparing - Akutt og Intensiv 100         -           -100        Fortsatt ikke konkretisert.

Sum -100        -2 900     -2 800     -2 200     -5 000     Øvrig drift - følgekostnader økt aktivitet bidrar negativ til resultatet

Medisinsk serviceklinikk

Aktivitetsendring Radiologi og Lab - Utviklingsplanen 3 000      3 000      -           -           Oppnådd innsparing som planlagt, med unntak av noe lavere aktivitet ved

Aktivitetsendring Radiologi, Lab og arb.med.  - generell 1 500      1 500      -           -           fertilitetsavdelingen 

Aktivitetsøkning fertilitetsavdelingen 500         -1 100     -1 600     -           

Sum 5 000      3 400      -1 600     300          -1 300     Øvrig - innleie av radiologer til vakante stillinger samt lavere DRG-aktivitet kreft 

PSYKIATRI

 Endring Seljord - Utviklingsplan 3 900      3 900      -           Gjennomført

 Aktivitetsøkning poliklinikk 3 000      -           -3 000     Oppnådd innsparing som forventet, med unntak av veksten i polikliniske inntekter 

 Bemanningsoptimalisering, 3 årsverk kontor 1 500      1 500      -           Gjennomført

 Avvikling prosjekt alderspsyk. nettverk m.m. 1 500      1 500      -           Gjennomført

Sum 9 900      6 900      -3 000     2 200      -800        

PREHOSPITAL

Oppbemanning Kragerø / Rjukan / Vinje - Utviklingsplan -9 800    -10 900  -1 100     Forsinkelser i etableringer av økt beredskap ved Rjukan/Vinje

Økt samkjøring pasientreiser 4 000      2 000      -2 000     Klarte ikke å øke samkjøring i ønsket grad

Sum -5 800    -8 900     -3 100     2 300      -800        

System og støtte 

Reduksjon bemanning Kragerø og Rjukan - Utviklingsplan 3 200      3 200      -           Innsparinger energi og høyere parkeringsinntekter enn budsjettert. 

Generelt effektivisering inkl. energi og parkering 3 400      6 700      3 300      Vakante stillinger påvriker resultatet positivt. 

Sum 6 600      9 900      3 300      2 100      5 400      

ØVRIG

Bemanningsreduksjon 2 600      2 600      -           Vakanser i administrasjonen, lavere IKT-kostnader enn budsjettert

9 000      9 000      -           Lavere gjestepasientkostnader

Sum 11 600   11 600    -           38 100    38 100    

SUM 91 600  64 600   -27 000 35 700   8 700     
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Klinikkommentarer: 

Kirurgisk klinikk 

Resultatet per desember viser et negativt budsjettavvik på 26,2 millioner kroner. Dette innebærer 

at avviket i desember var -2,7 millioner kroner. 22 poeng høyere DRG-aktivitet enn budsjettert 

bidrar positivt til månedsresultatet med 0,4 millioner, mens klinikken for året er ca 99 DRG-poeng 

eller 2,0 millioner kroner bedre enn budsjett på DRG-aktivitet.  

Inntektene på poliklinikk og andre inntekter er ca 1,2 millioner kroner lavere enn budsjett i 2015 

hovedårsaken til dette er at det er budsjettert med videreføring av støtte til desentralisert jordmor-

tjeneste (”Jordmor der mor bor”) ett år lenger enn støtteordningen dekket 

Lønnskostnadene er ca 10,4 millioner kroner over budsjett hittil i år, mens urealisert del av 

forbedringsmålet er 14,8 millioner kroner. Klinikken har definert og iverksatt aktiviteter (Lean-

program) som har bidratt til økt kapasitet og men ikke til reduserte kostnader. Fra september er det 

lagt in en ekstra dag på plast – daginngrep i Porsgrunn, og det er langdag en dag i uken på Ort. og 

Gyn. som har økt kapasiteten noe uten vesentlige merkostnader.  

I desember produserte klinikken 1429 DRG-poeng, 31 poeng høyere enn budsjett, og 12 poeng 

lavere enn samme måned i fjor. Etterkoding for september-november utgjorde -9 poeng. Ved 

utgangen av året var klinikken 99 poeng over budsjett og 557 poeng bedre enn i fjor.  

I desember gjennomførte klinikken 1109 døgnopphold, 403 dagopphold og 6897 ISF-berettigede 

polikliniske konsultasjoner. Dette er 18 færre døgnopphold, 52 flere daginngrep og hele 769 flere 

polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. I forhold til desember 2014 er det 46 færre 

døgnopphold, 10 færre daginngrep og på poliklinikk er det 831 flere konsultasjoner.  

Antall brutto månedsverk per desember er 417. Dette er 14 flere enn budsjett og 7 færre enn pr. 

desember 2014. 

Sykefravær per november er 5,25 % og for november måned 6,7 %. Dette er vesentlig lavere enn 

både budsjett og fjorårstall. 

 

Medisinsk klinikk 

Desember-resultatet viser +1,5 millioner kroner, mens året 2015 ble 1,4 millioner kroner svakere 

enn budsjettert.  

Lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 9 millioner kroner (-2 %) i 2015. På grunn av 

den pågående omstillingsprosessen har overtid og dyre vikarløsninger i Notodden påvirket 

forbruket av lønnskostnader.  Avdeling Medisin Øvre Telemark har hatt fullt fokus på 

innrekruttering i høst og har nå avviklet eksternt vikarbyrå.  

Videre har klinikken startet opp en ny indremedisinsk lett-avdeling i høst. Finansieringen av denne 

er på plass i budsjettet for 2016, men er ikke finansiert i 2015.  

Det registreres betydelige merinntekter knyttet til pasientbehandlingen (ISF), spesielt innen 

døgnbehandling. Disse merinntektene kompenserer langt på vei for klinikkens kostnads-

overskridelser.  

Antall utskrevne døgnpasienter var 13.900 i 2015 – dette er tilnærmet likt med årsbudsjettet 

(14.000). Antall utskrevne døgnpasienter har hatt en noe nedadgående trend i løpet av 2015; det 

synes ikke som om bortfallet av kapasitet i Kragerø/Rjukan fullt ut har blitt kompensert med 

tilsvarende økninger i Skien/Notodden. 
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Beleggsprosenten ved flere av sengepostene i Skien har likevel vært over 100 % ved de fleste 

indremedisinske sengepostene store deler av 2015. I desember var imidlertid gjennomsnittlig 

belegg ved de indremedisinske sengepostene i underkant av 95%.  

I 2015 har gjennomsnittlig liggetid (3,5 dager) vært noe lavere enn forventet (4,1 dager) og lavere 

enn i fjor (3,7 dager).  Pasienttyngden, uttrykt i form av DRG-vekt, har i 1. og 2. tertial vært noe 

høyere enn planlagt. Dette resulterer i en høyere DRG-aktivitet enn budsjettert i 2015; +376 

poeng. 

Antall polikliniske konsultasjoner er 4 % høyere enn periodisert budsjett, og moderat høyere enn i 

tilsvarende periode i fjor. 

Antall brutto månedsverk per 12 måneder er 585. Dette er 67 færre enn på samme tid i fjor. 

Nedgangen i antall årsverk refererer seg til avvikling av enheter ved Rjukan, avvikling av 

sengeposten i Kragerø, samt stengningen av akuttgeriatriske sengepost i Skien.  

 

Barne- og ungdomsklinikken 
Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,5 millioner kroner for 2015.  

Resultatet i desember måned er 2,0 millioner kroner dårligere enn budsjett.  1,2 millioner av dette 

skyldes engangseffekter som utstyrskjøp på slutten av året (0,5 millioner) og feilaktig avsatt 

inntekt gjennom året (0,7 millioner). Klinikken har et reelt driftsunderskudd på 0,8 millioner 

kroner i desember på grunn av lavere ISF-inntekter og økte kostnader innleie og lønn. 

Merforbruket på lønn skyldes høyt sykefravær ved barneavdelingen i november og desember. 

Det er høy aktivitet innenfor somatikken med 20 % flere polikliniske konsultasjoner enn budsjett 

og 13 % flere enn samme periode i fjor. Aktiviteten målt i DRG-poeng er 5,0 % lavere enn 

budsjettert for 2015 men på samme nivå som 2014. Halvparten av det negative avviket kom i 

august. 

Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er det lavere poliklinisk aktivitet enn budsjettert. Dette 

skyldes vakante behandlerstillinger, nye vikarer og nytilsatte, høyt sykefravær og omrokkeringer, 

særlig i første halvår. Det er fortsatt noen rekrutteringsutfordringer men de fleste 

behandlerstillinger er nå besatt. Antall polikliniske konsultasjoner i 2015 er 16 % lavere enn 

budsjett og 1 % lavere enn i 2014. På grunn av høyt sykefravær og mange vakante 

behandlerstillinger i starten av året ble aktivitetsmålet tidlig justert ned til fjortårets nivå. Det viste 

seg å ta lang tid å rekruttere terapeuter til alle ledige stillinger, og aktiviteten har ikke kommet opp 

mot fjorårsnivå før de siste par månedene. Med videreføring av de siste måneders aktivitetsnivå 

synes det realistisk å nå målet om 5 % økning i aktivitet i 2016. 

De lave polikliniske inntektene hittil i år kompenseres av innsparinger lønn ved vakanser. Det 

registreres ingen økninger i ventetider og heller ikke fristbrudd, tross aktivitetsnivå under 

forventet i 2015. 

Antall brutto månedsverk per desember er 214. Dette er 8 færre enn budsjett og 7 færre enn i 

2014. 

 

Klinikk for akutt og beredskap 

Klinikken har et budsjettavvik på -5 millioner kroner for året samlet.  Dette er et negativt avvik fra 

forrige måned med 1 million kroner. 
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Avviket skyldes overforbruk på varekostnader og lønn. -0,4 millioner kroner skyldes økte 

varekostnader på grunn av høy kirurgisk aktivitet og stor økning i intensivaktivitet. 

Lønn viser et avvik på -4,2 millioner kroner, av dette -0,5 millioner kroner som skyldes 

omstillingskostnader ved avvikling av Rjukan. 

Variabel lønn og innleie viser overforbruk som skyldes høyere aktivitetsnivå enn planlagt både 

innen operasjoner og intensivbehandling. 

Samlede inntekter viser positivt avvik på 2,1 millioner kroner, herav lønnsrefusjon for en 

sykepleier for verv i kommunen, samt ny avtale med Fylkestannlegen om tannbehandling i 

narkose. 

Antall operasjoner ligger på 5 %, og Intensivdøgn 11 % over budsjett.  

Antall respiratordøgn ligger 21 % over budsjett. 

DRG inntekter som skyldes høyere aktivitet enn budsjettert tilfaller i sin helhet medisinsk klinikk 

og kirurgisk klinikk. 

Det er et merforbruk av brutto månedsverk i klinikken. Dette henger sammen med 

omstillingskostnadene, forhøyet aktivitet og implementering av sparekravene i 2015.   

Fraværet i klinikken har hatt en positiv utvikling i 2015 fra januar med 9,7 % til 5,8 % per 

november.   

 

Medisinsk serviceklinikk 

Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 1,3 millioner kroner i 2015.  

Resultatet i desember er 2,0 millioner kroner bedre enn budsjett på grunn av inntektsføring av 

AID-midler (dekning av overheadkostnader knyttet til tiltak øremerket arbeidsmedisin). Ordinær 

drift i klinikken var i balanse i desember. 

Høye inntekter for radiologi og opprydning i FOU-midler samt lavere varekost enn budsjettert 

kompenserer for merforbruk på innleie av arbeidskraft, lønnskostnader og andre driftskostnader. 

Kreftavdelingen rapporterer et merforbruk på lønn på 0,8 millioner kroner. Det er overført 

budsjettmidler fra medisinsk klinikk, med samme fordelingsnøkkel som overføring av 

budsjettrammer i budsjett 2016, og dette dekker varekost og bemanning overført fra medisinsk 

klinikk. Det er ikke overført budsjettmidler fra kirurgisk klinikk for de 4 sengene derfra. 

Bemanningen er dessuten økt for å komme opp på akseptabelt nivå for sengepost kreft. Sammen 

med endring i vaktplan for leger, høyt sykefravær og stort forbruk av variabel lønn i en 

oppstartfase, forklarer dette overforbruket på lønn. Fra og med januar 2016 er det budsjettdekning 

for bemanningen på kreftavdelingen. 

DRG-inntektene for kreftavdelingen i 2015 er 4,1 millioner kroner lavere enn budsjett. Det holdes 

fokus på riktig koding for å sikre inntektene, og aktivitetsnivået i høst har vært nærmere 

budsjettert nivå enn i de første 8 månedene. I budsjett 2016 er DRG-inntektene på nivå med 2015 

slik at det krever ekstra innsats for å nå budsjettmålet.  

DRG-inntektene hittil i år på fertilitetsavdelingen er 1,1 millioner kroner lavere enn budsjett, målt 

i poeng er aktiviteten7 % lavere enn budsjett. Antall poeng i desember var som budsjettert, og 

inngangsfarten til 2016 er i tråd med budsjettet 2016.   

Laboratoriemedisin og radiologi har hatt høy aktivitet med høye inntekter og høye varekostnader 

gjennom hele året. Av laboratoriets varekostnader er totalt 2,0 millioner kroner viderefakturert til 

SIV for deltakelse i forskningsprosjekt. Lønnskostnadene for laboratoriemedisin er lavere enn 

budsjett på grunn av vakante stillinger, avdelingen har bevisst holdt stillinger vakante for å kunne 



Side 14 av 15 

 

gjennomføre kravene i utviklingsplanen. Avdeling for radiologi har hittil i år hatt behov for innleie 

av radiologer, men de vakante stillingene er nå i ferd med å fylles. 

Det er 336 månedsverk hittil i år mot budsjett på 338, i samme periode i fjor var det 330 

månedsverk.  

 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 

Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,8 millioner i 2015. Resultatet i desember viser 

et negativt avvik på 3,6 millioner.  

Det store avviket i desember skyldes i hovedsak ombygningskostnader og vedlikehold på 

Alderspsykiatrien, poliklinikken i Porsgrunn og sengeposten på Notodden. Ombygningene og 

andre driftskostnader viser et negativt avvik på 1,9 millioner kroner. 

Varekostnadene på klinikken viste et negativt avvik 0,6 millioner i desember, og skyldes etterslep 

av faktura på innleid lege fra september, samt økte kostnader på LAR-medikamenter og 

utleveringskostnader. 

Lønnskostnadene har vært høyere de to siste månedene, og i desember ble det et overforbruk på 

0,3 millioner kroner. Det gjelder i hovedsak variabellønn. 

De polikliniske inntektene har vært jevnt lavere gjennom hele året, og desember er intet unntak. 

Samlet driftsinntekter viser et negativt avvik på 0,8 millioner. 

For året 2015 så leverer klinikken et lønnsavvik på +5,7 millioner, men det blir spist opp av 

mindreinntekten på -5,8 millioner. Varekostnaden, inklusiv innleide leger, viser et budsjettavvik 

på -0,7 millioner. Det er et mindreforbruk på medikamenter og utleveringskostnader LAR sett 

samlet for året, mens innleie av leger ligger 4 millioner høyere enn budsjettert. Som følge av 

ombygningene ble det også et overforbruk på andre driftskostnader tilsvarende 0,2 millioner. 

Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB i 2015 er 0,6 % lavere enn budsjett, men hele 

4,7 % høyere enn aktiviteten i 2014. 

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,29 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Dette er en økning på 4,1 % sammenlignet med fjoråret. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,42 

konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en økning på hele 19 % fra i fjor. 

Aktiviteten på sengepostene målt i liggedøgn er 6,3 % lavere enn i 2014, og gjennomsnittlig 

liggetid har også gått ned. De 3 sengene på Ø-hjelp RUS står for 1,5 % av den totale nedgangen, 

men her forventes en vekst nå som innleggende instanser etter hvert blir godt informert om 

tilbudet.  

Klinikken har et bemanningsforbruk i 2015 på 572 årsverk, noe som er 3 færre enn budsjettert, og 

3 årsverk færre enn i samme periode i fjor. 

 

Prehospital klinikk 

Resultatet per desember 2015 viser et negativt budsjettavvik på 0,8 millioner kroner. Dette er 0,2 

millioner kroner dårligere enn forrige måned. Lønnskostnader har et positiv avvik på 0,4 million 

kroner, spesielt på grunn av ubrukte midler nye arbeidstidsordninger (senere oppstart) og lavt 

lønnsoppgjør.  
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Merverdikrav 2015 er innarbeidet med 4 millioner kroner (pasientreiser). Merverdikravet er ikke 

oppnådd, ligger ca. 2 million kroner bak målet. Forbrukte brutto månedsverk (kun STHF) er 1,5 

månedsverk høyere enn budsjettert. Utviklingsplan kostnader ligger 1,2 millioner kroner over 

budsjett grunnet tidligere oppstart og uforutsette engangskostnader.  

 

Service og Systemledelse  

Service og Systemledelse har per desember 2015 et positiv budsjettavvik på 5,4 millioner kroner, 

derav 6,2 millioner kroner på lavere energikostnader og høyere parkeringsinntekter enn 

budsjettert.  Dette er nærmest som estimert. Lønnskostnader har et positiv avvik på 13,6 millioner 

kroner grunnet vakante stillinger og tidligere effekt av merverdikrav. Samtidig kompenseres 6,6 

millioner kroner av overskuddet i lønnskostnader gjennom kjøp av eksterne tjenester (andre 

driftskostnader).  

Merverdikrav er innarbeidet og per desember bedre oppnådd enn budsjettert (store deler av 2016 

effekt av utviklingsplan er allerede oppnådd i 2015).  

Brutto månedsverk er 11,5 månedsverk under budsjett og 10 månedsverk  lavere enn samme 

periode i fjor.   
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Regionale hovedmål

3

Utvikling siste Status Status Resultat

12 mnd 2013 2014 des.15

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 65 58 51

Pasienten opplever ikke fristbrudd 

(avviklede)
0

225       

(9,5%)

  90       

(5,0%)

31            

(1,0 %)

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 62 % 58 % 73 %

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

Årsresultat 

Budsjettavvik

-14,7 mill.         

-14,7 mill.

 -44,0 mill.        

-69,0 mill.
8,7 mill

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3%  Neste måling november 2015 5,5 % 4,3 % 5,9 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av 

medarbeider-undersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet

100%  Siste måling høst 2015 79 % 70 % 79 %

Pasienttilfredshet 4,5 % Siste måling desember 4,6 % 4,6 %

Hovedmål

Mål 2015
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Aktivitet

4

Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status

2014 2015

desember 

2015

desember 

2015

Hiå desember 

2015

Hiå desember 

2015 Hittil i fjor

DRG poeng utført i eget foretak 39 004 39 898 3 210 61 39 475 -423 39 030

Polikliniske konsultasjoner somatikk 148 106 150 492 12 757 1 537 153 924 3 424 147 836

Polikliniske konsultasjoner barne- og 

ungdomspsykiatri
25 995 30 566 1 949 -717 25 662 -4 904 25 995

Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 54 573 58 600 4 550 -255 57 152 -1 448 54 573

Polikliniske konsultasjoner TSB 15 907 15 700 1 507 220 16 671 971 15 907

HR - brutto månedsverk 3 109 3 028 3 030 53 3 047 19 3 109

Hovedmål



Pasient
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2. Antall/andel  
fristbrudd ventende 

STHF.

4. Gjennomsnittlig 
ventetid ventende 
pasienter STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer

Kilde: D-8192 DIPS

3. Gjennomsnittlig 
ventetid avviklede 

STHF

1. Antall/andel 
fristbrudd 

avviklede STHF.

56,91 50,95 
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31 
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6. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 3 måneder STHF.

8. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn et år  STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer

Kilde: D-8192 DIPS

7. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 6 måneder STHF.

5. Antall som venter

på STHF.

8 035 
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1 108 
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406 
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400

600

des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15



28 pasienter på ventelisten har 
frist som allerede er passert. 

Disse blir avviklede fristbrudd når 
de avsluttes.

6001 pasienter på ventelisten har 
frist som ikke er passert. Men noen 
av disse nærmer seg, og noen har 

fått tildelt time etter fristen. 
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Pasienter som venter, frist allerede utløpt 
-spesifikasjon pr avdeling

De 28 pasientene som venter på å bli avviklede fristbrudd, 
kommer fra følgende seksjoner:

9

Antall dager 

siden frist

Notodden 

MED Mage-tarm GYN

Nyre-

hormon Kragerø Andre SUM

  1: 10 1 1 1 1 4 8

 11: 20 5 2 1 4 12

 21: 30 1 1 1 3

 41: 50 1 1 2

 51: 60 1 1

 61: 70 1 1

121: 1 1

Totalt 6 5 2 2 2 11 28



Pasienter som venter der fristen ikke er utløpt
-fortsatt håp!

Av 6001 pasienter med rett, så har 32 
fått time ETTER fristen. Disse blir 
avviklede fristbrudd dersom ikke noe 
gjøres. 3873 pasienter har fått time 
innenfor fristen, disse må møte og 
utføres etter plan. I tillegg er det 2096 
som ikke har fått tildelt time. 

Første kolonne angir hvor lenge det er 
til fristen utløper. De gule linjene viser 
hva som må ordnes i løpet av en 
måned.

Innen 10 dager er det 167 pasienter 
som har frist som utløper. Av disse er 
det 12 pasienter som vil avvikle 
fristbrudd dersom de ikke får 
tidligere time, og 5 som ikke hadde 
fått tildelt noen time pr 1. januar.

10Opp fra 21



Selv om «offisiell venteliste» er noe redusert, så er det liten endring i 
det totale antallet pasienter som venter på time

11

Antall pasienter som har fått tildelt time, øker sakte 
men sikkert.



Total venteliste vs. Offisiell venteliste

12

Hvor mange pasienter er det på venteliste i hver 
klinikk? Er andel som har fått tildelt time, 
tilfredsstillende?
Nå som fristbruddene begynner å komme under 
kontroll, betyr det at vi også er ajour med alle 
pasient-kontaktene?

Graf 1 viser alle kontakter satt opp frem i tid. 
«Grønn» har fått time, «Blå» har ikke fått tildelt 
time.

Graf 2 viser de «Blå» fra Graf 1, altså de 
pasientene som ikke har fått innkalling.

De «Røde» viser andelen av kontaktene som har 
passert Tentativ Dato (skulle hatt time). Dette 
utgjør 16% på STHF nivå, 4987 pasienter.

Til sammenligning mot Antall ventende med 
Fristbrudd på 28 stk.



13

Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker)
Antall pasienter som er innkalt til poliklinisk konsultasjon
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Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker)
Antall pasienter som er innkalt til innleggelse /operasjon



Utvikling i planleggingshorisont - poliklinikk

15

Her ser vi fire månedlige 
øyeblikksbilder på hvor mange uker 
fremover vi har innkalt til poliklinikk. 

X-aksen viser en tidshorisont på 23 
uker frem i tid. 

Y-aksen viser antall pasienter innkalt 
pr uke.

Det totale antallet innkalte har økt 
sakte men sikkert det siste halvåret. 
Noe ned pr 1.januar, men ca 1500 
flere enn på samme tid i fjor.

17 655

17 766

18 137

17 574

Totalt antall 
pasienter innkalt til 

poliklinikk



Inngang - antall henvisninger
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Bemanning
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4. Bemanning

Antall årsverk

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Faktisk 2013 3068 3080 3081 3070 3071 3072 3139 3248 3172 3095 3104 3144

Faktisk 2014 3049 3053 3069 3082 3086 3087 3140 3316 3192 3091 3073 3066

Faktisk 2015 3019 3036 3004 2991 3004 2999 3057 3239 3098 3037 3045 3030

Faktisk 2016 3005

BUD 2016 2978 2997 2982 2986 2986 2986 3044 3177 3055 3005 3010 3019

3005

2920

2970

3020

3070

3120

3170

3220

3270

3320

3370



Antall årsverk – fast og variabel

19
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Fast lønn, vikar i ledig stilling, fødselsperm, overlegeperm, 
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Vikar ved fødselsperm, sykdom kort og lang, ferie
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7,33 
7,72 7,64 

8,35 

7,51 

6,73 6,70 
6,35 

6,70 

5,54 

6,33 
6,63 

6,85 

1,84 
2,14 

2,64 
2,90 

2,27 

1,66 1,65 1,70 1,71 1,69 
1,98 1,85 1,91 

5,48 5,57 

5,00 
5,44 5,23 5,07 5,05 

4,65 
4,99 

3,86 
4,35 

4,78 4,95 

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15

Sykefravær STHF

Alle fraværslengder Korttid Langtid

Sykefraværsprosent mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15

Alle ansvarssteder 6,70           6,48     6,75     6,04     6,74     6,36     6,92     7,22     7,33     7,72     7,64     8,35     7,51     6,73    6,70     6,35     6,70     5,54    6,33    6,63    6,85     

(01) Kirurgisk klinikk 5,61           5,31     6,71     5,34     6,01     5,10     4,98     5,02     6,25     6,02     5,88     5,91     4,62     4,32    4,51     3,44     5,70     5,78    5,41    5,80    6,68     

(02) Medisinsk klinikk 6,22           6,15     6,83     5,97     7,11     7,13     7,89     7,79     7,27     7,72     6,55     8,17     8,27     7,03    7,26     6,96     7,96     5,62    6,58    8,29    8,74     

(03) Barne- og ungdomsklinikken 7,95           8,46     8,73     7,38     8,47     7,99     9,18     9,31     8,27     6,57     7,78     7,86     8,02     5,33    6,21     6,49     8,92     4,89    5,42    5,59    5,45     

(06) Akutt og beredskap 7,26           6,52     6,71     5,80     7,43     5,84     4,83     5,29     6,15     7,58     8,38     9,16     6,83     6,16    5,93     5,51     5,32     4,20    4,51    4,59    5,81     

(07) Medisinsk Serviceklinikk 5,89           5,80     6,41     6,51     6,72     5,58     6,86     7,66     8,30     8,85     7,40     8,10     7,54     7,50    7,31     6,33     6,03     5,70    6,83    6,15    6,51     

(08) Psykiatri og rus 8,54           7,89     6,85     6,75     6,63     7,15     7,96     8,08     7,68     7,84     8,09     8,30     7,30     6,78    6,68     6,48     6,01     4,97    6,39    7,25    6,81     

(12) Prehospital 4,57           5,91     2,84     4,69     4,00     4,61     4,27     5,30     6,51     5,73     5,88     5,81     5,07     7,90    6,44     9,63     7,94     6,11    7,00    5,84    6,02     

(15) Administrasjon 6,14           6,04     6,86     5,46     6,45     5,95     7,36     8,11     7,96     9,44     10,04   11,15   10,13   8,63    8,46     7,63     7,11     6,87    7,94    7,19    6,80     

(20) Felles - øvrig 1,63           1,09     4,26     4,50     24,32   -       2,27     -       -       -       -       -       -       -      -       -       -       -      -      0,92    -       
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4. Bemanning
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Brutto månedsverk
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DRG-poeng, utført ved STHF
                                                             Denne måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2014

Budsjett 

2015

Estimat 

2015

Avdeling for endo/mamma,ortopedi og gastrokirurgi 753                 799          -46 -6 % 10 197             10 094        103 1 % 9 807             10 094       

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 449                 375          74 20 % 4 981               4 901          80 2 % 4 908             4 901         

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 227                 223          3 1 % 2 748               2 832          -84 -3 % 2 650             2 832         

Kirurgisk klinikk 1 429             1398 31 2 % 17 926           17 827      99 1 % 17 365         17 827     17 926       

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 482                 432          50 12 % 5 551               5 549          1 0 % 5 436             5 549         

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 344                 303          40 13 % 4 287               3 745          542 14 % 4 205             3 745         

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 193                 202          -9 -4 % 2 499               2 529          -30 -1 % 2 375             2 529         

Avdeling Medisin Øvre Telemark 276                 288          -12 -4 % 3 259               3 411          -152 -4 % 3 681             3 411         

Medisinsk klinikk 1 294            1225 69 6 % 15 596          15 235     360 2 % 15 698        15 235    15 596      

BUK 214                223         -9 -4 % 2 655             2 800        -145 -5 % 2 662          2 800      2 655         

Akutt og beredskap 5                     4              1 28 % 60                   52              9 17 % 57                 52             60               

MSK 265                262         4 1 % 3 220             3 463        -243 -7 % 3 151          3 463      3 220         

Peritonealdialyse - tilleggsrefusjon/ufordelt 7                     38           -31 -81 % 18                   521           -503 -97 % 97                 521          18               

SUM DRG utført ved  STHF 3 215            3 149     66 2 % 39 475          39 898     -423 -1 % 39 030        39 898    39 475      

            Hittil i år
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DRG poeng utført i eget HF siste 12 måneder. Ekskludert DBL. Glidende 12 mnd.
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Poliklinikk Psykiatri

Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2014

Budsjett 

2015

Estimat 

2015

Alderspsykiatrien 175               165               10 6 % 2 327             2 000             327 16 % 1 880             2 000             2 327             

Psykiatrisk rehabilitering 268               206               62 30 % 2 755             2 500             255 10 % 2 288             2 500             2 755             

DPS Nedre Telemark 4 456            4 349            107 2 % 53 803           52 700           1 103 2 % 51 147           52 700           53 803           

DPS Øvre Telemark 1 158            1 372            -214 -16 % 14 938           17 100           -2 162 -13 % 15 165           17 100           14 938           

Voksenpsykiatri og RUS/TSB 6 057            6092 -35 -1 % 73 823         74 300         -477 -1 % 70 480         74 300         73 823         

Barne- og ungdomspsykiatri 1 949           2666 -717 -27 % 25 662        30 566        -4 904 -16 % 25 995        30 566        25 662        

SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved  STHF 8 006           8 758           -752 -9 % 99 485        104 866     -5 381 -5 % 96 475        104 866     99 485        

            Hittil i årDenne måned
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Ventetid pasienter som venter
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des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15

SOM 77,3 76,3 77,1 77,1 78,6 81,4 82,9 94,3 93,2 92,0 90,3 91,4 99,1

VOP 47,8 48,9 47,9 48,4 51,6 55,5 46,1 57,5 56,0 45,5 42,7 39,2 40,0

BUP 36,2 43,9 34,4 31,5 33,8 33,5 32,3 45,3 42,1 26,9 29,9 26,7 30,7

TSB 24,3 27,0 36,0 37,7 32,3 31,6 32,3 45,0 45,8 41,6 36,7 51,9 28,7

Gjennomsnitt av VentetidKolonneetiketter

Radetiketter 01.01.2015 01.02.2015 01.03.2015 01.04.2015 01.05.2015 01.06.2015 01.07.2015 01.08.2015 01.09.2015 01.10.2015 01.11.2015 01.12.2015 01.01.2016

PHBU 36,17         43,93         34,35         31,54         33,79         33,76         32,29         45,29         42,05         26,87         29,93         26,69         30,74         

BUK 36,17         44,25         35,27         31,38         33,29         33,88         31,85         44,87         40,41         26,82         29,93         26,69         30,74         

KPR 12,00         9,75           49,00         79,00         23,00         68,00         64,50         72,67         30,00         

PHV 47,77         48,86         47,88         48,40         51,58         55,34         46,10         57,52         56,03         45,52         42,65         39,15         39,98         

KPR 47,77         48,86         47,88         48,40         51,58         55,34         46,10         57,52         56,03         45,52         42,65         39,15         39,98         

SOM 77,32         76,32         77,14         77,06         78,64         81,41         82,88         94,34         93,18         91,98         90,25         91,43         99,13         

BUK 36,52         41,27         42,90         34,43         38,24         36,80         36,06         51,56         55,73         34,29         34,17         36,96         45,97         

Kir. K 91,83         92,76         93,87         94,71         98,17         101,05        102,92        114,89        117,25        120,93        118,76        121,26        132,97        

Med. K 58,57         54,16         55,00         55,97         56,35         58,61         57,49         68,45         64,37         56,07         52,66         51,78         53,54         

MSK 70,64         62,25         60,76         54,78         44,70         47,89         49,53         75,94         56,21         44,71         41,56         38,68         49,59         

TSB 24,33         26,95         35,97         37,69         32,30         31,56         32,27         44,95         45,77         41,56         36,72         51,94         28,72         

KPR 24,33         26,95         35,97         37,69         32,30         31,56         32,27         44,95         45,77         41,56         36,72         51,94         28,72         

Totalsum 75,51         74,79         75,34         75,40         77,25         80,07         81,16         92,42         91,67         89,98         88,35         89,07         95,73         
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Ventetid avviklet
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des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15

SOM 57,6 54,0 52,4 56,2 58,7 56,8 52,3 56,7 64,9 59,6 54,9 55,8 51,4

VOP 42,1 45,9 43,5 50,1 50,9 54,2 53,8 38,8 67,1 52,2 47,3 45,6 44,5

BUP 48,5 47,7 42,6 43,8 40,9 47,9 43,6 46,2 62,5 42,4 35,7 41,2 34,8

TSB 37,2 36,0 36,0 44,7 47,3 63,4 36,0 79,3 45,6 51,1 37,7 30,7 28,9

Gjennomsnitt ventetid

Fag / Klinikk des. 14 jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 des. 15

PHBU 48,54         47,69         42,65         43,75         40,92         47,86         43,83         46,20         62,45         42,40         35,70         41,20         34,81         

BUK 47,78         47,69         43,35         44,00         41,74         46,65         43,83         46,83         62,45         42,41         35,59         41,20         34,81         

KPR 76,00         20,50         28,00         17,00         100,00        31,00         42,00         38,00         

PHV 42,10         45,93         43,52         50,05         50,85         54,18         53,67         38,75         67,10         52,24         47,25         45,63         44,48         

KPR 42,10         45,93         43,52         50,05         50,85         54,18         53,67         38,75         67,10         52,24         47,25         45,63         44,48         

SOM 57,60         54,03         52,42         56,17         58,73         56,79         52,31         56,67         64,93         59,61         54,90         55,76         51,40         

BUK 54,97         45,11         54,06         56,35         53,15         56,51         48,69         44,42         70,57         71,84         53,20         67,71         50,73         

Kir. K 75,68         65,84         65,42         67,94         74,08         70,50         66,66         67,49         76,13         68,38         69,00         71,00         60,56         

Med. K 42,85         47,16         45,56         44,92         48,10         49,34         43,45         45,19         61,37         57,55         48,97         44,90         45,87         

MSK 39,68         40,05         31,92         44,75         41,26         30,66         29,44         24,73         37,69         35,96         29,94         30,66         29,82         

TSB 37,17         36,00         36,00         44,67         47,33         63,38         36,00         79,33         45,60         51,08         37,74         30,69         28,92         

KPR 37,17         36,00         36,00         44,67         47,33         63,38         36,00         79,33         45,60         51,08         37,74         30,69         28,92         

Totalsum 56,91         53,63         51,80         55,67         58,09         56,62         52,20         56,11         64,91         59,16         54,32         55,21         50,95         

Avviklet måned
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Pasienttilfredshet måles på en skala 1 – 5 
hvor 1 er meget misfornøyd og 5 er meget 
fornøyd. 

Målte elementer er:

• Personalets oppførsel
• Ventetid ved ankomst sengepost
• Maten
• Rommet
• Informasjon under sykehusoppholdet
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3. Pasient

Andel epikriser sendt innen 7 dager

Klinikker jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15

BUK 54 % 52 % 54 % 59 % 48 % 62 % 66 % 71 % 67 % 63 % 54 % 57 %

Kir. K 77 % 78 % 79 % 83 % 80 % 77 % 82 % 78 % 79 % 81 % 81 % 82 %

KPR 54 % 56 % 59 % 61 % 63 % 62 % 62 % 57 % 64 % 66 % 59 % 61 %

Med. K 76 % 76 % 76 % 73 % 77 % 81 % 84 % 84 % 80 % 78 % 78 % 82 %

MSK 85 % 80 % 84 % 79 % 83 %

STHF 71 % 71 % 73 % 74 % 74 % 75 % 78 % 77 % 76 % 76 % 75 % 77 %

Måned

Direkte time des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15

ABK 94 % 97 % 84 % 64 % 73 % 86 % 77 % 82 % 77 % 76 % 89 % 83 % 96 %

BUK 51 % 86 % 79 % 81 % 81 % 87 % 80 % 85 % 88 % 88 % 89 % 80 % 58 %

Kirurgisk klinikk 48 % 55 % 54 % 47 % 50 % 53 % 50 % 55 % 54 % 56 % 57 % 53 % 65 %

KPR 73 % 73 % 80 % 72 % 70 % 62 % 69 % 68 % 72 % 79 % 82 % 81 % 90 %

Medisinsk klinikk 68 % 72 % 67 % 66 % 71 % 71 % 70 % 67 % 74 % 78 % 77 % 79 % 81 %

MSK 72 % 76 % 69 % 69 % 73 % 73 % 44 % 56 % 87 % 77 % 76 % 78 % 77 %

STHF 59 % 66 % 63 % 59 % 62 % 64 % 59 % 62 % 68 % 69 % 69 % 68 % 73 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

vurdering av henvisning er fullført. Mål 2015 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15

ABK -           1,62       1,72       0,57       8,51       1,07       3,67       2,51       2,41       0,71       7,60       2,59       2,26       1,06       

BUK -           4,77       5,35       5,06       3,79       5,77       4,21       6,19       5,47       3,68       3,46       3,60       4,44       5,31       

Kirurgisk klinikk -           2,32       2,26       2,45       2,45       2,89       2,97       1,85       2,06       2,84       2,06       2,74       2,17       2,18       

KPR -           6,97       5,21       5,75       6,46       5,51       4,90       6,06       5,90       5,67       5,82       5,90       3,63       3,83       

Medisinsk klinikk -           2,65       2,54       2,60       2,24       2,71       3,07       2,58       2,61       3,24       2,96       2,40       2,09       2,87       

MSK -           1,98       2,62       2,17       3,58       2,07       2,16       2,86       1,39       2,92       2,04       1,77       1,44       1,25       

STHF -           2,84       2,69       2,79       2,83       2,96       3,08       2,67       2,63       3,13       2,74       2,69       2,26       2,65       
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3. Pasient

 Antall henvisninger vurdert. Mål 2015 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15

ABK 64 74 69 89          117        53 66 41 46 88 69 76 89

BUK 385 333 329 380        289        317 354 199 197 314 299 364 376

Kirurgisk klinikk 2514 2869 2596 3 085     2 645     2712 2975 2096 2536 2845 3063 2888 2427

KPR 385 358 408 418        339        314 397 307 266 399 386 398 362

Medisinsk klinikk 2526 2854 2616 2 999     2 625     2570 2882 1865 2371 3007 3113 2911 2784

MSK 567 804 710 707        700        676 723 259 1039 809 781 765 559

STHF -           6 441     7 298     6 738     7 678     6 715     6 642     7 397     4 767     6 455     7 462     7 711     7 402     6 597     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 7 141     6 606     7 504     6 581     6 527     7 288     4 669     6 241     7 384     7 587     7 587     7 319     6 504     

Andel vurdert innen 10 virkedager 97,8 % 98,0 % 97,7 % 98,0 % 98,3 % 98,5 % 97,9 % 96,7 % 99,0 % 98,4 % 98,4 % 98,9 % 98,6 %

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

gamle
Mål 

2015 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett 

tidspunkt for opprettelse) 7 046   6 963   7 090   7 161   7 211   7 656   6 758   6 373   6 047   6 649   7 102   7 335   7 571   
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle 

(uansett tidspunkt for opprettelse) 2 667   2 655   2 738   2 268   2 201   2 430   1 734   1 722   1 617   1 896   2 194   2 314   2 334   
Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 2 081   2 211   2 278   2 529   2 514   2 665   2 620   2 582   2 486   2 572   2 579   2 669   2 724   
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få 

ferdigstilt 66          64          63          43          48          43          44          48          49          49          59          70          64          
8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 

kontakt.
Mål 

2015 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 

kontakt 1 264   1 837   1 762   1 472   1 763   1 303   1 214   1 000   966       984       1 299   1 802   1 051   

Hvorav registrert i DIPS 976       1 408   1 330   1 263   1 560   1 117   1 047   880       844       836       1 125   1 525   847       
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6. Økonomi

STHF: Desember 2015
Denne periode 

faktisk

Denne periode 

budsjett

Denne periode 

Avvik
Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året 

estimat

Hele året 

budsjett
Avvik budsjett

Basisramme 235 870      235 870      -0              2 635 337   2 635 337   0                2 635 337   2 635 337   0                

Kvalitetsbasert finansiering 1 180         1 180         -             14 153        14 153        -             14 153        14 153        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 52 702        55 705        -3 003        688 881      696 323      -7 443        688 881      696 323      -7 443        

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 10 446        9 937         509            129 810      135 569      -5 759        129 810      135 569      -5 759        

ISF-refusjon kommunal medfinansiering -             -             -             -             -             -             -             -             -             

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler 504            2 081         -1 577        32 779        34 685        -1 906        32 779        34 685        -1 906        

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 211            335            -124           5 353         5 577         -224           5 353         5 577         -224           

Utskrivningsklare pasienter 197            516            -319           6 910         6 186         724            6 910         6 186         724            

Gjestepasienter 130            767            -637           7 708         9 457         -1 749        7 708         9 457         -1 749        

Konserninterne gjestepasientinntekter 3 131         3 797         -666           45 191        45 519        -328           45 191        45 519        -328           

Polikliniske inntekter 9 748         9 908         -160           121 783      119 796      1 986         121 783      119 796      1 986         

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 1 206         884            321            11 984        10 608        1 376         11 984        10 608        1 376         

Andre øremerkede tilskudd 1 875         868            1 007         11 419        10 410        1 009         11 419        10 410        1 009         

Andre driftsinntekter 27 002        18 728        8 274         248 985      229 458      19 528        248 985      229 458      19 528        

Interne overføringer (inntekter) 2 951         319            2 632         9 984         3 828         6 156         9 984         3 828         6 156         

SUM DRIFTSINNTEKTER 347 152      340 895      6 257         3 970 277   3 956 906   13 371        3 970 277   3 956 906   13 371        

Kjøp av offentlige helsetjenester 5 636         4 705         -931           49 239        57 108        7 869         49 239        57 108        7 869         

Kjøp av private helsetjenester 5 798         5 432         -367           65 868        64 042        -1 826        65 868        64 042        -1 826        

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 30 954        32 073        1 119         383 321      367 476      -15 845      383 321      367 476      -15 845      

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 2 146         762            -1 383        26 234        9 196         -17 038      26 234        9 196         -17 038      

Konserninterne gjestepasientkostnader 17 279        16 008        -1 271        202 967      205 823      2 856         202 967      205 823      2 856         

Lønn til fast ansatte 145 808      142 258      -3 549        1 633 679   1 634 985   1 307         1 633 679   1 634 985   1 307         

Overtid og ekstrahjelp 8 431         5 848         -2 583        93 555        68 645        -24 910      93 555        68 645        -24 910      

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 45 820        46 123        303            554 922      553 474      -1 449        554 922      553 474      -1 449        

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -8 097        -7 158        939            -101 534     -87 921      13 614        -101 534     -87 921      13 614        

Annen lønn 32 289        34 733        2 444         375 902      383 559      7 656         375 902      383 559      7 656         

Avskrivninger 10 209        10 309        100            121 226      122 660      1 434         121 226      122 660      1 434         

Nedskrivninger 3 285         -             -3 285        3 285         -             -3 285        3 285         -             -3 285        

Andre driftskostnader 51 090        50 236        -855           553 050      584 232      31 182        553 050      584 232      31 182        

Interne overføringer (kostnader) 2 951         303            -2 648        9 984         3 828         -6 156        9 984         3 828         -6 156        

SUM DRIFTSKOSTNADER 353 598      341 631      -11 967      3 971 698   3 967 106   -4 592        3 971 698   3 967 106   -4 592        

DRIFTSRESULTAT -6 446        -736           -5 710        -1 422        -10 200      8 779         -1 422        -10 200      8 779         

Finansinntekter 1 080         1 251         -171           13 723        15 254        -1 531        13 723        15 254        -1 531        

Finanskostnader 389            499            -110           3 631         5 054         -1 422        3 631         5 054         1 422         

FINANSRESULTAT 692            752            -61             10 091        10 200        -109           10 091        10 200        -109           

ORDINÆRT RESULTAT -5 755        16              -5 771        8 670         -0              8 670         8 670         -0              8 670         

Ekstraord inntekter -             -             -             -             -             -             -             

Ekstraord kostnader -             -             -             -             -             -             -             

Skattekostnad

(ÅRS)RESULTAT

Pensjonskostnader -             -             -             0                -             -0              -             -             -             

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -5 755        16              -5 771        8 670         -0              8 670         8 670         -0              8 670         
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ISF

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder 63 863 128                68 058 176                -4 195 048                856 822 492              872 154 074              -15 331 582              

Kirurgisk klinikk 29 250 237                28 781 686                468 551                     369 219 344              367 197 854              2 021 490                  

Medisinsk klinikk 33 215 149                30 360 630                2 854 520                  386 251 158              378 386 394              7 864 764                  

Barne- og ungdomsklinikken 4 324 487                  4 613 413                  -288 926                   55 040 804                58 043 157                -3 002 353                

Akutt og beredskap 107 801                     82 854                       24 947                       1 248 007                  1 069 298                  178 709                     

Medisinsk Serviceklinikk 781 998                     1 053 110                  -271 113                   12 384 284                17 659 436                -5 275 152                

Felles - øvrig -3 816 544                3 166 483                  -6 983 027                32 678 895                49 797 935                -17 119 040              

2015_12 2015_12

Denne Periode Hittil
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Fastlønn 2015

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201512

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 1 633 678 923    1 634 985 499          1 306 576         0 %

Kirurgisk klinikk 254 208 049       232 851 394             -21 356 655      -9 %

Medisinsk klinikk 311 139 760       303 426 663             -7 713 097        -3 %

Barne- og ungdomsklinikken 119 566 794       122 912 799             3 346 006         3 %

Akutt og beredskap 199 892 419       192 946 812             -6 945 607        -4 %

Medisinsk Serviceklinikk 177 606 389       179 249 706             1 643 317         1 %

Psykiatri og rus 303 689 651       310 699 546             7 009 895         2 %

Prehospital 59 812 531         59 416 683               -395 848           -1 %

Service og systemledelse 133 186 417       141 115 280             7 928 863         6 %

Felles - øvrig 22 357 840         35 177 688               12 819 849       36 %

Administrasjon 52 219 073         57 188 928               4 969 855         9 %

Fastlønn hittil i år
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 15 000 000

Variabel lønn 2015

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett denne periode

201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 93 554 793         68 644 619      -24 910 174      -36 %

Kirurgisk klinikk 17 235 864         13 472 260      -3 763 604        -28 %

Medisinsk klinikk 24 179 242         22 796 295      -1 382 947        -6 %

Barne- og ungdomsklinikken 2 158 804           2 373 720        214 916            9 %

Akutt og beredskap 10 871 022         9 271 191        -1 599 831        -17 %

Medisinsk Serviceklinikk 10 580 097         7 709 074        -2 871 023        -37 %

Psykiatri og rus 11 139 335         5 408 370        -5 730 965        -106 %

Prehospital 4 301 650           1 938 988        -2 362 661        -122 %

Service og systemledelse 4 929 355           3 536 942        -1 392 413        -39 %

Felles - øvrig 1 776 090           -                   -1 776 090        

Administrasjon 6 383 334           2 137 778        -4 245 556        -199 %

Variabellønn hittil i år



41

 -20 000 000

 -15 000 000

 -10 000 000

 -5 000 000

 -

 5 000 000

Innleid arbeidskraft 2015

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 26 233 900         9 195 871        -17 038 029      -185 %

Kirurgisk klinikk 1 987 351           3 061 675        1 074 324         35 %

Medisinsk klinikk 6 577 998           1 016 684        -5 561 314        -547 %

Barne- og ungdomsklinikken 2 246 165           1 125 019        -1 121 145        -100 %

Akutt og beredskap 1 702 418           310 693           -1 391 724        -448 %

Medisinsk Serviceklinikk 6 297 461           512 500           -5 784 961        -1129 %

Psykiatri og rus 7 422 507           3 169 299        -4 253 208        -134 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse -                     -                   

Felles - øvrig -                     -                   -                    

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 1 753 467 615    1 712 825 989 -40 641 627      -2 %

Kirurgisk klinikk 273 431 265       249 385 329    -24 045 936      -10 %

Medisinsk klinikk 341 896 999       327 239 641    -14 657 358      -4 %

Barne- og ungdomsklinikken 123 971 763       126 411 539    2 439 776         2 %

Akutt og beredskap 212 465 859       202 528 696    -9 937 162        -5 %

Medisinsk Serviceklinikk 194 483 947       187 471 280    -7 012 667        -4 %

Psykiatri og rus 322 251 494       319 277 216    -2 974 278        -1 %

Prehospital 64 114 181         61 355 671      -2 758 509        -4 %

Service og systemledelse 138 115 771       144 652 222    6 536 451         5 %

Felles - øvrig 24 133 930         35 177 688      11 043 759       

Administrasjon 58 602 407         59 326 706      724 299            1 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
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 -5 000 000

 -

 5 000 000

 10 000 000

 15 000 000



Driftsresultat og budsjettavvik 2015 - foretak og klinikker

6. Økonomi
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Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

2015, tall i 1000
Desember November Oktober September August Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Hittil i år

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat

Kirurgisk klinikk -2 708 -4 231 -1 494 -1 216 -3 169 -3 214 -1 175 -3 497 -596 -2 095 -1 814 -1022 -26 091

Medisinsk klinikk 1 492 -3 033 -3 308 -809 -237 2 578 584 -572 1 640 -166 129 645 -1 501

Barne- og ungdomsklinikken -1 973 -165 45 -263 -366 332 934 827 -235 -250 55 583 -474

Akutt og beredskap -985 -218 39 -346 53 -536 -861 -626 -491 -132 -234 -637 -5 117

Medisinsk Serviceklinikk 2 004 -465 1 014 -2 547 -2 658 -246 636 -490 1 924 732 -716 -939 -1 308

Psykiatri og rus -3 566 -1 353 315 890 -219 -452 -148 464 1 483 1 149 572 12 -852

Prehospital -190 -1 249 771 968 1 083 45 -1 475 -628 -18 -167 -9 73 -796

Service og systemledelse 955 -741 -761 1 652 792 450 -621 517 1 377 -708 830 2341 5 390

Felles - øvrig -1 047 7 248 8 104 2 039 10 336 2 214 244 3 046 705 -1 011 2 656 -1227 33 306

Administrasjonen 264 226 356 -91 585 238 1 062 2 130 925 -88 -187 0 6 113

Totalt STHF -5 755 -3 979 5 082 278 6 199 1 409 -820 1 171 6 714 -2 737 1 281 -172 8 670



Likviditet og investeringer.
Tall i tusen
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6. Økonomi
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Budsjett, korrigert fra juli Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense

Investeringer - tall i 1000 Regnskap 2015 Budsjett 2015

Bygg & anlegg 12 820 19 430

Varmedistribusjonsanlegg, lånefinansiert fra HSØ 10 000

MTU 28 112 28 500

Annet utstyr, biler m.m. 9 351 9 270

IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner 5 832 6 600

Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner -1 947 -2 000

SUM 64 168 61 800



Kontantstrøm desember 2015

6. Økonomi
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Sykehuset Telemark HF

 Faktisk 

hittil i år 

 Budsjett 

hittil i år 
 Avvik 

 Estimat for 

året 
 Årsbudsjett  Avvik 

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

= Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 31 330         -6 056          37 385         31 330         -6 056          37 385         

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen 214 708         129 131         85 577           214 708         129 131         85 577           

Pensjonskostnad inklusiv AGA 554 922         553 474         1 448             554 922         553 474         1 448             

Pensjonspremie inklusiv AGA 340 214         424 343         -84 129          340 214         424 343         -84 129          

 = Endring i driftslikviditet 246 037       123 075       122 962       246 037       123 075       122 962       

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -72 257        -69 331        -2 926          -72 257        -69 331        -2 926          

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 7 974            -6 863          14 837         7 974            -6 863          14 837         

 = Akkumulert endring likviditet 181 755       46 881         134 873       181 755       46 881         134 873       

Inngående likviditetsbeholdning -184 372        -184 500        -184 372        -184 500        

Herav skattetrekksmidler og bundne midler

= Utgående likviditetsbeholdning -2 618          -137 619      134 873       -2 618          -137 619      134 873       

Driftskredittramme 205 000         205 000         

Likviditetsreserve 202 382       202 382       



Vedlegg: Resultatregnskap klinikker

45



46

Kirurgisk klinikk

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 3 385 3 385 0 -7 504 -7 504 0

ISF egne pasienter 24 996 25 135 -140 320 345 320 046 299

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 4 254 3 646 608 48 874 47 152 1 722

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 415 481 -65 5 254 5 860 -606

Egenandel Poliklinikk 1 798 1 310 488 20 167 19 646 520

Annen inntekt 560 473 87 4 506 5 672 -1 166

Interne overføringer (inntekter) 148 0 148 402 0 402

SUM DRIFTSINNTEKTER 35 557 34 430 1 126 392 045 390 873 1 172

Varekostnad 3 901 4 457 556 49 703 48 927 -777

Lønn 33 129 29 481 -3 649 363 114 335 958 -27 156

Andre driftskostnader 1 119 448 -672 4 349 5 456 1 107

Interne overføringer (kostnader) 115 44 -71 958 532 -426

SUM DRIFTSKOSTNADER 38 265 34 430 -3 835 418 125 390 873 -27 252

DRIFTSRESULTAT -2 708 0 -2 708 -26 080 0 -26 080

Denne Periode Hittil

Medisinsk klinikk

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 477 8 477 0 76 658 76 658 0

ISF egne pasienter 27 013 25 351 1 661 311 840 309 151 2 688

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 6 203 5 009 1 193 74 411 69 235 5 176

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 116 87 29 1 599 1 060 538

Egenandel Poliklinikk 1 728 1 630 99 21 005 22 425 -1 420

Annen inntekt 1 734 727 1 007 17 138 9 807 7 331

Interne overføringer (inntekter) 626 0 626 687 0 687

SUM DRIFTSINNTEKTER 45 897 41 281 4 615 503 338 488 336 15 001

Varekostnad 4 470 4 210 -260 53 962 48 036 -5 926

Lønn 37 684 36 464 -1 220 441 206 432 101 -9 105

Andre driftskostnader 1 392 549 -843 7 692 7 296 -396

Interne overføringer (kostnader) 857 59 -798 1 971 903 -1 068

SUM DRIFTSKOSTNADER 44 403 41 281 -3 122 504 831 488 336 -16 495

DRIFTSRESULTAT 1 493 0 1 493 -1 493 0 -1 493

Denne Periode Hittil
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Barne- og ungdomsklinikken

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 9 752 9 752 0 100 999 100 999 0

ISF egne pasienter 3 611 4 146 -535 47 352 51 898 -4 546

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 713 467 246 7 689 6 145 1 544

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 1 611 1 808 -198 19 708 20 331 -623

Egenandel Poliklinikk 14 11 4 186 180 6

Annen inntekt -490 119 -609 2 043 1 423 620

Interne overføringer (inntekter) 34 0 34 98 0 98

SUM DRIFTSINNTEKTER 15 245 16 303 -1 058 178 074 180 976 -2 902

Varekostnad 743 467 -276 6 415 5 208 -1 207

Lønn 15 553 15 415 -139 166 727 170 649 3 922

Andre driftskostnader 912 410 -502 5 257 4 989 -269

Interne overføringer (kostnader) 10 11 1 148 130 -18

SUM DRIFTSKOSTNADER 17 218 16 303 -915 178 547 180 976 2 428

DRIFTSRESULTAT -1 973 0 -1 973 -473 0 -473

Denne Periode Hittil

Akutt og beredskapsklinikken

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 28 169 28 169 0 314 177 314 177 0

ISF egne pasienter 0 1 -1 0 14 -14

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 108 82 26 1 248 1 055 193

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 2 4 -2 61 50 11

Egenandel Poliklinikk 95 35 60 951 537 414

Annen inntekt 227 104 122 2 685 1 250 1 434

Interne overføringer (inntekter) 12 0 12 63 0 63

SUM DRIFTSINNTEKTER 28 612 28 395 217 319 185 317 084 2 101

Varekostnad 3 511 3 240 -271 38 152 35 328 -2 824

Lønn 25 491 24 822 -669 282 258 277 823 -4 435

Andre driftskostnader 449 275 -174 2 947 3 234 287

Interne overføringer (kostnader) 146 58 -88 944 698 -246

SUM DRIFTSKOSTNADER 29 597 28 395 -1 202 324 301 317 084 -7 217

DRIFTSRESULTAT -985 0 -985 -5 117 0 -5 117

Denne Periode Hittil
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Medisinsk Serviceklinikk

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 22 267 22 267 0 234 521 234 521 0

ISF egne pasienter 462 435 27 4 915 7 129 -2 213

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 320 618 -298 7 469 10 531 -3 062

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 5 526 5 299 226 70 915 64 626 6 289

Egenandel Poliklinikk 1 415 1 266 148 19 219 18 526 693

Annen inntekt 3 778 1 196 2 582 21 084 14 344 6 740

Interne overføringer (inntekter) 102 0 102 1 186 0 1 186

SUM DRIFTSINNTEKTER 33 869 31 082 2 788 359 309 349 676 9 633

Varekostnad 7 897 7 842 -55 100 036 90 322 -9 714

Lønn 23 004 22 890 -113 253 704 255 164 1 461

Andre driftskostnader 733 337 -396 6 023 4 043 -1 980

Interne overføringer (kostnader) 231 12 -219 852 147 -705

SUM DRIFTSKOSTNADER 31 866 31 082 -784 360 614 349 676 -10 938

DRIFTSRESULTAT 2 004 0 2 004 -1 305 0 -1 305

Denne Periode Hittil

Psykiatri og rus klinikken

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 37 722 37 722 0 416 676 416 676 0

ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 2 079 2 229 -150 24 246 27 869 -3 623

Egenandel Poliklinikk 996 1 277 -282 13 016 16 268 -3 253

Annen inntekt 156 520 -364 7 303 6 238 1 066

Interne overføringer (inntekter) 33 0 33 291 0 291

SUM DRIFTSINNTEKTER 40 986 41 749 -763 461 532 467 050 -5 518

Varekostnad 3 020 2 437 -583 27 543 26 844 -699

Lønn 38 739 38 397 -342 423 470 429 181 5 711

Andre driftskostnader 2 114 889 -1 225 10 263 10 715 452

Interne overføringer (kostnader) 679 26 -653 1 096 310 -786

SUM DRIFTSKOSTNADER 44 551 41 749 -2 802 462 372 467 050 4 678

DRIFTSRESULTAT -3 566 0 -3 566 -840 0 -840

Denne Periode Hittil
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Prehospital

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 31 233 31 233 0 372 231 372 231 0

ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0

Egenandel Poliklinikk 0 0 0 0 0 0

Annen inntekt 7 617 6 013 1 604 65 746 63 924 1 822

Interne overføringer (inntekter) 41 0 41 251 0 251

SUM DRIFTSINNTEKTER 38 891 37 245 1 646 438 228 436 155 2 072

Varekostnad 4 010 5 138 1 128 60 721 60 185 -536

Lønn 16 987 17 012 25 190 910 191 301 391

Andre driftskostnader 17 997 15 094 -2 903 187 029 184 649 -2 379

Interne overføringer (kostnader) 87 2 -85 363 20 -343

SUM DRIFTSKOSTNADER 39 081 37 245 -1 835 439 023 436 155 -2 867

DRIFTSRESULTAT -190 0 -190 -795 0 -795

Denne Periode Hittil

Service- og systemledelse

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 28 105 28 105 0 293 009 293 009 0

ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0

Egenandel Poliklinikk 1 0 1 14 0 14

Annen inntekt 6 115 4 177 1 937 51 297 50 104 1 193

Interne overføringer (inntekter) 1 246 319 927 6 788 3 828 2 960

SUM DRIFTSINNTEKTER 35 467 32 602 2 865 351 108 346 941 4 167

Varekostnad 3 032 2 796 -236 31 615 26 982 -4 632

Lønn 16 366 17 634 1 268 183 232 196 847 13 615

Andre driftskostnader 14 380 12 105 -2 275 127 503 122 312 -5 191

Interne overføringer (kostnader) 732 67 -665 3 354 799 -2 554

SUM DRIFTSKOSTNADER 34 510 32 602 -1 908 345 704 346 941 1 237

DRIFTSRESULTAT 957 0 957 5 404 0 5 404

Denne Periode Hittil



50

Administrasjon

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 167 8 167 0 90 655 90 655 0

ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0

Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0

Egenandel Poliklinikk 0 0 0 0 0 0

Annen inntekt 1 818 856 962 12 809 10 271 2 538

Interne overføringer (inntekter) -124 0 -124 -1 476 0 -1 476

SUM DRIFTSINNTEKTER 9 860 9 023 837 101 988 100 926 1 062

Varekostnad 7 13 6 117 137 20

Lønn 9 230 7 897 -1 334 85 741 87 320 1 579

Andre driftskostnader 266 1 090 824 9 730 13 181 3 451

Interne overføringer (kostnader) 93 24 -69 286 288 2

SUM DRIFTSKOSTNADER 9 596 9 023 -573 95 873 100 926 5 053

DRIFTSRESULTAT 264 0 264 6 115 0 6 115

Denne Periode Hittil

Felles øvrige

201512 201512 201512 201512 201512 201512

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 58 592 58 592 0 743 915 743 915 0

ISF egne pasienter -3 169 971 -4 140 9 781 13 662 -3 880

ISF somatisk poliklinisk aktivitet -1 152 114 -1 266 -9 881 1 451 -11 333

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 504 2 081 -1 577 32 779 34 685 -1 906

Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0

Egenandel Poliklinikk 0 0 0 0 0 0

Annen inntekt 7 158 7 025 133 87 182 85 176 2 007

Interne overføringer (inntekter) 834 0 834 1 694 0 1 694

SUM DRIFTSINNTEKTER 62 768 68 784 -6 016 865 470 878 889 -13 418

Varekostnad 31 221 28 380 -2 841 359 367 361 675 2 309

Lønn 8 067 11 793 3 727 166 162 176 397 10 235

Andre driftskostnader 25 221 29 347 4 126 316 768 351 017 34 249

Interne overføringer (kostnader) 2 0 -2 11 0 -11

SUM DRIFTSKOSTNADER 64 511 69 520 5 010 842 307 889 089 46 782

DRIFTSRESULTAT -1 742 -736 -1 006 23 163 -10 200 33 363

Netto finans 695 752 -57 10 143 10 200 -57

FINANSRESULTAT -1 047 16 -1 063 33 306 0 33 306

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT -1 047 16 -1 063 33 306 0 33 306

Pensjonskostnader 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -1 047 16 -1 063 33 306 0 33 306

Denne Periode Hittil



  
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 3. TERTIAL 2015 

Side 1 av 15 
 

 
Risikovurdering per 3. tertial 2015 
Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer, i 
tråd med de styringskrav som Helse Sør-Øst fastsetter i oppdragsdokument og foretaksmøte, 
samt øvrige vedtak som fattes av styret i Sykehuset Telemark. Effektiv styring forutsetter at det er 
etablert en intern kontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og 
mangler.  
 
Risikostyring kan beskrives som en praktisk tilrettelegging av en metode for å ivareta kravene om 
etablering og gjennomføring av intern kontroll og risikovurdering, og innebærer å identifisere 
risiko som kan true oppfyllelsen av Sykehuset Telemark sine mål og krav. Med bakgrunn i mål og 
krav er risikovurderingen et hjelpemiddel for styre og ledelse til å identifisere hvilke områder som 
bør ha størst prioritet i kommende periodes internkontrollarbeid og hvilke områder som gis 
spesielt ledelsesmessig fokus i Sykehuset Telemark HF i 2015. Videre vil risikovurderingen gi 
grunnlag for risikostyringen av virksomheten gjennom å angi tiltak og prioriteringer for hva som 
bør følges opp. 
 
Risikostyringen forutsetter at det utarbeides gode tiltaksplaner for de områdene som er forbundet 
med uakseptabel risiko. 
 
Risikovurderingen for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger korrigert for 
nye utfordringer som fremkommer i oppdragsdokument 2015, vedtak i foretaksmøteprotokoller i 
2015, endringer i organisasjonen/driften og andre relevante forhold som har betydning for 
måloppnåelsen. 
 
For alle områder gjøres en vurdering av hva som er sannsynligheten for at foretaksgruppens mål 
og krav ikke vil bli oppfylt (sannsynlighet for at en hendelse ikke inntreffer). Samtidig vurderes de 
samme områdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at området ikke håndteres på en 
god nok måte. Hensikten med vektingen er å kunne prioritere hvilke risikoområder som er mest 
kritiske for oppfølging for å sikre styring og kontroll. Vurderingene gjøres ut fra følgende skala: 
 
 

Sannsynlighet: 1: Meget liten 
2: Liten 
3: Moderat 
4: Stor 
5: Svært stor 

Konsekvens: 1: Ubetydelig 
2: Lav 
3: Moderat 
4: Alvorlig 
5: Svært alvorlig 

 
 
 

Sykehusets risikobilde er skjematisk fremstilt i Risikomatrise per 3. tertial 2015 (tabell 1) under. Her 
vises hvordan områdene ut fra vurdert sannsynlighet og konsekvens (tabell 2) kategoriseres i 
forhold til risiko på en skala fra “lav” til “høy”. All virksomhet er forbundet med risiko, men noe 
risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark HF blir områder som defineres med ”lav” risiko 
(grønn farge) ikke videre omtalt. For alle områder som er forbundet med ”middels” og ”høy” 
eller ”kritisk” risiko skal det synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko og 
når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning. Oversikten over dette er tatt inn i tabell for 
planlagte og iverksatte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko per 3. tertial 2015 (tabell 3). 
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Tabell 1: Risikomatrise per 3. tertial 2015  
 
 
 
For de 10 hovedområdene/risikoområdene i risikomatrisen er risikobildet noe endret fra vurderingen 
per 1. og 2. tertial 2015. Det er forbedringer på endel av underpunktene til hovedområdene, med 
hensyn til sannsynlighet. Risikobildet er endret fra rødt til gult på risikoområde 1 - fristbrudd og 
ventetider, som følge av at målet er nådd for ventetid. Fristbrudd har hatt en markant nedgang og 
målet er på det nærmeste nådd for 2015 per desember. For risikoområde 10 - Utviklingsplan og 
strålesenter er risikobildet endret fra rødt til gult. Utviklingsplanen 2016-2019 fase 1 er 
gjennomført og arbeidet med U30 er i gang.  
 
Underpunktene i de 10 hovedområdene angir hva hvert enkelt område i risikovurderingen 
omfatter, og punktene er et hjelpemiddel for å få en felles forståelse av hva som inngår i 
hovedtemaene. I nedenstående tabell (tabell 2) vises utviklingen i risikobildet gjennom året for 
hovedområdene. Dette bildet oppdateres hvert tertial og i kommentarfeltet beskrives utvikling 
gjennom året for underpunkter. 

Sannsynlighet

1 2 3 4 5

5

4

2. Kvalitet
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3. Avvik og 

internkontroll –

forbedring og læring

2

4. HR

5. Bemanning

8. Kreft

9. Operasjonsstuer, 

poliklinikk og 

sengefasiliteter 

(kapasitet/kvalitet)

1. Tilgjengelighet

6. Aktivitet 

7. Økonomi   

10. STHF-

Utviklingsplan, 

strålesenter
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Tabell 2: Utviklingen i risikobildet i 2015 med status per tertial for hovedområdene 
 

Risikoområder 
Sannsynlighet 

 
Konsekvens 

 Risiko 

tertial 

Kommentarer 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 

1. Tilgjengelighet  X        X      Målet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager er nådd (HSØ mål er 65 

dager) Gjennomsnittlig ventetid forventes å forbli på et lavt nivå også i 

2016.  

 

Målet om at pasienten ikke opplever fristbrudd er på det nærmeste nådd for 

2015.  Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i klinikkene for å få 

kontroll med fristbrudd i 2015. Opplegget og føringene i det regionale 

prosjektet har vært fulgt. I tillegg har vi hatt målrettet fokus på 

fagområdene med størst utfordringer. Plastikkirurgi har en stor utfordring 

med et betydelig antall pasienter på venteliste. Vi øker kapasiteten markert 

i 2016, likevel forventes det en økning i fristbrudd knyttet til plastikkirurgi 

mot slutten av 2016.  

 

Ventetiden er redusert  

Pasienten opplever ikke 

fristbrudd 

 

 

 

  

  

2. Kvalitet    X     X       Målet Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 

Måling i mai og november viste henholdsvis 4,2 og 5,9 prosent. Sykehuset 

Telemark har ikke nådd målet for 2015 til tross for tiltak. Det har vært 

jobbet spesifikt inn mot postoperative sårinfeksjoner, og vi har lyktes med 

å redusere disse innen alle områder med unntak av ett (totalprotese hofte). 

Det har vært kontinuerlig fokus på håndhygiene og smykkeforbud. 

Vi vil sette enda mer fokus på infeksjonsforebyggende arbeid. 

 

Målet Det skal normalt ikke være korridorpasienter er ikke nådd. Andel 

korridorpasienter var i desember 3,5 %. Dette er det samme som forrige 

måned. Det er registrert 319 korridorpasienter i denne perioden.  

 

Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert og følges opp i lederlinja. 

Infeksjoner 

Korridorpasienter 

Pasientsikkerhetsprogrammet 
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Risikoområder 
Sannsynlighet 

 
Konsekvens 

 Risiko 

tertial 

Kommentarer 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 

3. Avvik og internkontroll – 

forbedring og læring 
  X   

 
  X   

    Sykehuset Telemark har opplæring og fokus på meldekultur. 

Oppfølging av uønskede hendelser og avvikshåndtering, årsaksanalyser, 

gjennomgang og læring internt og på tvers, tema i ledermøter og KPU, 

oppfølging av pasientsikkerhetskultur undersøkelsen. Sykehuset Telemark 

har som mål å publisere minst 20 prosent av de uønskede hendelsene på 

nettet i 2016. 

 

STHF starter opp prosjekt om standardisering DIPS våren 2016 i regi av 

HSØ. 

Meldekultur 

§ 3-3 saker 

Arbeidsprosesser i DIPS 

 

 

 

  

  

  

4. HR  X       X       Sykefraværet i november er 6,9 %. Det er 0,2 % - poeng høyere enn 

forrige måned. Sykefraværet hittil i år ligger på 6,9 %, mens det i samme 

periode i fjor var 6,7 %. 

 

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre arbeidet med tjenesteplaner og 

vaktplaner, som i minst mulig grad gir rom for AML brudd. Vi hadde en 

økning med en topp i juli. Deretter har antall AML brudd igjen blitt 

redusert og antall brudd i desember utgjorde 1338. 

 

Arbeidet med kompetanse og rekruttering skjer kontinuerlig. Spesielt 

innenfor gynekologi og onkologi er rekrutteringssituasjonen bedre 

sammenlignet med tidligere år. 

Sykefravær 

AML 

Kompetanse og rekruttering 

 

 

 

  

  

  

5. Bemanning  X       X       Sykehuset rapporterer 3 047 brutto månedsverk for 2015, fordelt på 241 

variable og 2 806 fastlønnede årsverk. Korrigert for overtakelse av 

personell fra Vestre Viken, er det en reell nedgang på 77 årsverk i forhold 

til 2014 og 19 årsverk høyere enn budsjettert.  

Årsverk 

Variabel lønn 

Innleie (varekostnad) 

Ressursstyring 
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Risikoområder 
Sannsynlighet 

 
Konsekvens 

 Risiko 

tertial 

Kommentarer 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 

Kostnadene knyttet overtid og ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, men 

kompenseres delvis ved økte sykepengerefusjoner og lavere øvrige 

personalrelaterte kostnader.  

 

 

6. Aktivitet  X        X      Antall DRG-poeng i 2015 (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske 

legemidler) er foreløpig beregnet å være 41511 poeng. Dette er 1 prosent 

lavere enn budsjettert og 2 prosent høyere enn i fjor. 

 

Antall sykehusopphold har gått ned med 1,5 prosent, mens antall 

dagopphold har hatt en vekst på 4 prosent sammenlignet med i fjor. Det er 

også registrert vekst ved poliklinikkene, antall ISF-berettigede polikliniske 

konsultasjoner var 4 prosent flere enn i fjor. 

Antall liggedøgn er redusert med 7 prosent som følge av endringer fra 

døgn til dag, og er 4 prosent lavere enn budsjettert. Reduksjonen i antall 

sykehusopphold kan dels forklares med overføring av aktivitet til 

kommunehelsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen. 

 

Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatrien har som følge av endring fra 

døgn til dag blitt redusert med 3 prosent, mens det er en vekst innenfor 

BUP på 49 prosent og en nedgang innen TSB på 9 prosent. Siden volumet 

innenfor voksenpsykiatrien er størst, er endringen samlet sett en nedgang 

på 1,7 prosent. Resultatet for 2015 er 1,2 prosent høyere enn budsjettert. 

 

Somatikk, døgn, dag og 

poliklinikk 

Psykiatri, TSB, VOP og BUP 
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Risikoområder 
Sannsynlighet 

 
Konsekvens 

 Risiko 

tertial 

Kommentarer 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 

Antall liggedøgn er redusert med 6 prosent som følge av endringer fra 

døgn til dag, og er 3 prosent lavere enn budsjettert. 

 

Det ble lagt opp til en vekst på 7,4 prosent innenfor poliklinisk aktivitet i 

voksenpsykiatrien for 2015. Veksten ble på 4,7 prosent, så målet ble ikke 

oppnådd. Innenfor RUS/TSB var det forventet en liten nedgang, men det 

ble en vekst på 4,8 prosent.  

 

Samlet vekst innenfor voksenpsykiatrien og TSB var på 4,7 prosent, noe 

som er 0,6 prosent lavere enn budsjettert. Innenfor barne- og 

ungdomspsykiatrien ble det lagt opp til en poliklinisk aktivitetsvekst på 

hele 17,6 prosent. Aktiviteten for 2015 ble 1,3 prosent lavere enn 2014, og 

16 prosent lavere enn budsjettert. For psykiatrien samlet er det en vekst i 

poliklinisk aktivitet på 3,1 prosent. 

 

Det er arbeidet med et arealprosjekt for Porsgrunn sykehus. Sluttrapporten 

er utarbeidet. Det er en omfattende og god plan som pga økonomiske 

forhold må gjennomføres i to faser. Fase 1 har oppstart vinter/vår 2016 og 

vil gi rom for aktivitetsvekst ved plastikkirurgisk avdeling. 

 

 

7. Økonomi  X        X      Resultatet er et overskudd på 8,7 millioner kroner, som er 8,7 millioner 

kroner bedre enn budsjettet. Det er en resultatforverring på 5,7 millioner 

kroner i desember som i hovedsak skyldes økt behandlingsvolum ved 

andre institusjoner / kostbare legemidler samt høyere driftskostnader 

generert av ressurskrevende pasienter. Kostnadene knyttet overtid og 

Økonomi 

Investeringer 
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Risikoområder 
Sannsynlighet 

 
Konsekvens 

 Risiko 

tertial 

Kommentarer 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 

ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, men kompenseres delvis ved økte 

sykepengerefusjoner og lavere øvrige personalrelaterte kostnader.  

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde i 2015 60 millioner kroner, noe 

som er 3 millioner kroner høyere enn budsjettet. I investeringsbeløpet 

inngår nytt varmedistribusjonsanlegg som er delfinansiert med et lån fra 

Miljø- og energifondet i Helse Sør-Øst RHF på 10 millioner kroner. 

Egenkapitalinnskuddet til KLP ble som budsjettert på 12 millioner kroner. 
8. Kreft  X       X       Sykehuset Telemark har innført alle 28 pakkeforløp for kreft i henhold til 

innføringsplanen. Innføringen er koordinert via en tverrfaglig 

koordineringsgruppe.   

Det finnes foreløpig bare tilstrekkelig tallgrunnlag for måltall for et fåtall 

av forløpene. Sykehuset har primært hatt hovedfokus på implementering 

av pakker for de fire store kreftformene. Dette er bryst, tykktarm, lunge og 

prostata.  

For brystkreft innfrir STHF alle krav. For tykktarm og lunge viser de siste 

interne målingene at vi langt på vei innfrir kravene.  Prostata ligger tett 

oppunder kravet og vi forventer å innfri dette i 2016. For andre 

pakkeforløp har vi økt coloskopi kapasitet, bedret logistikk og 

samhandling mot radiologi og patologi.  Vi arbeider nå tett mot 

fagmiljøene for å få større grad av dedikert bemanning og øke 

kompetansen innen forløpskoordinatorsegmentet. Kreftavdeling med 18 

senger er åpnet og kreft er nå organisert i samme klinikk som de 

diagnostiske fagene. 

Kreftpakker 

Diagnosesenter 

 

 

 

  

  

9. Operasjonsstuer, poliklinikk og 

sengefasiliteter 

(kapasitet/kvalitet) 

 X    

 

  X   

    Organisasjonen har fokus på kvalitet og utnyttelse av kapasitet på 

operasjonsstuer, poliklinikk og sengefasiliteter. Et viktig moment i denne 

sammenheng er utvidelse av planleggingshorisonten. I 2015 har sykehuset 

gjort flere endringer med hensyn til senger. En egen kreftavdeling er Operasjonsstuer  
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Risikoområder 
Sannsynlighet 

 
Konsekvens 

 Risiko 

tertial 

Kommentarer 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 

Poliklinikk  

Sengefasiliteter 

  etablert under Medisinsk serviceklinikk. Lettpost med 6 sengeplasser er 

etablert i Medisinsk klinikk. Kapasiteten på gastroenheten er økt, mens 

hotellsengene er redusert. Arealprosjekt Porsgrunn er gjennomført og 

sluttrapport er ferdigstilt og levert. Det er en omfattende og god plan som 

på grunn av økonomiske forhold må gjennomføres i to faser. Arbeidet med 

fase 1 har oppstart vinteren 2016. 
10. STHF  X        X      Utviklingsplanen 2016-2019 fase 1 er gjennomført. Arbeidet med U30 er i 

gang. Avventer styrebehandling i HSØ for vedtak om plassering av 

strålesenter. 

Utviklingsplan 

Strålesenter 
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I tabell 3 under fremkommer planlagte og iverksatte tiltak for å redusere risikoen og øke måloppnåelsen: 

Planlagte og iverksatte tiltak i forhold til risikoområder med mer enn akseptabel risiko 3. tertial 2015 

Risikoområder Beskrivelse 
Mulig konsekvens 

Tiltak Effekt Ansvar Frist 

1. Tilgjengelighet 

Fristbrudd 

 

Pasienter får ikke 

oppfylt sin rett til 

nødvendig helsehjelp. 

Spesialisthelsetjenesten 

overholder ikke juridisk 

bindende forpliktelse til 

å oppfylle pasientens 

rettighet, og pasientens 

rettslig krav på 

behandling innen den 

fristen som er fastsatt. 

Det er implementert og gjennomført tiltak innen Ort, Uro og 

fordøyelses-sykdommer i henhold til utarbeide 

handlingsplaner. 

I Kirurgisk klinikk er det et kontinuerlig fokus på korrekt 

bruk av prio-veiledere og adm. oppfølging av ventelister. 

Fristbrudd i alle fagområder er under kontroll. 

Uro: Ledig overlegestilling besatt pr.1.9.15 bidro til rask 

“normalisering” av fristbruddsituasjonen. Kontinuerlig fokus 

på korrekt bruk av prio-veiledere og adm. oppfølging av 

ventelister. 

Pasientene skal 

ikke oppleve 

fristbrudd 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

Løpende 

2. Kvalitet 

 Pasienter får 

infeksjoner, som 

forlenger 

pasientoppholdet. 

Sykehusinfeksjoner: 

Sykehuset har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale 

smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers 

er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt 

høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med 

pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på 

pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et 

forebyggende tiltak. Det er også iverksatt tiltak for å 

forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter, 

samt fokus på stell av sentrale venekateter og forebygging av 

trykksår. 

Gastromedisin er flyttet ut av den samlokaliserte posten med 

gastrokirurgi og sammen med infeksjonsposten, og 

Målet er å 

redusere 

sykehusinfeksjone

ne til under 3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

medarbeidere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 
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gastrokirurgi har fått økt antall senger fra 22 til 26. Vil trolig 

generere lavere smittetrykk. 

Korridorpasienter: 

Det iverksatt et prosjekt for å redusere antall 

korridorpasienter. 

 

 

 

 

Det skal normalt 

ikke være 

korridorpasienter 

 

 

 

Klinikksjefer 

 

 

 

2016 

3 Avvik og internkontroll – forbedring/læring  

 

 

 

 

 

 

 

Unnlatelse å melde om 

potensielle og reelle 

uønskede hendelser / 

avvik gir større risiko 

for at hendelsen ikke 

gjennomgås 

tilstrekkelig, årsak 

avdekkes ikke og det 

settes ikke inn 

korrigerende tiltak for å 

hindre gjentakelse, 

større risiko for at 

pasient og andre 

involverte ikke ivaretas i 

tilstrekkelig grad.   

Feil ruting av 

elektroniske 

arbeidsoppgaver i DIPS. 

 

 

  

Opplæring og fokus på meldekultur, oppfølging av uønskede 

hendelser og avvikshåndtering, årsaksanalyser, gjennomgang 

og læring internt og på tvers, tema i ledermøter og KPU, 

oppfølging av pasientsikkerhetskultur undersøkelsen. Tema 

ved pasientsikkerhetsvisitter. 

 

Endring i DIPS som følge av gjennomført omorganisering. 

Sikkerhetsrutiner er iverksatt for å sikre at pasienter får time 

på riktig sted. 

Færre alvorlige 

uønskede 

hendelser. 

 

 

 

Pasienter får time 

på rett 

behandlingssted 

Alle ledere, 

Bistand fra  

kvalitets-

avdelingen 

 

 

DIPS 

forvaltning/  

Analyseavd. 

Løpende 

 

 

 

 

 

Feb/mars 

2016 

4 HR 

  Sykefravær: 

 Spesielt fokus på avdelinger i omstilling og tiltak for å 

redusere sykefraværet 

 Følge opp avdelinger med høyt sykefravær 

 Redusere 

sykefravær 

 Redusere 

AML-brudd 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

Løpende 
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Tabell 3: Tiltak for risikoområder med uakseptabel risiko 

 Samarbeid med NAV for å redusere sykefraværet i Akutt 

og beredskapsklinikken. Per august er 2 av 3 avdelinger 

innenfor målet om et sykefravær på 5 %.  

AML: 

 Forbedre arbeidet med tjenesteplaner og vaktplaner, 

som i minst mulig grad gir rom for AML brudd  

 “Prosjekt bemanningsplanlegging og ressursstyring”. 

Delmål å redusere AML-brudd, spes. på legesiden. 

 

 

Kompetanse og rekruttering: 

 Rekrutteringssituasjonen er bedret, spesielt innen 

onkologi og gynekologi. 

 Strategi for å rekruttere og beholde 

spesialistkompetanse ved STHF 

 Ulike kanaler benyttes og tiltak iverksettes for å skaffe 

spesialister (blant annet deltakelse på messer, 

annonsering, rekrutteringsbyrå) 

 LinkedIn er etablert. STHF har egen side og 

presentasjon. 

 Lean prosjekt “Turnusleger” med fokus på riktig 

rekruttering og kvalitetssikring av 

kompetanseoppbygging med tanke på langsiktig 

spesialistrekruttering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-enhet/ 

klinikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

5 Bemanning 
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 Sikre utnyttelse av 

ressurser på best mulig 

måte i 

pasientbehandlingen. 

 Gjennomføring av Utviklingsplanen  

 

Ressursplanlegging  

 Det er utarbeidet en handlingsplan for ressursstyring, og 

etablert en arbeidsgruppe som skal følge opp 

konsernrevisjonens anbefalinger, slik at tiltak 

gjennomføres.  

 

Innleie 

 Rekruttere til faste stillinger for å unngå innleie 

 

 

 

Forbedring av 

intern styring og 

kontroll  

 

Klinikksjefer, 

ledere, stab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Aktivitet 

 Ikke god nok 

ressursutnyttelse 

Somatikk: 

 Utnytte operasjonskapasitet på Notodden, ved å øke 

antall postbariatriske operasjoner. 

 LEAN prosjekter 

 Poliklinikkprosjekt. Etablert «speed poliklinikk KIR 

Porsgrunn» og utvidelse til andre fagområder er under 

vurdering. 

 Innledet samarbeid med SIV og SSHF for 

benchmarking. 

 Iverksatt løpende måling av % sesjonstid/knivtid  

Psykiatri: 

 BUP – Tilsette i vikariater. 

God veiledning og opplæring av nytilsatte/ vikarer. 

Undersøke og følge opp registreringspraksis i DIPS. Se 

på ”pasient-porteføljen” til hver enkelt ansatt mht å 

avslutte saker og antall saker under arbeid, samt antall 

samtaler/tiltak pr dag. Lage gode prosedyrer på 

utredning, behandling. Arbeide etter felles maler. 

God opplæring i DIPS.  

Økt aktivitet og 

bedre utnyttelse 

av ressursene. 

 

Å bedre 

tilgjengelighet 

ved poliklinikken 

for pasienter.  

 

 

Klinikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 
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Fortløpende arbeide med at sykemeldte kommer tilbake 

eller får avklart sin situasjon 

(arbeides med fortløpende). 

Rekruttere fagpersoner med lokal tilhørighet og som 

ønsker å jobbe og bo I Telemark. 

God tilrettelegging spesielt for rekrutterings-

utfordrende fagpersoner. 

Tilstrebe riktig balanse mellom det som gir kvalitativ 

og kvantitativ aktivitetseffekt. 

Riktig effektivitetsnivå ved tverrfaglig arbeid, for 

eksempel tidsbruk på møter, antall deltagere etc. 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  - 

Sykehuset Telemark er i gang med opprettelsen av et 

nytt øyeblikkelig-hjelp –rusteam som skal kunne tilby 

ambulante tjenester i Telemark. Teamet skal arbeide 

med inneliggende ruspasienter og samarbeide med 

somatiske avdelinger når ruspasienter blir innlagt der.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikksjef/ 

ledere i psyk. 

klinikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innen 

første 

halvdel av  

2016 

7 Økonomi 

 STHF må skape 

økonomisk 

handlingsrom for å sikre 

nødvendige 

investeringer. 

Styring og kontroll med 

ressursbruken er viktig 

for å kunne gjøre de 

riktige faglige 

prioriteringene og sikre 

høy kvalitet på 

pasientbehandlingen. 

Driftsøkonomi: 

 Gjennomføring av kostnadsreduksjonsprogrammet for 

2015 

 Gjennomføring av Utviklingsplanen 

Investeringer: 

 Følge vedtatt investeringsprogram 

Sikre økonomisk 

handlingsrom i 

henhold til 

budsjettert 

resultatbane og 

investerings-

program 

Klinikksjef/ 

Ledere/Stab 

Løpende 

 

 

 

8 Kreft 

  Kreftpakker: 

 Tiltak gjennomført innen koloskopi for økning av 

diagnostikk kapasitet – særskilt fokus på enda bedre 

logistikk-løsninger  

Innfrielse av 

nasjonale 

retningslinjer i de 

nasjonale 

Klinikksjef/sta

b  
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 Økt merkantil støtte 

 

 

 

handlings-

programmene for 

kreftbehandling 

 Logistikk satt i 

system 

 

9 Operasjonsstuer, poliklinikk, sengefasiliteter (kapasitet og kvalitet) 

   Se også punkter beskrevet under punkt 6 aktivitet. 

 Utvide planleggingshorisonten  

 Pågående Lean prosjekter for operasjonsutnyttelse som 

mål. 

 Pågående prosess i forhold til fordeling og utnyttelse av 

kir. senger i hele fylket. 

 

 

 

 

 

 

Øke andel direkte 

time Enklere å 

planlegge  

Redusere antall 

strykninger og 

fristbrudd 

Øke ressurs-

utnyttelse  

Øke aktiviteten og 

redusere 

ventetiden  

Klinikksjef/ 

Ledere 

 

Bistand fra 

analyse og 

økonomi 

Løpende  

10 Gjennomføre utbyggingsplaner og etablere strålesenter 

 Utbyggingsplaner: 

 Fare for at 

sengepostene ikke 

får en 

standardheving, 

som er nødvendig, 

hvis STHF ikke 

får gjennomført 

utbyggingsplanene 

  Får ikke samlet 

somatisk aktivitet i 

Skien, noe som 

blant annet gi 

dårligere 

ressursutnyttelse. 

 Gjennomføre utbyggingsplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedre utnyttelse 

av ressurser 

Øke 

tilgjengelighet til 

og derved øke 

bruk av 

stråleterapi for 

pasienter som har 

behov for stråling 

ved kurativ eller 

palliativ 

kreftbehandling. 

Øke kapasiteten 

for stråling slik at 

befolkningens 
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Strålesenter; 

 For dårlig 

tilgjengelighet av 

stråleterapi til tross 

for at flere får 

kreft og lever med 

kreft.  

 Bedre kreft-

omsorg, ved mer 

helhetlig 

kreftbehandling 

Underforbruket er 

stort i Telemark, 

blant annet pga.  

lang reisevei til 

strålesenter 

 

 Etablere strålesenter 

behov ivaretas 

bedre og ventetid 

reduseres 

Øke kapasiteten 

der pasient-

populasjoner 

underforbruker 

tjenesten  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Revisjonsrapport 08-2015 - Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av 

konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

5-2016 Bess M. Frøyshov, administrerende direktør, 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Etterretning 10.02.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:    
1. Brev av 25. januar 2016 fra konsernrevisjonen om oversendelse av sluttrapport 

2. Revisjonsrapport 08-2015 - Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved  

    Sykehuset Telemark HF 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten?  

Ja, konsernrevisjonens revisjon 2015 skal bidra til økt fokus på kvalitet, pasientsikkerhet og 

kontinuerlig forbedring, 

 

Ingress:  

Konsernrevisjonen har gjennomført revisjonen “Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av 

konsernrevisjonen” i Sykehus Telemark HF i perioden september 2015 - november 2015.  

 

Revisjonen har kartlagt om tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen er en integrert 

del av helseforetakets etablerte system for styring og kontroll. Revisjonen har også undersøkt om 

helseforetaket har lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonens bidrar til læring og 

forbedring, og om helseforetaket vet om det har skjedd en varig forbedring i forhold til de 

anbefalinger som er gitt. 

 

I revisjonsrapport 08-2015 fremkommer det anbefaling om utbedringer i forhold til syv av ni 

revisjonskriterier. Dette er nærmere beskrevet på side 3 og 4 i saksdokumentet. 

 

Sykehuset Telemark vil risikovurdere funnene i rapporten fra konsernrevisjonen. Vi vil så foreta 

en prioritering av tiltaksarbeidet på bakgrunn av risikovurderingen, og ta hensyn til dette i 

utarbeidelsen av handlingsplanen. Dette arbeidet må sees i sammenheng med sykehuset pågående 

arbeid for utbedring av funn etter konsernrevisjonens revisjon i 2014 for området 

virksomhetsstyring. Handlingsplanen vil bli fremlagt for styret i møtet 6. april 2016. 

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret tar saken til etterretning. 

 

2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med: 

 Handlingsplan for utbedring av påpekte svakheter til styremøtet 6. april 2016. 

 Forslag til prosedyre, eventuelt revidering av eksisterende prosedyre, med hensyn til 

gjennomføring av tiltaksarbeidet for tilsyn og revisjoner 

 Utarbeidelse av føringer for rapportering og oppfølging, hvor revisjoner og tilsyn er 

inkludert. 

 Utkast til mal for tertialvis rapportering til møtet 6. april 2016, som inkluderer status 

for tilsyn og revisjoner. Tertialrapportering med status for første tertial 2016 skal 

fremlegges for styret i styremøte i juni 2016. 
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Skien, den 2. februar 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken 

 
Konsernrevisjonen har gjennomført revisjonen “Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av 

konsernrevisjonen” i Sykehus Telemark HF i perioden september 2015 - november 2015. 

Revisjonen har kartlagt om tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen er en integrert 

del av helseforetakets etablerte system for styring og kontroll. Revisjonen har også undersøkt om 

helseforetaket har lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonens bidrar til læring og 

forbedring, og om helseforetaket vet om det har skjedd en varig forbedring i forhold til de 

anbefalinger som er gitt. 

 

Konsernrevisjonen har valgt å belyse dette gjennom to problemstillinger: 

 

Problemstilling 1: Inngår oppfølging av revisjoner og tilsyn i helseforetakets etablerte system for 

intern styring og kontroll, og følges tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen opp 

av styret og helseforetaket? 

 

Problemstilling 2: Har helseforetaket lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonen 

bidrar til læring og forbedring, og vet helseforetaket om det har skjedd en varig forbedring i 

forhold til de anbefalinger som er gitt? 

 

For å undersøke problemstillingene er det tatt utgangspunkt i følgende revisjoner:  

 Revisjon av områdene virksomhetsstyring, ressursstyring, kompetansestyring, utskrivning 

av pasienter til kommunehelsetjenesten fra 2014 

 Revisjon av det pasientadministrative arbeidet fra 2012  

 Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene fra 2011 

 

Revisjonskriteriene (9) som ble benyttet i revisjonen er utarbeidet med utgangspunkt i 

revisjonsgrunnlaget, og gir beskrivelser av hva som kjennetegner god praksis knyttet til området 

tiltaksarbeid. I oversikten under fremkommer konsernrevisjonens vurdering av STHF i forhold til 

revisjonskriteriene. STHF fikk anbefaling om utbedring på syv av revisjonskriteriene (1-6 og 9); 

 

 

Nr. Revisjonskriterier Konsernrevisjonens 

vurdering 

Konsernrevisjonens 

anbefaling 

1. Forholdet mellom styret og 

administrerende direktør er regulert i 

instruks. Styret følger opp revisjoner og 

tilsyn i tråd med krav i Oppdrag og 

bestiller-dokumentet. 

Viktige områder for 

oppfølging av tiltaksarbeid 

kan utebli. 

Styret konkretiserer tidspunktet 

for videre oppfølging av saker, 

og at dette gjenspeiles i styrets 

årsplan og i oversikt over 

utestående saker. 

2. Styret holdes orientert om oppfølging av 

revisjoner og tilsyn, og 

dokumentasjonen skal være utformet og 

tilpasset styrets behov for 

beslutningsgrunnlag i den enkelte sak. 

Fare for at styret ikke blir 

tilstrekkelig orientert om 

oppfølging av tiltaksarbeid 

etter revisjoner og tilsyn. 

Saksfremleggene fremstilles på 

en konsis måte slik styret ser 

hva som er utført, og hva som 

gjenstår. 

3. Helseforetaket har styrende dokumenter 

som gir føringer for hvordan revisjoner 

og tilsyn skal følges opp, og ansvar for 

oppfølgingen er bestemt og 

kommunisert. 

Manglende konkretisering 

av hvordan tiltaksarbeidet 

skal gjennomføres kan føre 

til at forbedringsarbeidet 

etter revisjoner ikke blir 

gjennomført. 

Helseforetaket gir en 

beskrivelse av hvordan dette 

skal gjennomføres. 
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4. Resultater fra revisjoner utført av 

konsernrevisjonen vurderes for 

prioritering av tiltaksarbeidet, og 

områder med høy risiko inkluderes i 

helseforetakets ordinære 

risikohåndtering. 

Manglende risikovurdering 

av funn gjør det vanskelig 

å prioritere tiltaksarbeidet. 

Helseforetaket utarbeider 

føringer for at funn i revisjoner 

risikovurderes og at områder 

med høy risiko inkluderes i 

helseforetakets ordinære 

risikohåndtering. 

5 Helseforetakets handlingsplaner for 

tiltaksarbeid er oversiktlige og 

systematisk fremstilt og inneholder: mål, 

ansvarssatte og tidssatte tiltak, 

indikatorer for å måle forbedring og 

vurdering av resultatoppnåelse og plan 

for statusrapportering. 

Manglende krav til 

utforming av 

handlingsplaner kan 

medføre at de ikke 

fremstilles oversiktlig og 

systematisk, og 

resultatoppnåelse kan 

utebli. 

Helseforetaket benytter egen 

prosedyre ID 7736 utarbeidet 

april 2015, som gir føringer for 

hvordan handlingsplaner bør 

utformes. 

6. Tiltaksarbeidet etter revisjoner og tilsyn 

er inkludert i helseforetakets 

gjennomgående system for rapportering 

og oppfølging. 

Manglende beskrivelse av 

hvordan tiltaksarbeidet 

skal inkluderes i 

rapportering og oppfølging 

kan hemme oppfølging av 

tiltaksarbeidet og kan 

dermed svekke 

resultatoppnåelsen. 

Helseforetaket utarbeider 

føringer for rapportering og 

oppfølging, og sørger for at 

revisjoner og tilsyn er 

inkludert. 

7. Helseforetaket har føringer for at 

revisjoner utført av konsernrevisjonen 

skal bidra til læring og forbedring. 

Helseforetaket har føringer 

for at revisjoner utført av 

konsernrevisjonen skal 

bidra til læring og 

forbedring. 

Ingen anbefalinger.  
 

8. Helseforetaket følger opp og 

monitorerer utvikling av medisinsk 

koding og pasientadministrativt arbeid 

og kan vise til resultater for at det har 

skjedd forbedringer. 

Helseforetaket følger opp 

og monitorerer utvikling 

av medisinsk koding og 

pasientadministrativt 

arbeid og kan vise til 

resultater for at det har 

skjedd forbedringer. 

Ingen anbefalinger.  
 

9. Erfaringene deles og breddes til andre 

relevante deler av helseforetaket. 

Kvalitet- og pasient-

sikkerhetsutvalget brukes 

ikke som arena for læring 

etter revisjoner utført av 

konsernrevisjonen. Dette 

kan redusere muligheten 

for bredding av resultater 

fra tiltaksarbeidet. 

Helseforetaket, i tråd med egne 

føringer, setter erfaringer 

knyttet til læring og forbedring 

etter revisjoner på dagsorden i 

helseforetakets kvalitet- og 

pasientsikkerhetsutvalg, slik at 

endret praksis breddes til andre 

deler av helseforetaket. 

 

 

 

 

Sykehuset Telemark vil risikovurdere funnene i rapporten fra konsernrevisjonen. Vi vil så foreta 

en prioritering av tiltaksarbeidet på bakgrunn av risikovurderingen og ta hensyn til dette i 

utarbeidelsen av handlingsplanen. Dette arbeidet må sees i sammenheng med sykehuset pågående 

arbeid for utbedring av funn etter konsernrevisjonens revisjon i 2014 for området 

virksomhetsstyring. Dette er blant annet; 
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 I 2015 er det utarbeidet en overordnet struktur for virksomhetsstyring med blant annet 

tertialvis oppfølging av mål og krav, i tillegg til månedlig oppfølging. Den tertialvise 

oppfølgingen og rapporteringen, inkludert oppfølging av tilsyn og revisjoner, 

implementeres gjennom 2016. Styret vil få fremlagt tertialvise rapporter. Første rapport vil 

være for første tertial 2016. Denne presenteres for styret på møtet i juni. 

 Sykehuset har revidert og standardisert mal for rapportering, som inkluderer tilsyn og 

revisjoner, for månedlige dialogmøter mellom klinikker og administrerende direktør. 

Denne skal benyttes i dialogmøter fra februar 2016.  

 Ledelsens gjennomgang er gjennomført i 2015, for å sikre at vi kjenner risiko ved styrings-

systemene våre og kan forbedre disse.  

 Sykehuset Telemark har satt ned flere arbeidsgrupper i 2016 for å arbeide videre med å 

sette virksomhetsstyring i system. Dette arbeidet inkluderer også revisjoner og tilsyn, og 

krav til rapportering, oppfølging og utarbeidelse av nye eventuelt revidering av 

eksisterende prosedyrer og retningslinjer. 

 Konsernrevisjonens revisjon STHF i 2014 påpekte svakheter blant annet knyttet opp mot 

dokumentasjon av styringssystemet. Dette har sykehuset tatt tak og det er nedsatt 

arbeidsgrupper for forbedring av systemet, herunder prosedyrer på overordnet nivå og 

utarbeidelse av maler.  
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Sammendrag 
Revisjonen “Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen” har blitt gjennomført i 
Sykehus Telemark HF i perioden september 2015 - november 2015. Revisjonen har kartlagt om 
tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen er en integrert del av helseforetakets 
etablerte system for styring og kontroll. Revisjonen har også undersøkt om helseforetaket har lagt til 
rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonens bidrar til læring og forbedring, og om 
helseforetaket vet om det har skjedd en varig forbedring i forhold til de anbefalinger som er gitt.  
 
Konsernrevisjonen har valgt å belyse dette gjennom to problemstillinger:  
 

Problemstilling 1: Inngår oppfølging av revisjoner og tilsyn i helseforetakets etablerte system for intern styring og 
kontroll, og følges tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen opp av styret og helseforetaket?   
 
Problemstilling 2: Har helseforetaket lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonen bidrar til læring og 
forbedring, og vet helseforetaket om det har skjedd en varig forbedring i forhold til de anbefalinger som er gitt? 
 

For å undersøke problemstillingene er det tatt utgangspunkt i følgende revisjoner: Revisjon av 
områdene virksomhetsstyring, ressursstyring, kompetansestyring, utskrivning av pasienter til 
kommunehelsetjenesten fra 2014, revisjon av det pasientadministrative arbeidet fra 2012 og Nasjonal 
revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene fra 2011. 
 
Problemstilling 1 er knyttet til om tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen inngår i 
helseforetakets etablerte system for styring og kontroll. Virksomhetsstyring er en del av systemet for 
styring og kontroll. Revisjonen viser at helseforetaket mangler beskrivelse av et gjennomgående 
system for virksomhetsstyring. Dermed finnes det ikke en beskrivelse av hvordan tiltaksarbeid etter 
revisjoner og tilsyn er en integrert del av den ordinære virksomhetsstyringen. Denne mangelen på 
systematisering vanskeliggjør gjennomføringen av tiltaksarbeidet. Problemstillingen omhandler også 
om tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen er fulgt opp av styret og helseforetaket. 
Konsernrevisjonen ser at viktige områder for oppfølging kan utebli, og det anbefales derfor at styret 
konkretiserer tidspunkt for videre oppfølging av saker. Dette bør gjenspeiles i styrets årsplan og i 
oversikt over utestående saker. Ved gjennomgang av saksfremlegg, ser konsernrevisjonen en fare for 
at styret ikke blir tilstrekkelig orientert om oppfølging av tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn. 
Derfor anbefales det at saksfremleggene fremstilles på en konsis måte slik at 
styret ser hva som er utført, og hva som gjenstår. 
 
Problemstilling 2 er knyttet til om helseforetaket har lagt til rette for at revisjoner utført av 
konsernrevisjonen bidrar til læring og forbedring. Helseforetaket har føringer for at revisjoner skal 
bidra til læring og forbedring. Problemstilling to er også knyttet til om helseforetaket vet om det har 
skjedd en varig forbedring knyttet til de anbefalinger som er gitt. Medisinsk koding og 
pasientadministrativt arbeid følges opp og monitoreres, og det kan vises til resultater for at det har 
skjedd forbedringer. Helseforetaket har etablert ulike arenaer for å dele erfaringer fra tiltaksarbeidet 
etter revisjoner og tilsyn, men kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg brukes ikke som arena for læring 
etter revisjoner utført av konsernrevisjonen. Det anbefales at arbeidet systematiseres og styrkes 
ytterligere slik at læringseffekten øker. 
 
Hovedkonklusjonen i revisjonen er at Sykehuset Telemark HF bør fullføre arbeidet med å sette 
virksomhetsstyring i system, og sørge for at revisjoner og tilsyn er inkludert i dette. Tiltakene knyttet 
til dette punktet er avgjørende for å øke gjennomføringssevnen og øke måloppnåelse i forhold til 
tiltaksarbeidet. 
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1.0 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn og beskrivelse av området 
Revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen gjennomføres i henhold til revisjonsplan 
2015-2016 for konsernrevisjonen. Revisjonsplanen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Bakgrunn for revisjonen er krav til helseforetakene om økt fokus på kvalitet, pasientsikkerhet og 
kontinuerlig forbedring, samt ønske fra styret i RHFet om å undersøke hvordan det sikres at 
revisjoner utført av konsernrevisjonen bidrar til læring i helseforetakene.  
 
1.2 Formål, mål og problemstillinger 
Formålet med revisjonene som konsernrevisjonen gjennomfører er å bekrefte styring og kontroll i 
risikostyring og virksomhetsstyring i helseforetakene, og bidra til forbedring (jf. helseforetaksloven § 
37a.)  
 
Målet med revisjonen er å kartlegge og vurdere om helseforetakets tiltaksarbeid etter revisjoner og 
tilsyn er satt i system, og om revisjoner utført av konsernrevisjonen har bidratt til læring og 
forbedring.  
 
Vi har valgt å belyse dette gjennom to problemstillinger:  
 

Problemstilling 1: Inngår oppfølging av revisjoner og tilsyn i helseforetakets etablerte system for intern styring og 
kontroll, og følges tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen opp av styret og helseforetaket?   
 

For å kunne følge opp anbefalinger og implementere endringer, forutsettes det at helseforetaket har 
etablert et system som tilrettelegger for tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn. På bakgrunn av dette 
undersøker revisjonen hvordan helseforetaket følger opp eget tiltaksarbeid, og ser på om 
beslutninger knyttet til tiltaksarbeid er forankret, fulgt opp og implementert i helseforetakets 
regulære virksomhetsstyring. For å undersøke dette er det tatt utgangspunkt i revisjonen av det 
pasientadministrative arbeidet i 2012 og 2014 revisjonen.  
 
 

 
Figur 1: Forholdet mellom mål/krav og rapportering/oppfølging 

Administrerende  
direktør 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 
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Figur 1 visualiserer styring og oppfølgingsprosesser gjennom de ulike nivåene i helseforetaket. I 
henhold til god praksis for intern styring og kontroll skal tiltaksarbeidet etter revisjoner og tilsyn ikke 
foregå adskilt fra den ordinære virksomhetsstyringen, men være en integrert del.  
 

Prcoblemstilling 2: Har helseforetaket lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonens bidrar til læring 
og forbedring og vet helseforetaket om det har skjedd en varig forbedring i forhold til de anbefalinger som er gitt? 
 

For å undersøke om helseforetaket kan vise til resultatoppnåelse i forhold til de anbefalinger 
konsernrevisjonen har gitt i tidligere revisjoner, og om endret praksis er forankret og implementert i 
daglig drift, er det tatt utgangspunkt i nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis og revisjonen av 
det pasientadministrative arbeidet i 2012.  
 
Revisjonen undersøker om helseforetaket monitorerer og følger opp utviklingen knyttet til 
tiltaksarbeidet, om de løpende følger utviklingen og om de har oversikt over hvilke tiltak som er 
gjennomført og ikke, og om de vet hvorvidt det har skjedd en varig forbedring i forhold til 
anbefalinger som er gitt. Videre kartlegger revisjonen om helseforetakene bredder erfaringene etter 
forbedringsarbeidet. 
 

 
 
Figur 2: Demings sirkel, modell for kontinuerlig forbedring. 

Figur 2 illustrerer arbeid med kontinuerlig forbedring. Revisjonen har tatt utgangspunkt i Demings 
sirkel for forbedring, da den forutsettes kjent og innarbeidet i helseforetakene. I revisjon om 
oppfølging av helseforetakenes tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn er alle fasene relevante, og 
særlig fase fem hvor det legges vekt på å standardisere og følge opp.  
 
1.3 Tilnærming og avgrensning  
For å undersøke problemstillingene er det tatt utgangspunkt i helseforetakets tiltaksarbeid etter 
følgende revisjoner: 
 
Årstall Revisjoner gjennomført i ST HF 

2014 Revisjon av områdene virksomhetsstyring, ressursstyring, kompetansestyring og utskrivning av 
pasienter til kommunehelsetjenesten 

2012 Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet  

2011 Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene 
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Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis gjennomført 2011 ble gjennomført i to faser. Fase en ble 
gjennomført som nasjonal elektronisk spørreundersøkelse i alle landets helseforetak med somatisk 
virksomhet, og fase to som nærmere undersøkelser ved ni utvalgte helseforetak. Sykehuset Telemark 
HF var en av disse. Konsernrevisjonens rapport ble styrebehandlet november 2011. I november 
2013 rapporterte helseforetaket til styret at tiltaksarbeidet var fullført og avsluttet.  
 
Revisjonen av det pasientadministative arbeidet i Helse Sør-Øst omfattet alle helseforetakene, og ble 
gjennomført i 2011 og 2012. Formålet med revisjonene var å bekrefte overfor det enkelte 
helseforetak, ved styret og foretakets eier, om helseforetakene har etablert tilfredsstillende intern 
styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for at pasientenes behandlingsbehov og rettigheter 
ivaretas.  
 
Revisjon av virksomhetsstyring og intern styring og kontroll i kompetansestyring, ressursstyring og 
utskrivelse av pasienter til kommunehelsetjenesten ble gjennomført i helseforetakene i 2014 og 2015.  
Alle områdene ble revidert i Sykehuset Telemark HF. 
 
1.4  Metode  
Revisjonen er utført ved bruk av intervjuer og dokumentgjennomgang. For å innhente informasjon 
har konsernrevisjonen valgt å inkludere ledere fra samme divisjon som ble revidert i 2014, det vil si 
medisinsk divisjon. Følgende personer er intervjuet: Styreleder og nestleder, administrerende 
direktør, utvalgte personer i sentral stab, medisinsk klinikk v/klinikksjef og avdelingsledere.  
 
I dokumentgjennomgangen har konsernrevisjonen benyttet styresaker, helseforetakets styrende 
dokumenter, strategier og planer, dokumentasjon på rapportering og oppfølging, agenda og referater 
fra ledermøter og fra helseforetakets kvalitet – og pasientsikkerhetsutvalg. 

 
1.5  Intern styring og kontroll 
Rammeverk for god virksomhetsstyring beskriver fem elementer for intern styring og kontroll. 
Elementene er oppfølging, tiltak for å ha styring og kontroll, etablering av målsettinger og 
risikostyring og styrings- og kontrollmiljø.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Følge  

opp 

Informasjon og 
kommunikasjon 

Tiltak for å ha styring og 
kontroll 

Etablere målsettinger  

og risikovurdere 

Styrings- og kontrollmiljø 

- Løpende, systematisk oppfølging av styringsinformasjon 
- Ledelsesoppfølging/ -rapportering 
- Uavhengige evalueringer/interne revisjoner 
 

- Pålitelig og tidsriktig informasjon 

- Planlegging 
- Prosedyrer og retningslinjer 
 

- Målsettinger 
- Identifisering, vurdering og håndtering av risiko 

 

 

- Roller, ansvar og oppgaver 
- Ressurser og kompetanse 
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Intern styring og kontroll skal sikre at overordnede mål som gjelder for virksomheten er tydelige, og 
at disse kommuniseres til de som skal utføre aktiviteter, for igjen å nå mål. Roller, ansvar og 
oppgaver må være fordelt og kjent, og de som skal ta del i arbeidet må ha tilstrekkelig kompetanse. 
 
Systemet for intern styring og kontroll må være beskrevet, og prosedyrene må være oppdatert og 
tilpasset helseforetakets behov. Det må være et system for å gjennomføre risikovurderinger som 
sikrer at det gjennomføres tiltak for å håndtere risikoutsatte områder. Å bekrefte at det er etablert et 
system for oppfølging av tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn i helseforetakene er derfor et viktig 
ledd for å kunne bekrefte oppfølging av intern styring og kontroll.  
 
1.6 Revisjonsgrunnlag 
Krav og føringer for helseforetakenes oppfølging av tiltaksarbeid etter revisjoner, er angitt både i 
lover og forskrifter, og gjennom krav gitt i oppdrag- og bestillerdokumentet. 

 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten – (Helsetilsynsloven) § 3   

 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a 

 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

 Rammeverk for virksomhetsstyring for Helse Sør-Øst  

 Veileder for styrearbeid i helseforetak for Helse Sør-Øst 

Følgende krav er gitt i oppdrag og bestiller dokumentet om oppfølging av tiltaksarbeid etter 
revisjoner utført av konsernrevisjonen: 

 2012: Krav om at alle rapporter fra konsernrevisjonen skal styrebehandles og 

 handlingsplaner som utarbeides skal angi tiltak, ansvar og frister. Krav til at fremdrift og 

virkning av tiltakene skal følges opp av styrene i helseforetakene. 

 2013: Krav til forbedring av pasientadministrativt arbeid og medisinsk koding.  

 2014: Krav om at rapporter etter konsernrevisjonens oppfølgingsrevisjoner etter 

pasientadministrativt arbeid skal gjøres kjent og følges opp av alle helseforetak, og at 

tiltaksarbeidet skal skape varig forbedring i henhold til styrets vedtak.   

 2015: Krav om at alle helseforetak skal bruke oppsummeringsrapporter fra 

revisjonsområdene gjennomført i 2014 til forbedringsarbeid og læring, og om å følge opp 

tiltaksarbeidet etter alle tidligere revisjoner utført av konsernrevisjonen. Styrene i 

helseforetakene er gitt ansvar om å følge opp at tiltaksarbeidet gir forventet effekt.  

1.7 Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene som benyttes i denne revisjonen er utarbeidet med utgangspunkt i 
revisjonsgrunnlaget, og gir beskrivelser av hva som kjennetegner god praksis knyttet til området 
tiltaksarbeid. Revisjonen har ni revisjonskriterier. Disse presenteres fortløpende i kap. 2.0.   
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2.0  Beskrivelse av gjennomførte tiltak  
 
2.1 2014 revisjonen 
2014 revisjonen avdekket grunnleggende svakheter i virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark HF. 
Sykehuset Telemark HF har vedtatt en virksomhetsstyringsmodell som gir føringer for arbeid med 
årsplan, operasjonalisering og fordeling av mål fra oppdrag- og bestillerdokumentet, 
virksomhetsplan og rutiner for oppfølging, og det pågår arbeid med skriftliggjøring av roller og 
ansvar. Helseforetaket er i gang med å innføre denne. I forhold til utskriving av pasienter til 
kommunehelsetjenesten har helseforetaket revidert eksisterende prosedyrer, og utarbeidet sjekkliste 
for utskrivningsprosessen. I forhold til ressursstyring fremkommer det at alle faggrupper skal ha 
bemanningsplaner og arbeidsplaner i GAT, og at det skal innføres obligatorisk opplæring. 
Helseforetaket har ikke iverksatt tiltak knyttet til kompetansestyring, og er forsinket i henhold til 
plan. Arbeidet skal beskrives nærmere i strategi 2016-2019.  
 
2.2 Det pasientadministrative arbeidet 
Konsernrevisjonens rapport etter revisjon av det pasientadministrative arbeidet konkluderte med  
at det var risiko for manglende etterlevelse av lovkrav og retningslinjer. Helseforetaket har etter dette 
innført DIPS og iverksatt flere tiltak for å rette opp i svakhetene som ble påpekt i revisjonen. 
Helseforetaket følger opp pasientadministrativt arbeid gjennom ulike måleindikatorer. Interne 
revisjoner brukes som verktøy for å kartlegge status for dette området. Helseforetakets 
risikovurdering fra 1. tertial 2015 graderer det pasientadministrative området til rødt, og det 
fremkommer at helseforetaket fremdeles har utfordringer på området. 
 
2.3. Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis 
Som et ledd i endringsarbeidet etter revisjonen har helseforetaket utarbeidet en felles prosedyre. Den 
gir føringer for fordeling av ansvar og myndighet, oppgavefordeling og hvordan dette organiseres i 
helseforetaket. Det er etablert et kodekontor sentralisert i stab der kodekonsulenter kvalitetssikrer 
legenes koding. Analysesenteret ved Lovisenberg gjennomførte i juni 2014 en intern koderevisjon, 
der kvaliteten på den medisinske kodingen ble gått gjennom i den enkelte avdeling. Rapporten ble 
gjennomført som et ledd i helseforetakets kvalitetssikring av den medisinske kodingen og gir en 
beskrivelse av fremtidige forbedringsområder. Det fremkommer at korrekt medisinsk koding fortsatt 
er et utfordrende område, men at tiltakene som helseforetaket har iverksatt er forankret i daglig drift.  
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3.0  Observasjoner og funn 
 
3.1 Problemstilling 1  
 

Inngår oppfølging av revisjoner og tilsyn i helseforetakets etablerte system for intern styring 
og kontroll, og følges tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen opp av styret 
og helseforetaket?   

 
Revisjonskriterie 1. Forholdet mellom styret og administrerende direktør er regulert i 
instruks. Styret følger opp revisjoner og tilsyn i tråd med krav i Oppdrag og 
bestillerdokumentet.  
 
Av revisjonsgrunnlaget følger det at instruks for styret og for administrerende direktør er samstemt i 
forhold til rolle og ansvar for internkontroll og virksomhetsstyring, og at instruks er i henhold til 
føringer gitt av RHFet. Styrets årsplan og utestående saker/pending list skal vise når revisjoner 
utført av konsernrevisjonen skal følges opp. Styrebehandling av helseforetakets handlingsplaner 
forventes å være i henhold til vedtak og planer. 
 
Revisjonen viser:  
Instruks for styret Sykehuset Telemark HF er samstemt med instruks for administrerende direktør 
og innholdet er i overensstemmelse med Veileder for styrearbeid i helseforetak. Mal gitt i instruks fra 
RHF er benyttet. Styrets årsplan viser når revisjoner utført av konsernrevisjonen skal følges opp, og 
den er i tråd med oppdrag og bestillerdokumentet. Protokoller beskriver at oppfølging av årsplanen 
er skjedd i henhold til plan. Revisjonen viser at styret holdes orientert om status for oppfølging av 
tilsyn og revisjoner. Styret fulgte opp tiltaksarbeidet etter nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis. 
2014 revisjonen har vært behandlet i styremøte i mars og i september 2015. 
 
Revisjonen viser imidlertid: 

 Revidert handlingsplan for pasientadministrativt arbeid ble vedtatt av styret 24.09.14:  

o I protokoll går det frem at styret vil holdes jevnlig orientert om saken. Begrepet 

"jevnlig orientert" er ikke definert av styret.  

o I styrets oversikt "restanse styresaker" vedtatt i styremøte 17.12.14 er ikke oppfølging 

etter revisjonen satt opp. 

o Handlingsplanen har ikke vært sak i styremøte siden 24.09.14.  

Vurdering og anbefaling 

  

 Konsernrevisjonen ser at viktige områder for oppfølging av tiltaksarbeid kan utebli. 

Konsernrevisjonen anbefaler at styret konkretiserer tidspunktet for videre oppfølging av 

saker, og at dette gjenspeiles i styrets årsplan og i oversikt over utestående saker.  

 
 
Revisjonskriterie 2: Styret holdes orientert om oppfølging av revisjoner og tilsyn, og 
dokumentasjonen skal være utformet og tilpasset styrets behov for beslutningsgrunnlag i 
den enkelte sak. 
 
I henhold til veileder for styrearbeid skal styret holdes orientert om status for oppfølging av 
revisjoner og tilsyn. Videre følger det at dokumentasjonen skal være utformet og tilpasset styrets 
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behov for beslutningsgrunnlag i den enkelte sak. Saken skal fremstilles konsist, informasjonen skal 
være sortert og det vesentlige skal være trukket ut. Styresaker skal beskrive status på oppfølging, og 
om tiltaksarbeidet skjer i henhold til plan. 
 
Revisjonen viser:  
Styret holdes orientert om status for oppfølging av revisjoner og tilsyn gjennom fast årlig sak om 
status for eksterne revisjoner og tilsyn, og gjennom saksfremlegg knyttet til den enkelte revisjon. 
Den årlige statusrapporteringen er oversiktlig, poengtert og det vesentligste er trukket ut.  

Revisjonen viser imidlertid: 

 Styresak 58-2014 “Risikovurdering og handlingsplan for pasientadministrativt arbeid STHF 

2014” er helseforetakets reviderte handlingsplan for det pasientadministrative arbeidet. I 

forhold til utforming av dokumentasjon viser revisjonen følgende:   

o Saksfremlegget mangler en tydeliggjøring av risiko og vesentlighet knyttet til 

funnene, og hvordan prioriteringen av tiltaksarbeidet skal foregå.   

o Vedlegg til styresaken er en risikovurdering og handlingsplan. Det fremstilles som 

omfattende, og det kan være vanskelig å få oversikt over hva som er gjennomført av 

tiltak og hva som gjenstår. 

o Milepælsplanen i saksfremlegget gjelder for 2013 og gir ikke en oversikt over hva 

som skal gjennomføres i 2014/2015.  

 

 Styresak 55 - 2015 beskriver status for helseforetakets oppfølging av konsernrevisjonens 

revisjoner i 2014.  

o Det er vanskelig å se sammenhengen mellom handlingsplanene og saksfremlegget, og 

hva som er gjennomført av tiltak og hva som gjenstår. 

o Saksfremlegget inneholder ikke en justert handlingsplan med nye tidsfrister for tiltak 

som ikke er gjennomført.   

Vurdering og anbefaling 

  

 Konsernrevisjonen ser en fare for at styret ikke blir tilstrekkelig orientert om oppfølging av 
tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn. Konsernrevisjonen anbefaler at saksfremleggene 
fremstilles på en konsis måte slik styret ser hva som er utført, og hva som gjenstår. 

 
 
 
Revisjonskriterie 3: Helseforetaket har styrende dokumenter som gir føringer for hvordan 
revisjoner og tilsyn skal følges opp, og ansvar for oppfølgingen er bestemt og kommunisert.    
   
I henhold til revisjonsgrunnlag forventes det at helseforetaket har styrende dokumenter på 
overordnet nivå som gir føringer for hvordan arbeidet med oppfølging av revisjoner og tilsyn skal 
gjennomføres. Dokumentene skal foreligge i godkjent versjon og være tilgjengeliggjort i 
kvalitetssystemet. Dersom det finnes prosedyrer på underliggende nivåer skal disse være forankret i 
de overordnede styrende dokumentene.  
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Det forventes at det er definert hvem som har det overordnede ansvaret for oppfølgingsarbeidet, og 
at rolle og ansvar er definert. Oppgaver for linjeledere/rådgivere som skal implementere 
forbedringsarbeidet bør være kommunisert.  
 
Revisjonen viser:  
Helseforetaket har prosedyre ID 17 230 med tittel "Eksterne tilsyn og revisjoner”. Denne er 
tilgjengeliggjort og oppdatert i kvalitetssystemet. Prosedyren beskriver at eksterne tilsyn og 
revisjoner skal forberedes, gjennomføres og følges opp, og roller og ansvar er definert.  

Revisjonen viser imidlertid: 

 Prosedyren gir en overordnet oversikt over oppgavefordelingen, men den spesifiserer i liten 

grad hvordan oppfølgingen av tiltaksarbeidet skal foregå etter at rapport er levert til 

helseforetaket.  

Vurdering og anbefaling 

  

 Manglende konkretisering av hvordan tiltaksarbeidet skal gjennomføres kan føre til at 
forbedringsarbeidet etter revisjoner ikke blir gjennomført. Konsernrevisjonen anbefaler at 
helseforetaket gir en beskrivelse av hvordan dette skal gjennomføres. 

 
 
 
Revisjonskriterie 4: Resultater fra revisjoner utført av konsernrevisjonen vurderes for 
prioritering av tiltaksarbeidet, og områder med høy risiko inkluderes i helseforetakets 
ordinære risikohåndtering.   
 
I henhold til revisjonsgrunnlaget forventes det at helseforetaket har styrende dokumenter som stiller 
krav til at funn etter tilsyn og revisjoner skal risikovurderes. Det forventes at funn i revisjonen som 
vurderes til å ha høy risiko, inkluderes i helseforetakets ordinære risikohåndtering. 
 
Revisjonen viser:  
Det ble gjennomført en risikovurdering i forbindelse med revidert handlingsplan etter pas adm 
revisjonen som ble lagt frem i styresak 58-2014. På dette tidspunktet hadde ikke helseforetaket en 
samlet prosedyre for risikovurdering. Helseforetaket utarbeidet i april 2015 en felles prosedyre som 
beskriver hvordan risikovurdering skal foregå (ID 7736 “Risikovurdering” og maler for 
risikovurdering). 

Revisjonen viser imidlertid: 

 I prosedyre ID 17230 “Eksterne tilsyn og revisjoner” refereres det til bruk av 

risikovurdering, men det stilles ikke krav til at funnene i revisjoner og tilsyn blir vurdert opp 

mot alvorlighetsgrad for prioritering av tiltaksarbeidet.  

 I alle de fire handlingsplanene etter 2014 revisjonen er det en kolonne for vurdering av 

risiko. Risikoen er definert etter kategoriene: akseptabel, ikke akseptabel, trenger justering, 

om risikoen er så alvorlig at umiddelbar handling er nødvendig. Kategoriene er en 

beskrivelse av fremdrift for det enkelte tiltak. Ut fra dette kan konsernrevisjonen ikke se at 

det er vurdert alvorlighetsgrad av funn, og om områder med høy risiko inkluderes i 

helseforetakets ordinære risikovurdering.  
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Vurdering og anbefaling 

  

 Manglende risikovurdering av funn gjør det vanskelig å prioritere tiltaksarbeidet. 
Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket utarbeider føringer for at funn i revisjoner 
risikovurderes og at områder med høy risiko inkluderes i helseforetakets ordinære 
risikohåndtering. 

 
 
 
Revisjonskriterie 5: Helseforetakets handlingsplaner for tiltaksarbeid er oversiktlige og 
systematisk fremstilt og inneholder: mål, ansvarssatte og tidssatte tiltak, indikatorer for å 
måle forbedring og vurdering av resultatoppnåelse og plan for statusrapportering. 
 
I henhold til revisjonsgrunnlaget bør helseforetaket ha styrende dokumenter som beskriver at planer 
for tiltaksarbeid skal inneholde: Resultatmål og effektmål, overordnede milepæler, ansvarsatte og 
tidsatte tiltak, indikatorer for å måle forbedring, vurdering av resultatoppnåelse og plan for 
statusrapportering. Handlingsplanen bør inneholde vurderinger av områder som kan true 
gjennomføringsevnen av tiltakene. Dersom tiltaksarbeidet er inkludert i helseforetakets øvrige planer 
må dette fremgå. Risikovurderingen av funn skal danne grunnlag for utarbeidelse av handlingsplaner 
for tiltaksarbeidet. 
 
Revisjonen viser:  
Helseforetaket har utarbeidet handlingsplaner for alle revisjoner utført av konsernrevisjonen. 
Handlingsplanene etter 2014 revisjonen inneholder resultatmål, effektmål, ansvarsatte og tidsatte 
tiltak.  
 
Revisjonen viser imidlertid: 

 Helseforetaket stiller ikke krav om at det skal utarbeides handlingsplaner for tiltaksarbeidet 

etter rapport er levert, og det er ikke utarbeidet mal for handlingsplaner. 

 Handlingsplanene etter 2014 revisjonene inneholder ikke indikatorer for å måle forbedring 

eller plan for statusrapportering.  

 Handlingsplanen for det pasientadministrative området er omfattende og det gjør det 

vanskelig å få en overordnet oversikt.  

 Handlingsplanene etter pasientadministrativt arbeid og etter 2014 revisjonen inneholder ikke 

en vurdering av gjennomføringsrisiko for om tidsperspektivet i planen er realistisk, og om 

helseforetaket har tilstrekkelige ressurser i form av personell og budsjettmidler for å 

gjennomføre tiltakene.  

 Vurdering og anbefaling 

  

 Manglende krav til utforming av handlingsplaner kan medføre at de ikke fremstilles 

oversiktlig og systematisk, og resultatoppnåelse kan utebli. Konsernrevisjonen 

anbefaler at helseforetaket benytter egen prosedyre ID 7736 utarbeidet april 2015 som 

gir føringer for hvordan handlingsplaner bør utformes. 
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Revisjonskriterie 6: Tiltaksarbeidet etter revisjoner og tilsyn er inkludert i helseforetakets 
gjennomgående system for rapportering og oppfølging. 
 
I henhold til revisjonsgrunnlaget bør helseforetaket ha et styrende dokument for rapportering og 
oppfølging, der revisjoner og tilsyn inngår. Status for tiltaksarbeidet inkluderes i helseforetakets 
gjennomgående system for rapportering, for eksempel gjennom LGG, månedsrapporter, 
tertialrapporter og eventuelt andre rapporter. Oppfølging av revisjoner og tilsyn bør være et fast 
punkt på for eksempel oppfølgingsmøter/driftsmøtene når dette er relevant. Status bør følges opp i 
administrerende direktør sitt ledermøte, hvor referatene inkluderer aksjonspunkter til bruk i det 
videre oppfølgingsarbeidet. Det forventes å finne dokumentasjon på hvordan nivå 2 har fulgt opp 
tiltaksarbeidet. 
 
Revisjonen viser:  
Helseforetaket har årlig rapportering til styret over status for eksterne tilsyn og revisjoner. 
Oversikten behandles i administrerende direktør sitt ledermøte i forkant. Mange av informantene 
beskriver en praksis der tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn behandles i direktørens ledermøte før 
det legges frem i styremøter.   
 
Revisjonen viser imidlertid: 

 Helseforetaket har ikke et styrende dokument som beskriver helseforetakets system for 

rapportering og oppfølging der tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn inngår.  

 Månedsrapportene eller tertialrapportene inneholder ikke informasjon om status for 

revisjoner eller tilsyn.  

 Etter 2014 revisjonen har helseforetaket utarbeidet en prosedyre for gjennomføring av 

ledelsens gjennomgang (LGG). LGG ble gjennnomført på overordnet nivå en gang i 2013, 

men har ikke siden vært gjennomført.  

 Revisjoner og tilsyn er ikke inkludert som et fast punkt i dialogmøtene mellom 

administrerende direktør og klinikkdirektørene. 

 Gjennomgang av agendaer for administrerende direktør sine ledermøter viser at 

konsernrevisjonens rapport etter 2014 revisjonen ikke har vært behandlet på ledermøter fra 

rapport ble levert i september 2014 til det var på agendaen i ledermøte 10. mars 2015.  

 Oppfølging av pasientadministrativt arbeid var sist satt på dagsorden 21.01.14, og 

risikovurdering og revidert handlingsplan for pasientadministrativt arbeid ble ikke behandlet 

i ledermøtet før styrebehandling. 

 Vurdering og anbefaling 

  

 Manglende beskrivelse av hvordan tiltaksarbeidet skal inkluderes i rapportering og 
oppfølging kan hemme oppfølging av tiltaksarbeidet og kan dermed svekke 
resultatoppnåelsen. Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket utarbeider føringer for 
rapportering og oppfølging, og sørger for at revisjoner og tilsyn er inkludert. 
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3.2 Problemstilling 2  
 

Har helseforetaket lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonen bidrar til læring  
og forbedring og vet helseforetaket om det har skjedd en varig forbedring i forhold til de 
anbefalinger som er gitt? 

 
Revisjonskriterie 7: Helseforetaket har føringer for at revisjoner utført av konsernrevisjonen 
skal bidra til læring og forbedring. 
 
I henhold til revisjonsgrunnlaget bør kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet være satt i system ved at 
det finnes styrende dokumenter, strategier og lignende som gir føringer for at resultater av 
tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn bidrar til læring og forbedring. 
 
Revisjonen viser:  
Helseforetaket har to prosedyrer som gir føringer for læring og forbedring. Prosedyren for Kvalitet 
og pasientsikkerhetsutvalg gir føringer for at utvalget skal identifisere områder for forbedring og 
læring, blant annet ved hjelp av tilsyn og interne revisjoner. I prosedyren Eksterne tilsyn og 
revisjoner gis det føringer for at eksterne revisjoner og tilsyn skal bidra til forbedring og læring, både 
i revidert enhet og på tvers i organisasjonen.  
 

 Vurdering og anbefaling 

  

 Helseforetaket har føringer for at revisjoner utført av konsernrevisjonen skal bidra til 
læring og forbedring. Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger.  

 
 
Revisjonskriterie 8: Helseforetaket følger opp og monitorerer utvikling av medisinsk koding 
og pasientadministrativt arbeid og kan vise til resultater for at det har skjedd forbedringer. 
 
I henhold til revisjonsgrunnlaget bør helseforetaket vise til at det gjennomføres tiltak for å følge opp 
kvaliteten på medisinsk koding, og at det utføres målinger for å monitorere utviklingen. Videre at 
helseforetaket monitorerer utviklingen knyttet til sentrale indikatorer for pasientadministrativt 
arbeid, samt følger utviklingen av øvrige tiltak som gjennomføres for å bedre kvaliteten.  
Helseforetaket bør kunne vise til resultater for at det har skjedd forbedringer.  
 
Revisjonen viser:  
Relatert til medisinsk koding gjennomgår kodekonsulenter registrerte diagnose– og prosedyrekoder, 
og retter opp feil og mangler før tertialene lukkes. PWC utførte en utvidet revisjon av DRG-koding i 
januar 2013, og Analysesenteret ved Lovisenberg gjennomførte i juni 2014 en intern koderevisjon. 
Helseforetaket følger medisinske parametre og DRG-indeks månedlig i virksomhetsrapportene. 
 
Helseforetaket monitorerer utviklingen innenfor det pasientadministrative området gjennom 
månedlige og tertialvise virksomhetsrapporter på følgende faste indikatorer: Ventelister, fristbrudd, 
vurderingstid, henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev, korridorpasienter, 
utskrivningsklare pasienter, gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering, åpne dokumenter, åpen 
henvisningsperiode uten ny kontakt og epikrisetid. 
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 Vurdering og anbefaling 

  

 Helseforetaket følger opp og monitorerer utvikling av medisinsk koding og 
pasientadministrativt arbeid og kan vise til resultater for at det har skjedd forbedringer. 
Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger. 

 
 
Revisjonskriterie 9: Erfaringene deles og breddes til andre relevante deler av helseforetaket. 
 
I henhold til revisjonsgrunnlaget bør helseforetaket ha etablert faste møtestrukturer der læring og 
forbedring settes på dagsorden. Det forventes at helseforetakets erfaringer, med fokus på læring og 
forbedring, etter revisjoner utført av konsernrevisjonen er satt på dagsorden i kvalitet – og 
pasientsikkerhetsutvalg, og at endret praksis spres til andre deler av helseforetaket.  
 
Revisjonen viser:  
Foretaket har etablert flere arenaer der endret praksis forankres og der erfaringer skal deles og 
breddes. Eksempler på arenaer som er etablert er: Kvalitet– og pasientsikkerhetsutvalgene på nivå 1 
og 2, i tillegg til prosjektgrupper, arbeidsgrupper, og ulike læringsarenaer på nivå 3 og 4. Dessuten 
benyttes intranett for å spre endret praksis. Det fremkommer i intervjuene at erfaringer fra 
forbedringstiltak knyttet til det pasientadministrative arbeidet deles med relevante enheter av 
helseforetaket, blant annet gjennom ledermøter, utvidet ledermøtet og gjennom prosjekter og 
arbeidsgrupper.  
 
Revisjonen viser imidlertid: 
 

 Konsernrevisjonen kan ikke finne at revisjoner utført av konsernrevisjonen har vært tema i 

kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget på foretaksnivå fra januar 2013 til juni 2015. 

 Vurdering og anbefaling 

  

 Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget brukes ikke som arena for læring etter revisjoner 
utført av konsernrevisjonen. Dette kan redusere muligheten for bredding av resultater fra 
tiltaksarbeidet. Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket, i tråd med egne føringer, 
setter erfaringer knyttet til læring og forbedring etter revisjoner på dagsorden i 
helseforetakets kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg, slik at endret praksis breddes til andre 
deler av helseforetaket.  
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4.0.  Oppsummering av vurderinger og anbefalinger 
I forhold til styrets ansvar for oppfølging av revisjoner og tilsyn viser revisjonen at viktige områder 
for oppfølging av tiltaksarbeid kan utebli.  Videre viser revisjonen at saksfremleggene som legges 
frem for styret fremstilles på en slik måte at det kan være en fare for at styret ikke blir tilstrekkelig 
orientert om oppfølging av tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn. Konsernrevisjonen anbefaler at 
styret konkretiserer tidspunktet for videre oppfølging av saker, og at dette gjenspeiles i styrets 
årsplan og i oversikt over utestående saker. Det anbefales videre at saksfremleggene fremstilles på en 
konsis måte slik at styret ser hva som er utført av tiltaksarbeid etter revisjoner, og hva som gjenstår. 
 
Manglende konkretisering av hvordan tiltaksarbeidet skal gjennomføres kan føre til at 
forbedringsarbeid etter revisjoner ikke blir gjennomført. Når det ikke gjøres en risikovurdering av 
funn, kan det bli vanskelig å prioritere tiltaksarbeidet. Videre vil manglende krav til utforming av 
handlingsplaner kunne medføre at de ikke fremstilles på en oversiktlig og systematisk måte, og 
dermed hemme resultatoppnåelse. Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket gir en beskrivelse 
av hvordan tiltaksarbeidet skal gjennomføres, og at de følger opp egne føringer for at funn i 
revisjoner risikovurderes og at områder med høy risiko inkluderes i helseforetakets ordinære 
risikovurdering, og at handlingsplanene utformes i henhold til disse. 
 
Revisjonen viser at helseforetaket mangler beskrivelse av helseforetakets system for rapportering og 
oppfølging, og det kan hemme oppfølging av tiltaksarbeidet og dermed svekke resultatoppnåelsen. 
Helseforetaket bør derfor utarbeide føringer for rapportering og oppfølging, og sørge for at 
revisjoner og tilsyn inkluderes.  
 
Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg brukes ikke som arena for læring etter revisjoner utført av 
konsernrevisjonen. Dette kan redusere muligheten for bredding av resultater fra tiltaksarbeidet. 
Helseforetaket bør, i tråd med egne føringer, sette erfaringer knyttet til læring og forbedring etter 
revisjoner på dagsorden i helseforetakets kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg, slik at endret praksis 
breddes til andre deler av helseforetaket. 
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Vedlegg 1 - Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang og 
rapportbehandling 
 
Informasjonsgrunnlag 
 

Dokumentasjon 

Styrende dokumenter 

Styresaker (saksfremlegg og protokoll)  

Årshjul / årsplaner (HF og styret) 

Instrukser 

Veileder for styrearbeid Helse Sør Øst 

Prosedyrer 

Virksomhetsrapporter 

Virksomhetsplaner 

Strategier 

Lederavtaler 

Referater fra ledermøter og kvalitet – og pasientsikkerhetsutvalg nivå 1 og 2 

Revisjonsrapporter  

Handlingsplaner/tiltaksplaner 

Risikovurderinger 

 
Gjennomførte samtaler (tidspunkt) 
 
Dato Navn og tittel 

11.9.15 Administrerende direktør, Bess M. Frøyshov 

17.9.15 Styreleder Tom Jørgensen og nestleder Elisabeth A. Nilsen  

21.9.15 Spesialrådgiver Tone Pedersen  

21.9.15 Direktør service og systemledelse, Annette Fure  

21.9.15 Økonomidirektør, Tom Helge Rønning  

21.9.15 HR-direktør, Mai Torill Hoel  

22.9.15 Fagdirektør, Hallfrid Waage 

22.9.15 Klinikksjef Per Urdal,  

22.9.15 Avdelingsledere Karin Glasmyr Larsen, Anne Augestad Larsen, Kristian 
Heldal 
 
 
 Heldal 

28.9.15 Kvalitetssjef, Elisabeth Hessen  
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Dato  Aktivitet  

15.10.15 og 
5.11.15 Verifisering av detaljgrunnlag gjennomført  

18.12.15 

 
Oversendt utkast rapport fra revisjonen til administrerende direktør 

7.1.16  

 
Tilbakemelding på utkast rapport fra administrerende direktør 

12.1.16 

 
Oversendt utkast rapport fra revisjonen til styreleder 

18.1.16 

 
Tilbakemelding på utkast rapport fra styreleder 

20.1.16 

 
Oversendelse av endelig rapport 

11.2.16 

Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging av 
tiltaksarbeidet for styret 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Årlig melding 2015 for Sykehuset Telemark HF 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

6 - 2016 Administrerende direktør Bess Frøyshov, 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutningssak 10.02.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  1. Årlig melding 2015 for Sykehuset Telemark HF 

2. Protokoll fra drøftingsmøte med de tillitsvalgte 2. februar 2016 

(ettersendes) 

 

Saksgang:  
Administrerende direktørs ledergruppe i møte 26.01.2016 

Brukerutvalget i møte 28.01.2016 

Drøftingsmøte med de tillitsvalgte og hovedverneombudet 02.02.2016 

Styret i STHF i møte 10.02.2016 

 

 

Ingress: 
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende 

melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes vedtekter er 

det lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst 

RHF (HSØ). Sykehuset Telemark (STHF) skal i henhold til § 14 i vedtektene sende en melding 

(årlig melding) hvert år til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets plandokument for 

virksomheten og styrets rapport for foregående år. 

 

Årlig melding er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets oppdragsdokument 

for samme år, samt beslutninger i foretaksmøter. I den årlige meldingen rapporterer Sykehuset 

Telemark HF på og kvitterer ut alle deloppdragene.  

 

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2015 for Sykehuset Telemark HF. 

2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på 

styrets innspill i møtet og eventuelle endringer etter avsluttet revisjon for 2015. 

3. Årlig melding 2015 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 

2016. 

 

 

Skien, 2. februar 2016 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Årlig melding 2015 ligger som vedlegg til saken. STHF har benyttet mal utarbeidet av HSØ i 

utarbeidelsen av meldingen. 

 

I henhold til § 34 i helseforetaksloven skal regionalt helseforetaket hvert år utarbeide en melding 

om foretaket og foretakets virksomhet, som forelegges departementet. Meldingen skal også 

omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Det enkelte helseforetak skal 

redegjøre for virksomheten i det foregående år, herunder gjennomføringen av krav departementet 

har stilt til virksomheten. Meldingen skal inneholde en plan for virksomheten i de kommende år. 

 

Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i § 14 i vedtektene for STHF. I vedtekten fremkommer det at 

styret hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets plandokument 

for virksomheten og styrets rapport fra foregående år.  

 

I årlig melding skal den samlede virksomheten dokumenteres. Dette er viktig som informasjon 

utad og internt i sykehuset, men først og fremst til eier. Plandokumentet skal være av strategisk og 

overordnet karakter, samt vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de 

rammebetingelser som er gitt av eier, Helse Sør-Øst RHF. Meldingen skal også vise hvordan 

pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøter, i egne brev i løpet av året, eller satt som 

vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp.  

 

Frist for oversending av styrebehandlet årlig melding 2015 fra STHF til HSØ RHF er 1. mars 

2016. Meldingen skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2016, jamfør § 6 i 

vedtektene for ST og § 34 i helseforetaksloven. 

 

Det er et krav at årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF også skal omfatte de underliggende 

helseforetak. For å få til dette uten å gi kortere frist for innsending av årlig melding, er det innført 

en praksis med å avgi egen rapport for oppfølging av oppgavene helseforetaket er pålagt. Frist for 

tilbakemelding på alle relevante opplysninger, som skal inngå i årlig melding for Helse Sør-Øst 

RHF, evar20. januar 2016. Denne rapporten, som tilsvarer del II: rapporteringer i årlig melding 

2015, er sendt til HSØ innen fristen. Rapporten skal ikke styrebehandles før innsendelse.  

 

Det ligger et omfattende arbeid bak årlig melding 2015, hvor klinikker, fagavdelingen og stab har 

bidratt for å gi en sammenstilling av virksomheten. De tillitsvalgte, hovedverneombud og 

brukerutvalget har hatt anledning til å gi innspill i prosessen. Årlig melding 2015 ble behandlet av 

brukerutvalget i møte den 28. januar og i drøftingsmøte med de tillitsvalgte og 

hovedverneombudet 2. februar 2016.  

 

Styrebehandlet årlig melding 2015 vil publiseres på STHF sin hjemmeside www.STHF.no. 

 

http://www.sthf.no/


 

SYKEHUSET TELEMARK HF 

 

Årlig melding 2015 
 

til Helse Sør-Øst RHF 
 

Skien, 2. februar 2016 
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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. Innledning 

Om Sykehuset Telemark - oppgaver og organisering 

 

Sykehuset Telemark helseforetak (STHF) er et helseforetak innen sykehusområdet Telemark -

Vestfold. STHF er eid av Helse Sør-Øst RHF (HSØ). 

 

STHF er et allsidig akuttsykehus. I Skien ligger er foretakets største sykehus med traumemottak og et 

bredt tjenestetilbud innen somatikk forøvrig. I Skien har sykehuset også sykehusavdelinger for 

psykiatri og rus. Dagsykehuset i Porsgrunn ivaretar planlagte dag- og polikliniske tjenester og drives i 

tett samarbeid med sykehuset i Skien. Lokalsykehuset på Notodden har akuttfunksjoner innen 

indremedisin, generell kirurgi og ortopedi. Ved dagsykehusene på Rjukan og i Kragerø ytes dag- og 

polikliniske spesialisthelsetjenester innen både indremedisinske og kirurgiske fag. Ved alle lokasjoner 

tilbys spesialiserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for 

rusmiddelavhengighet (TSB).  

 

Virksomheten drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske-, forskningspolitiske- og 

utdanningspolitiske mål. Helseforetaksgruppens samlede målsetting, resultatkrav og rammer blir 

fastsatt gjennom vedtekter, instrukser, avtaler og beslutninger som blir truffet i foretaksmøtet, samt 

gjennom tildelte bevilgninger. Pasientenes behov for spesialisthelsetjeneste legges til grunn for 

foretakets samlede virksomhet.  

  

Sykehuset Telemark har flere regionale oppgaver. Sykehuset har en robust og allsidig plastikkirurgisk 

avdeling, og delregionfunksjon og spesialkompetanse innen medisinsk genetikk, fertilitetsbehandling 

og arbeidsmedisin. 

 

Sykehuset Telemark HF samhandler med Sykehuset i Vestfold (SiV), og ett eksempel på dette er at 

karkirurgien er samlet ved SiV. 

 

Psykiatrien i Vestfold (PiV) og STHF har siden 2008 hatt et felles samhandlingsutvalg. Felles 

tjenesteerklæringer, fellestiltak på faglig utvikling, spesialistutdanning og felles kurskatalog er utviklet 

for psykiatrien. Felles områdeplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og områdeplan for 

psykisk helsevern (PHV) er utviklet. I flere år er det arbeidet systematisk for samarbeidstiltak mellom 

de ulike fagmiljøene.  

 

Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold har hatt felles prehospital klinikk frem til 31. desember 

2015. Denne er nå avviklet. Fra og med 1. januar 2016 har de to helseforetakene ansvar for sine 

respektive ambulansetjenester. Dette ble gjort for å styrke den akuttmedisinske kjeden i de respektive 

HF med tilhørende opptaksområder. SiV leverer AMK tjenester til STHF og STHF leverer 

pasientreisetjenester til SiV. Begge disse forholdene er regulert i egne standardleveranseavtaler (SLA). 
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Opptaksområdet for sykehuset dekker Telemark fylke med om lag 172.000 innbyggere og 18 

kommuner. Telemark fylke har et areal på totalt 15.299 kvadratkilometer, og en befolkningstetthet på 

11 innbyggere per kvadratkilometer.  

Virksomheten drives med lokaliteter i åtte kommuner. Det er Rjukan, Seljord, Sauherad, Notodden, 

Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Hovedadministrasjonen ligger i Skien. I tillegg fører fritt 

sykehusvalg og flere spesialfunksjoner, som arbeidsmedisin, fertilitetsbehandling og plastikkirurgi, til 

at det kommer pasienter til sykehuset fra andre deler av landet. 

 

Sykehuset Telemark har foretatt organisatoriske endringer som understøtter tjenestetilbudet til 

befolkningen. Sykehuset er nå organisert i seks klinikker hvor alt direkte pasientrettet arbeid er 

organisert, samt tre stabsavdelinger, i tillegg til direktørens kontor. Under hver klinikk og 

stabsavdeling (nivå 2), er det avdelinger (nivå 3) og seksjoner (nivå 4). 

 

Budsjettet i 2015 er på om lag 4 milliarder kroner (3,963 milliarder kroner). Antall budsjetterte årsverk 

i 2015 er 3028. 

 

Nedenstående organisasjonskart viser organiseringen i klinikker og i stabsenheter for STHF. 
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Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

 

STHF har gjennom 2015 utarbeidet og vedtatt et helhetlig strategisk rammeverk, Strategi 2016-2019. 

Strategidokumentet eies av ledelse og medarbeidere og er et levende styringsdokument. Arbeidet 

bygges på våre kjerneverdier kvalitet, respekt og trygghet. Fundamentet for strategien er krav, føringer 

og prioriteringer i styrende dokumenter, brukermedvirkning, faglige forutsetninger samt de 

økonomiske rammebetingelser. 

 

De strategiske målene skal være førende for vårt arbeid og våre prioriteringer i perioden, slik at vårt 

tjenestetilbud utvikles fremtidsrettet og i tråd med befolkningens behov i Telemark. 

 

 

Sykehuset visjon er: Pasientens helsetjeneste. I dette ligger; 

 

 Pasienten har makt. 

 Våre pasienter og brukere møtes med omsorg og respekt og de opplever god og likeverdig 

kommunikasjon. For å skape pasientens helsetjeneste har vi endret og tilrettelagt systemene 

våre på en slik måte at pasientene våre får rask og riktig diagnostikk og tidlig får klargjort sine 

behandlingsalternativ.  Pasienten er en aktiv og likeverdig partner i vurderingen av egen 

behandling og settes derved i stand til samvalg. 

 Vi er tilgjengelige for pasienten ved å ha tilpassede åpningstider og det er enkelt å komme i 

kontakt med sykehuset via telefon eller nett. Det er forutsigbarhet i timetildeling og godt 

planlagte pasientforløp slik at pasientene får vite når de får time (selv om denne er langt frem i 

tid) og utrednings- og behandlingsforløpene gjennomføres på kortest mulig tid. Pasienten 

møtes i estetiske og rolige omgivelser. 

 Sykehuset Telemark skal være et attraktivt og foretrukket sykehus 
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Sykehusets mål er: Sykehuset Telemark er et attraktivt sykehus. Dette innebærer; 

 

 Gjennom samarbeid skaper vi trygghet og gode resultater.  

 Pasientene velger Sykehuset Telemark fordi de opplever god tilgjengelighet og et helhetlig og 

moderne behandlingstilbud. All pasientbehandling skal være kunnskapsbasert. Pasientene og 

deres pårørende opplever sømløs samhandling mellom alle aktørene i behandlingsforløpet og 

de opplever profesjonalitet, empati og god service i møtet med sykehuset.  

 Vi er attraktive for medarbeidere ved at vi har gode fagmiljøer som arbeider kunnskapsbasert 

og som benytter moderne behandlingsmetoder og teknologi. Våre gode fagmiljøer tiltrekker 

seg dyktige fagpersoner og skaper godt omdømme.  

 Vi har gode areal- og utstyrsløsninger som fremmer god logistikk, kvalitetsforbedringer og 

godt smittevern. 

 

Strategien har tre medisinske satsningsområder; kreft, rus- og avhengighet og akuttkjede og tre 

suksessfaktorer; brukermedvirkning og samarbeid, ledelse- og kompetanseutvikling, samt planlegging 

og ressursforvaltning. 

 

 

Mål for Sykehuset Telemark i 2015 

 

I løpet av 2015 har foretaket videreutviklet modellen for virksomhetsstyring og oppfølging av denne, i 

tråd med god virksomhetsstyring.  

 

Gjennom 2016 skal STHFs virksomhetsplan, som består av årsplan, STHFs strategi og målsettinger i 

OBD, følges opp hvert tertial. 

 

En rekke mål, deriblant HSØ fem strategiske mål; ingen fristbrudd, gjennomsnittlig ventetid under 65 

dager, direkte time, medarbeideroppfølging og økonomisk handlingsrom, følges opp i månedlige 

dialogmøter mellom administrerende direktør og klinikk- og stabssjefer, samt månedlig i ledermøter. 

De samme målsettinger følges opp i hvert styremøte. 

 

I mai 2014 vedtok styret i STHF Utviklingsplan 2014 -2016. Sykehuset har som planlagt avviklet 

akuttfunksjonene og døgnaktiviteten ved Rjukan og Kragerø sykehus, og styrket Notodden sykehus. 

Ambulanseberedskapen i Vinje, Tinn og Kragerø er økt. 

 

For å redusere risiko for at det skal være ulik kvalitet på tjenestene, er fagmiljøene i akuttmottakene 

styrket. Det er etablert økt kompetanse i begge akuttmottak. I Skien er det en firedelt overlegevakt og 

ved Notodden er det et eget vaktsjikt med indremedisinske leger i spesialisering (LIS) i front.  

 

Foreløpig er det ikke etablert LIS-vaktordning i kirurgi på Notodden av faglige og driftsmessige 

årsaker. Her er det kirurgisk turnuslege i primærvakt, med kirurgisk bakvakt som kan tilkalles ved 

behov. Indremedisinsk LIS er også tilgjengelig i akuttmottaket for konferering med kirurgisk 

turnuslege. Ordningen vurderes som forsvarlig. 
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Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 

 

Rammeverket for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst er gjort gjeldende for 

Sykehuset Telemark HF i 2015. 

 

Konsernrevisjonens revisjon STHF i 2014 påpekte svakheter blant annet knyttet opp mot 

dokumentasjon av styringssystemet. Dette har sykehuset tatt tak og det er nedsatt arbeidsgrupper for 

forbedring av systemet, herunder prosedyrer på overordnet nivå og utarbeidelse av maler.  

STHF skal erstatte TQM Helse og EK med nytt dokumentstyrings- og forbedringssystem (DFS). 

Anskaffelsen skjer i regi av prosjekt DFS og skal være ferdig i mars 2016. Deretter skal de nye 

systemene innføres så raskt som mulig.  

 

Nåværende kvalitetssystem (TQM og EK (på Notodden)) inneholder foretakets prosedyrer og rutiner 

for driften. Disse bygger på relevante lover og retningslinjer, som regulerer virksomheten og beskriver 

hvordan prosesser og arbeidsoppgaver skal gjennomføres. 

  

Som en del av den løpende driften registreres data og dokumentering av prosesser og  

oppgaver i ulike systemer som pasientsystemer, personalsystem og innkjøps- og økonomisystem.  

Registrering og dokumentasjon i grunnsystemer danner grunnlaget for internrapportering i 

Ledelsesinformasjonssystemet (eLi) og øvrige rapporteringsverktøy. Systemet gir ledere informasjon 

om ventetider, kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi for ledernes ansvarsområder.  

I den månedlige virksomhetsrapporten rapporteres data og måloppnåelse knyttet til 

pasientbehandlingen, systemkvalitet, arbeidsmiljø, og økonomi.  

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) er administrerende direktørs gjennomgang av den totale 

virksomheten, og skal gjennomføres årlig. LGG er gjennomført på overordnet nivå for 2015.  

Hele organisasjonen involveres i praktiseringen av virksomhetsstyringen gjennom året. Ulike råd, 

utvalg og grupper jobber kontinuerlig for måloppnåelse innen kvalitet og aktivitet basert på gode 

beslutninger, kunnskap og fakta, læringssløyfer og delingskultur.  

 

Direktørens ledergruppe (bestående av administrerende direktør, klinikksjefer og stabsdirektører) har 

møter hver annen uke. Administrerende direktør har jevnlig dialogmøter med de enkelte klinikkene, 

stort sett hver måned.  

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) har månedlige møter. Dette utvalget er en viktig arena 

for kvalitetsarbeidet og læring på tvers mellom klinikkene. Det er også etablert klinikkvise KPU.  

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal sikre godt arbeidsmiljø og grunnlag for utvikling av medarbeidere. 

AMU har månedlige møter.  

Administrerende direktør har dialogmøter med de hovedtillitsvalgte, samt hovedverneombudet hver 14 

dag, i tillegg til drøftingsmøter.  

 

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark har møter jevnlig og gir viktige tilbakemeldinger til 

organisasjonen, spesielt rundt forhold knyttet til pasientbehandling. Brukerutvalget stiller også med to 

representanter med møte- og talerett i styret. Brukerutvalget ved STHF er aktive deltagere i prosjekter, 

utvalg, kampanjer og lokale brukerråd.  
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I desember 2015 ble ungdomsrådet ved STHF opprettet. To koordinatorer bistår ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet skal ivareta pasientstemmen fra de barn og unges perspektiv, og det skal gi råd til 

administrerende direktør på linje med brukerutvalget. Leder og nestleder i ungdomsrådet møter også i 

brukerutvalget. Ungdomsrådet og brukerutvalget har samme sekretær, som forøvrig er 

administrasjonskonsulent ved direktørens kontor. 

 

Styret er STHFs øverste beslutningsnivå. Styret har avholdt sju styremøter i 2015 i tillegg til 

styreseminarer. Styret skal settes i stand til å ta kvalitativt gode beslutninger og å etterspørre og få 

nødvendig informasjon, samt stille de krav til administrasjonen som styret til enhver tid finner 

nødvendig for å nå overordnede mål og krav. 

 

 

Medvirkning fra brukere og ansatte 

 

Tillitsvalgte  

Sykehuset Telemark har avtale om frikjøp av foretakstillitsvalgte (FTV) og hovedtillitsvalgte i 7,43 

årsverk. I tillegg er hovedverneombud (HVO) frikjøpt i full stilling. De største 

arbeidstakerorganisasjonene har også klinikktillitsvalgte.  

 

I Sykehuset Telemark er det etablert en fast møtestruktur mellom sykehusets ledelse og FTV/HVO. 

Administrerende direktør har fast møte med FTV/HVO annenhver uke, og møte med alle hoved- og 

foretakstillitsvalgte hver fjerde uke. HR-direktør eller økonomidirektør deltar også på disse møtene. 

HR-direktør og klinikksjefer har i tillegg egne kvartalsvise møter, samt møter etter behov. Fagdirektør 

har også regelmessige møter med FTV/HVO. 

 

Tillitsvalgte og verneombud deltar i styringsgrupper og prosjektgrupper som gjelder utviklingsarbeid 

og organisasjonsendringer. I 2015 har det vært tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud på alle 

nivå i forbindelse med gjennomføring og evaluering av Utviklingsplanen STHF 2014-2016.   

 

Samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombudet gjennomføres i overensstemmelse med de 12 

prinsippene for medvirkning. Vi erkjenner at det er krevende å få gjennomført samarbeid like godt i 

henhold til alle prinsippene. Sykehuset har egne retningslinjer for organisasjonsendringer og 

omstillingsprosesser.  

 

Vernetjenesten er organisert med verneombud i definerte verneområder og med et klinikkverneombud 

i hver klinikk. Det har vært fokus på verneombudsrollen i 2015. Verneombudenes medvirkning på 

seksjonsnivå er styrket ved å tydeliggjøre leders ansvar og verneombudets rolle i ny prosedyre.  

Leders HMS-ansvar og kravet om involvering av verneombudet i arbeidsmiljøsaker er nå egne punkt i 

lederavtalene på alle nivå. Hovedverneombudet deltar på møter med øverste ledelse på lik linje med 

foretakstillitsvalgte, samt i separate møter ved behov. 

 

FTV og HVO har gitt innspill til utarbeidelse av årlig melding 2015. Endelig versjon er behandlet av 

FTV og HVO i drøftingsmøte den 2. februar 2016. Ansattvalgte har også medvirket til årlig melding 

gjennom sin representasjon i styret.  
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De foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet har vært spesielt opptatt av behovet for og arbeidet 

med å rekruttere legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere. Det har også vært et 

tydelig fokus på å sørge for at flere medarbeidere får tilbud om hele stillinger. Omstillingsarbeidet, 

spesielt knyttet til gjennomføring av Utviklingsplanen, har vært krevende. Å ivareta medarbeidere som 

risikerer å miste jobben, må bytte arbeidssted eller får andre oppgaver er et viktig arbeid. Her har både 

tillitsvalgte og vernetjenesten lagt ned mye godt arbeid, vært støttende og bidratt til å finne gode 

løsninger.  

 

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark HF   

Brukerutvalget (BU) ved STHF skal være rådgiver og samarbeidspartner for ledelsen i utviklingen av 

tjenestetilbudet ved sykehuset, og bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeidet og i aktuelle 

prosjekter. Brukerutvalget skal også koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og 

planarbeid, foreslå representanter fra brukere i råd og utvalg, samt bidra med innspill til bruker-

undersøkelser og kvalitetsarbeid. Brukerutvalget skal ta initiativ i saker som har betydning for 

pasienter og pårørende og være et forum for tilbakemelding fra bruker-organisasjonene, pasienter og 

pårørende.  

 

Samarbeidet mellom BU og sykehusledelsen har gjennom driftsåret 2015 har vært tett, godt og 

tillitsfullt, og ledelsen har deltatt i alle møter. Frammøte av BU’s valgte medlemmer har vært svært 

bra. Medlemmer av brukerutvalget har deltatt på aktuelle moduler i brukeropplæring i regi av 

FFO/SAFO og HSØ i 2015 og medlemmene har deltatt i opplæring i bruk av iPad. 

 

Brukerutvalget legger 13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå til grunn for sitt arbeid. 

Prinsippene er vedtatt av Helse Sør-Øst og styret i Sykehuset Telemark HF. Brukerutvalgets 

medlemmer er valgt fra ulike brukerorganisasjoner i Telemark. Brukerutvalget ved STHF har 

gjennomført åtte møter og behandlet 107 saker i 2015. Møtene har vært lagt til direktørens møterom 

ved Sykehuset Telemark HF, Skien.  

 

Deltakelse og medvirkning: 

 Leder og nestleder i brukerutvalget har møte- og talerett i styret ved STHF. Brukerutvalget har 

således vært representert i styremøtene i hele 2015. 

 Brukerutvalgets leder og nestleder møter fast i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved 

STHF. 

 Brukerutvalgets medlemmer har gjennom 2015 engasjert seg i prosjekter og arbeider der 

brukermedvirkning har vært etterspurt (ca. 30 ulike prosjekter og utvalg). 

 Brukerutvalget har vært representert på en regional konferanse om brukermedvirkning i regi 

av HSØ høsten 2015. 

 Brukerutvalget ved leder og nestleder har vært representert ved nasjonal 

pasientsikkerhetskonferanse i Bergen høsten 2015. 

 

Noen saker som har opptatt brukerutvalget i 2015: 

 Kvalitet, pasientsikkerhet, korridorpasienter, ventetider, fristbrudd , sykehusinfeksjon med 

mer 

 Regnskap og budsjett 

 Åpning av Brukerkontor 

 Sykehusstrukturen i Telemark ved nedlegging av Rjukan og Kragerø sykehus 

 Oppretting av pilotprosjekt Brukerkontakt(er) ved lokasjon Notodden 
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 De bygningsmessige forhold, gamle sengefløyer 

 Endring av møtestrukturen i BU (møter sammen med styret) 

 Åpenhet omkring uønskede hendelser. 

 Innføring av kreftpakker 

 Innføring av ”Samvalg” 

 Vanskelige parkeringsforhold for HC generelt, og spesielt utenfor nevrologisk poliklinikk 

 Oppmerking av gangfelt 

 Synliggjøring av BU i organisasjonskartet 

 Arbeid med oppretting av en stråleenhet ved STHF 

 

Brukermedvirkning i utarbeidelse av årlig melding 2015 er ivaretatt ved at brukerutvalget har fått 

tilsendt mal for årlig melding med mulighet til å gi input til rapporteringen på et tidlig tidspunkt i 

prosessen. Utkast til årlig melding ble behandlet av brukerutvalget i møte 28. januar 2016. 

Brukerutvalget har også medvirket til årlig melding gjennom sin observatørrolle i styret.   

 

Oppdragsdokumentet gir etter brukerutvalgets syn klare føringer for økt brukermedvirkning og 

betydningen av dette. I helseforetaket har brukermedvirkningen blitt bedre, men brukerutvalget vil 

presisere at alle henvendelser omkring brukermedvirkning skal kanaliseres gjennom brukerutvalget. 

 

Brukerutvalget er representert i et stort antall utvalg og prosjekter, og er tilfreds med å være med i de 

arbeidene hvor BU kan påvirke utviklingen. 

 

Årsmelding 2015 fra brukerutvalget ligger som vedlegg til årlig melding 2015. 

  

2. Sammendrag 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 

 
Utviklingsplaner 

Det omfattende arbeidet som ble lagt til grunn for Utviklingsplan 2014-2016 dannet grunnlaget for 

vedtak av planen i styremøtet 20. mai 2014. Hovedelementene i vedtaket ble deretter bekreftet av HSØ 

styre 3. juni 2014 og av helseminister Bent Høie i foretaksmøte 5. juni 2014. Denne beslutningen har 

muliggjort gjennomføring av planen gjennom 2015. 

 

Utviklingsplanen 2014-2016 hadde et særskilt fokus på høy kompetanse i akuttmottak og ved 

døgnbehandling. Dette er tatt til følge, slik at en ordning med akuttoverleger i front er etablert høsten 

2014 ved akuttmottaket i Skien. En tilsvarende ordning med vaktkompetente leger i spesialisering i 

indremedisin ved Notodden er etablert våren 2015. I godt samarbeid med Notodden kommune er deres 

legevakt flyttet ut av sykehusets arealer for å frigi plass til sykehusets aktivitet. Legevakten er 

reetablert i samme areal som ny ambulansestasjon ved Notoddens omsorgssenter (NOS). 

 

Som beskrevet i Utviklingsplanen 2014-2016 er det mangelfulle sengefasiliteter i Skien, og ikke 

tilfredsstillende bygningsmasse i Porsgrunn.  
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Det arbeides med en utviklingsplan i et 2030-perspektiv (U30). Her beskrives forventet 

behandlingsbehov frem mot 2030. Modeller for hvordan disse tjenestene best kan gis, både med 

vurdering av kapasitet, kompetanse og bygningsmasse blir også beskrevet. Denne planen skal STHFs 

styre behandle våren 2016 slik at HSØs styre kan vurdere om STHF kan gå videre med disse planene i 

et idefasearbeid. 

 

Rekruttering og kompetanse 

Det arbeides med suksesjonsplanlegging for å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse. Sykehuset 

Telemark har utfordringer med å rekruttere og beholde overleger, spesielt innen spesialitetene 

psykiatri, radiologi og gynekologi. Det samme gjelder for psykologspesialister.  

 

Rekrutteringssituasjonen er langt bedre innen gastrokirurgi, ortopedi, geriatri og spesielt innen 

onkologi, der vi tidligere også hadde utfordringer.  

 

Høsten 2015 startet et eget lederutviklingsprogram for alle STHFs avdelingsledere. 

Analyseavdelingen arbeider med modeller for bedre ressursstyring og aktivitetsstyrt bemanning, også i 

lys av anbefalingene gitt i Riksrevisjonens rapport om styring av pleieressursene i helseforetakene 

(Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene). 

 

Kreftbehandling 

Sykehuset Telemark har innført alle 28 kreftpakker. Alle pålagte oppgaver innen gjennomføringen er 

ivaretatt. Ved utgangen av året var det en inklusjonsprosent på 88 og en gjennomføringsprosent 

innenfor angitt tid på 64.  

 

Vår nye kreftavdeling på Moflata i Skien med 18 senger åpnet i august 2015. Her er vår onkologiske, 

hematologiske og palliative kompetanse samlet – et fagsentrum som støtter opp om desentral 

kreftbehandling ved våre lokalsykehus og ikke minst vår ambulante tjeneste til alle Telemarks 

kommuner. 

 

Tilgjengelighet og kvalitetsarbeid 

Etter innføringen av DIPS i mai 2013 har organisasjonen gjennom DIPS fase 2, konsolidert bruken og 

optimalisert arbeidsprosessene. Vi har hatt spesielt fokus på korrekt dokumentasjon, informasjonsflyt 

og rett bruk av verktøyet. Dette har vært et nødvendig grunnlag for vårt arbeid med fristbrudd og 

ventelister. God planlegging og lengre planleggingsperspektiv har vært viktige elementer for god 

utnytting av poliklinikkdagen og personellressurser. Dette har ført til en betydelig reduksjon av 

fristbrudd. Ved utgangen av året hadde sykehuset under 30 fristbrudd, og en reduksjon i ventetid til 

gjennomsnittlig 50 dager. 

 

Vårt planleggingsperspektiv blir stadig lengre, men vi har ikke klart å ha seks måneders planlegging 

ved alle fagområder i 2015. Antall pasienter som får direkte time er økt gjennom året fra ca. 60 prosent 

til 70 prosent. Det er fremdeles potensial for å forstå og bruke DIPS bedre som verktøy, blant annet for 

å få god kontroll og oversikt over alle ventende pasienter, ikke bare fristpasienter og nyhenviste. Dette 

er også nødvendig for å kunne tilby pasientene time ved rett lokasjon slik at vi forvalter ressursene 

godt på tvers av geografi. 

  

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/StyringPleieressurseneHelseforetakene.aspx
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Vi har til dels hatt høyt sengebelegg og høyt antall korridorpasienter gjennom 2015. Tiltak er iverksatt 

og vil følges tett opp. Å få valide tall for sengebeleggsprosent og antall korridorpasienter avhenger av 

korrekt bruk og rett registrering i DIPS. Vi ser at det fremdeles er usikkerhet knyttet til disse tallene, 

og vi vil arbeide for å forbedre kvaliteten på dataene gjennom 2016. Arbeidet vil ha høyt fokus også i 

forbindelse med at vi fra mars 2016 skal inn i et omfattende standardiserings- og konsolideringsarbeid 

knyttet til regional DIPS. 

 

Det er utfordrende for organisasjonen at dokumentstyrings- og avvikssystem ikke fungerer godt. Vi 

arbeider med implementering av nytt system i løpet av 2016. 

 

Høsten 2015 ble Nødnett etablert for AMK i Vestfold, og ved akuttmottak og legevakter i Telemark. 

 

Tilsyn og revisjoner 

STHF har hatt et stort trykk med revisjoner og tilsyn gjennom året.  

 

Dato  Tilsynsorgan Tema 

Okt.2014- 

feb.2015 

Statens helsetilsyn  Håndtering av humane celler og vev 

Okt.2014- 

jan. 2015 

Fylkesmannen,  

Sosial- og helse-avdelingen 

 Pasientflyt/pasientforløp 

 Informasjonsoverføring mellom akuttmottak og 

post 

 Tilgjengelighet av relevante spesialister på 

vaktene (spesielt netter og helger) 

Jan.-mars 2015 Fylkesmannen,  

Sosial- og helse-avdelingen 

 Vurdering av henvisninger  

 Samhandling med førstelinjetjenesten  

 

Sept.- nov. 2015 Konsernrevisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av 

konsernrevisjonen 

  

Okt.2015 Norsk akkreditering Fornyelsesbesøk i hht ISO 15189 

Febr.2015 Det norske Veritas Periodisk revisjon.   

Fokusområde: kompetanseutvikling 

Juni 2015 Det norske Veritas Periodisk revisjon.  

Fokusområde: identifikasjon og sporbarhet 

Juni 2015 Det norske Veritas Miljørevisjon. Periodisk revisjon 

Fokusområde: Kjemikaliehåndtering 

Febr.-mars 2015 Riksrevisjon Utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i 

helseforetakene  

Jan.2015 Riksrevisjon  Informasjonssikkerhet – Medisins teknisk utstyr 

Nov. 2015 Statens helsetilsyn Håndtering av blod og blodkomponenter 

Nov. 2015 Fylkesmannen i Telemark Utskrivning av pasienter 

Nov. 2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap 

Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av 

viksomhetens forebyggende arbebeid og 

etterlevelse av regelverk på utvalgte områder. 
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Dato  Tilsynsorgan Tema 

Mai 2015 Kommunalt brannvesen Ivaretakelse av sikker rømming.  

Juni 2015 Kommunalt brannvesen Kontroll og dokumentasjon av det systematiske 

arbeidet med branntrygghet 

Okt. 2015 Kommunalt brannvesen Ivaretakelse av brannsikkerhet i forbindelse med ny 

bruk av bygningene.  

Mars 2015 Kommunalt brannvesen Undersøkelse av om virksomheten arbeider 

systematisk med branntryggheten – ettersyn av 

branntekniske installasjoner  

Juni 2015 Kommunalt brannvesen Undersøkelse av fysiske forhold og internkontroll  

 

Vi har arbeidet systematisk med systemforbedringer knyttet til alle disse tilsynene, samtidig som vi 

har gjennomført omstillingene som er vedtatt i Utviklingsplanen og endringer av organisasjonen. 

 

Økonomiske forhold 

2015 har vært preget av betydelig omstilling og endring. Det har vært gjennomført et større 

kostnadsreduserende program som har bidratt til forbedring av den økonomiske bæreevnen. 

Investeringene har vært holdt på et minimumsnivå hvor det i hovedsak er gjennomført nødvendige 

utskiftninger for å ivareta eiendommers beskaffenhet og opprettholde forsvarlig drift av det 

medisinsktekniske utstyret. 

 

Gjennom 2015 er den økonomiske situasjonen ved Sykehuset Telemark betydelig forbedret. 

Produktiviteten har økt, hovedsakelig som en følge av reduksjon i bemanning. Døgndriften ved 

sykehusene i Kragerø og på Rjukan er avviklet og overført til sykehusene i Skien og på Notodden. 

Akuttmottak ved sykehuset er nå begrenset til Notodden og Skien. De strukturelle endringene som var 

begrunnet med medisinsk forsvarlighet, har også vist seg å gi en betydelig økonomisk gevinst. 

 

Fram til og med 31. desember 2015 har den prehospitale virksomheten vært drevet sammen med 

Sykehuset i Vestfold. Det viser seg at dette har vært økonomisk gunstig for Telemark, fordi 

inntektsmodellen for prehospitale tjenester har tildelt midler felles til sykehusområdet. De to HF,ene 

har igjen fordelt midler internt i forhold til etablert kostnadsstruktur. Fra og med 2016 vil denne delen 

av basisrammen tildeles de respektive helseforetakene, noe som vil medføre økonomiske utfordringer 

for Telemark. Inntektsmodellen tar etter vår oppfatning ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til geografi.  

 

I 2016 vil det fortsatt være stort fokus på å forbedre den økonomiske bæreevnen for å sikre langsiktig 

og god utvikling i tjenestetilbudet, og evnen til gjennomføre større nødvendige investeringer. 

 

Økonomiske mål er nådd for året, men betydelig forbedring må til for å ha tilstrekkelig midler til et 

forsvarlig investeringsnivå.  
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2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 

 

Utviklingsplanen beskriver tjenestetilbudet for STHF. Utviklingsplanen har et særskilt fokus på høy 

kompetanse i akuttmottak og ved døgnbehandling. Konkrete endringer i tjenestetilbud sees tydeligst 

ved at Rjukan og Kragerø sykehus er omgjort til dagsykehus ved å flytte akuttfunksjonene og 

døgnsengene til henholdsvis Notodden og Skien sykehus. Ambulanseberedskapen er økt i Vinje, Tinn 

og i Kragerø.  

 

Gjennomføring av Utviklingsplanen 2014 - 2016 har krevet betydelig omstilling spesielt for Rjukan, 

Notodden og Kragerø. 13 medarbeidere har fått sluttavtale, 12 medarbeidere gikk av med pensjon og 

20 medarbeidere har sagt opp i løpet av prosessen. En rekke midlertidige arbeidsforhold er avviklet, 

men ingen fast ansatte er sagt opp. Dette har vært et krevende arbeid både for medarbeidere, 

tillitsvalgte og ledere. Ved utgangen av året er omstillingene gjennomført og tjenestetilbudene er 

etablert som planlagt.   

 

Kragerø sykehus har vært lagt ut for salg og det ble 3. desember 2015 fattet vedtak i Kragerø 

kommunestyre om å kjøpe sykehuset for 63 millioner kroner, som er i tråd med taksten. STHF ser for 

seg å leie areal i bygget til sine dag- og polikliniske aktiviteter etter at salget er gjennomført. 

 

Rjukan sykehus er også lagt ut for salg. Det har ikke lykkes å komme til enighet med Tinn kommune 

om salg av Rjukan sykehus på nåværende tidspunkt. Ved salg har STHF behov for å leie areal til sine 

dag- og poliklinisk aktiviteter. 

 

Styret er godt fornøgd med utviklingen i ventetider og fristbrudd og at de økonomiske målsetninger er 

nådd. Det har gjennom året vært et høyt fokus på langsiktig bemanningsplanlegging, som er 

avgjørende for å levere forutsigelige tjenester. Vi har sett en forbedring gjennom året, men ytterligere 

fremgang er påkrevet for å nå målsetningene og forbedret utnyttelse av sykehusets ressurser. 

 

Sykehuset samlet kreftavdelingene til en avdeling på Moflata i Skien i august 2015. Med denne 

organisasjonsmessige endringen er sykehuset godt posisjonert for å etablere en eventuell stråleenhet, 

som vi måtte få tildelt fra Helse Sør-Øst. 

 

Sykehuset Telemark har gjennom hele 2015 hatt betydelig fokus på å effektivisere driften i forhold til 

foregående år. Avvikling av døgndrift ved Rjukan sykehus og Kragerø sykehus og overføring av 

denne delen av pasientbehandlingen til Skien og Notodden har gitt bedrede forutsetninger for å 

effektivisere driften og samtidig øke kvaliteten på pasientbehandlingen. I tillegg er det arbeidet med et 

kostnadsreduserende program hvor alle klinikkene er fulgt opp mot planlagte aktiviteter for løpende å 

effektivisere driften. Det er oppnådd betydelige forbedringer, men vi erkjenner samtidig at vi i 

fremtiden i enda større grad må levere i henhold til vedtatte planer, for å nå den langsiktige 

målsettingen om tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. 

 

Helseforetaket har gjennomført en bredt anlagt prosess for en ny strategisk plan, som gir enn klar 

retning og konkrete mål for sykehuset frem mot 2019. Denne har vært til behandling i to av styrets 

møter i 2015. 

 

STHF har gjennomført en stor organisasjonsendring for bedre å understøtte de tjenestetilbudet vi skal 

levere. Omorganiseringen av hele foretaket ble foretatt siste halvdel av 2014 og gjennom første 

halvdel av 2015. Tidligere var STHFs åtte klinikker dels organisert etter fag, dels etter geografisk 
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tilhørighet. Nå er de seks klinikkene som utfører pasientrettet arbeid organisert etter fag på tvers av 

geografi. Klinikkene er videre organisert i avdelinger og seksjoner. Det er færre organisatoriske 

enheter, og derved også færre ledere, enn tidligere. Dette medfører en strammere styringsmodell og en 

forenkling av styringslinjer. Organiseringen danner grunnlag for et robust faglig fellesskap, 

hensiktsmessige driftsløsninger, god ressursforvaltning og er en viktig forutsetning for å nå 

resultatkravene. Gjennomføringen har skjedd i dialog med tillitsvalgte, hovedverneombud og med de 

ansatte. Brukerutvalget og styret har blitt fortløpende informert om prosessen. 

 

Brukerutvalget (BU) er et viktig organ for STHF. I 2015 fikk BU ny leder som både har videreført og 

videreutviklet det gode samarbeide med ledelsen ved sykehuset. I oktober ble brukerkontoret etablert i 

Skien, og i desember ble ungdomsrådet etablert. Det er ansatt to erfaringskonsulenter i klinikk for 

psykiatri og rus. I arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste vil god dialog og samarbeid med våre 

brukere stå sentralt. 

 

 

 DEL II: RAPPORTERINGER 

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling 2015 

3.1. Visjon, verdigrunnlag og mål for helseforetaksgruppen 

 

 Helse Sør-Østs visjon er å skape: 

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av 

alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi 

For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det 

vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker 

organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 

 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 

 

Målet om gjennomsnittlig ventetid under 65 dager er nådd. Gjennomsnittlig ventetid forventes å forbli 

på et lavt nivå også i 2016.  

 

Målet om at pasienten ikke opplever fristbrudd er på det nærmeste nådd for 2015.  Det har vært lagt 

ned et betydelig arbeid i klinikkene for å få kontroll med fristbrudd i 2015. Opplegget og føringene i 

det regionale prosjektet har vært fulgt. I tillegg har vi hatt målrettet fokus på de fagområdene med 

størst utfordringer. Klinikksjefene iverksetter målrettete tiltak med opplæring i registreringspraksis i 

aktuelle avdelinger.  Det er fokus på at time gis med god margin til fristdato slik at korte fristbrudd 

ikke oppstår.  

 

For plastikkirurgi er det en stor utfordring med etterslep av pasienter. Til tross for at kapasiteten økes i 

2016, forventes det en økning i fristbrudd knyttet til plastikkirurgi.  
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 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 

 

Målet knyttet til sykehusinfeksjoner er ikke nådd. Måling i mai og november viste henholdsvis 4,2 og 

5,9 prosent. Insidensmålinger viser generelt lavere tall for 2015 enn i 2014. Arbeidet med reduksjon i 

insidens og prevalens fortsetter i 2016 med forbedringsarbeid i ortopedi og gastrokirurgi.  

 

Infeksjonsforebygging ved sentralvenøsekatetere og urinveiskatetere fortsetter i henhold til 

innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Antibiotikateam opprettes som et ledd i 

antibiotikastyringsprogrammet. Rapportering av antibiotikaforbruk økes til to ganger per år. Vi får 

månedlige rapporter på spesifikke infeksjoner (ESBL og Clostridium difficile). Det arbeides mot å nå 

målet innen 31.desember 2016. 

 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 

 

Pasienter som får direkte time har økt fra 59 prosent i desember 2014 til 73 prosent i desember 2015. 

Målsettingen for 2016 er en gradvis økning til 80 prosent i fjerde kvartal 2016.  

Det er store variasjoner mellom ulike fagområder. Gjennomføring av direkte time forutsetter god og 

langsiktig ressursplanlegging og henger således sammen med arbeidet med ventetider og fristbrudd. 

Det arbeides med ulike tiltak, blant annet å etablere lang planleggingshorisont med arbeidstildeling for 

alle fagfelt, effektiv utnyttelse av ressurser og logistikk i pasientadministrative rutiner.  

 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 

forbedringstiltak for egen enhet. 

  

I 2015 er det videreført opplæring av nye ledere i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU). 

Alle ledere har fått tilgang til e-lærings kurs i hvordan de skal gjennomføre og følge opp MU. Fra 

2014 til 2015 har det vært en reduksjon i andelen som føler seg involvert i oppfølgingen av MU fra 63 

prosent til 59 prosent. Deltakelsen i undersøkelsen økte fra 73 prosent til 79 prosent. Sykehuset vil 

fortsatt ha et stort fokus på involvering i oppfølgingsarbeidet, slik at alle medarbeidere skal føle at de 

er involvert i forbedringer i egen enhet. Alle ledere skal utarbeide handlingsplan med tiltak sammen 

med sine medarbeidere for å skape større grad av involvering og engasjement. Det er spesielt viktig at 

ledere har god kommunikasjon i arbeidet med forbedringstiltak, slik at de ansatte responderer positivt. 

Verneombud og tillitsvalgte deltar i arbeidet.  

 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.   

 

Den økonomiske trenden fra 2013 til 2014 med et resultat på henholdsvis minus 15 og 47 millioner 

kroner, er snudd i løpet av 2015. Dette tilsier at Sykehuset Telemark er et betydelig skritt nærmere å 

skape det økonomiske handlingsrommet som er nødvendig for å sikre det investeringsnivået, som er 

skissert i den økonomiske langtidsplanen. Det er etablert et løpende program for å redusere kostnader 

og bedre produktiviteten. Ved utgangen av året er strukturen og organisasjonen bedre tilpasset de 

økonomiske rammene som foreligger, for å dekke det medisinske behovet som Telemarks befolkning 

har. Vi er likevel ikke i mål og forbedringsarbeidet vil derfor også ha stort fokus fremover. 
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3.2. Resultatoppnåelse for mål 2015 

3.3. Tildeling av midler  

Drift og investering  

 Sykehuset Telemark skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de 

kommer pasientene til gode. Sykehuset Telemark skal i 2015 basere sin virksomhet på de tildelte 

midler. 

 

Sykehuset Telemark har i 2015 ikke i full grad klart å basere sin virksomhet på tildelte midler. Tross et 

betydelig forbedringsarbeid, har det i noen grad vært nødvendig å benytte oppsparte midler til 

investeringer. Telemarks befolkning har et høyt forbruk av spesialisthelsetjenester og sykehuset har 

fremdeles en relativ desentralisert drift. Basert på forutsetningen, mener vi sykehuset driver effektivt 

med stort fokus på å få mest mulig helse ut av de midlene som tildeles. 

 

 Sykehuset Telemark skal avsette nødvendige midler til utbygging og drift av kommunale 

øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til avtalte utbyggings- og opptrappingsplaner med kommuner i 

helseforetakets opptaksområde. 

 

Sykehuset har avsatt og utbetalt midler til oppbygging av kommunale øyeblikkelig hjelp-tilbud i 

henhold til forutstninger og avtaler med kommunene. 

 

 Virksomheten innen ”Raskere tilbake” skal videreføres i henhold til de rammebetingelser som er 

gitt fra Helse Sør- Øst RHF. Midler til finansiering av ”Raskere tilbake” omfattes ikke av tabellen 

over, men kommer i tillegg. 

 

”Raskere tilbake” er gjennomført i henhold til de rammebetingelser som er gitt. I 2015 fikk om 

lag 800 pasienter hjelp og behandling i Telemark via Raskere-tilbake-prosjektet. Det er 100 flere enn i 

2014.  

 

Resultat  

 Årsresultat 2015 for Sykehuset Telemark HF skal minst vise balanse. 

 

Resultatkravet er oppnådd ved at årsresultatet vil vise overskudd i 2015. 

 

Likviditet og investeringer  

 Foretakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 

investeringer. 

 

Likviditeten i 2015 er holdt innenfor de tilgjengelige rammer. 

 

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2015 skal ikke 

benyttes til investeringer i 2015 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

 

Investeringer i 2015 er delvis basert på oppsparte midler, i samsvar med styrets vedtak og etter avtale 

med Helse Sør-Øst RHF. 
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 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering 

av nye investeringsforpliktelser. 

 

Gjennom en stram styring av investeringsporteføljen er etablert gode rutiner for å følge og ta høyde for 

risiko i de løpende investeringsprosjektene. 

 

 Egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretningen skal salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig 

investeringsmidler i 2015. 

 

Egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretningen er håndtert i henhold til retningslinjene. 

 

Overføring av likviditet – driftskreditt  

 Sykehuset Telemark skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst 

RHF. 

 

Sykehuset har i 2015 ikke hatt behov for likviditet ut over den fastsatte driftskredittramme. 

 

 Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut 

over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon for dette 

behovet. 

 

Det har i 2015 ikke vært behov for å rette en slik forespørsel. 

 

3.4. Aktivitet  

 Budsjettert aktivitet skal være i tråd med oppdrag og bestilling 2015.  

 

Antall DRG-poeng i 2015 (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) er foreløpig beregnet 

å være 41511 poeng. Dette er 1 prosent lavere enn budsjettert og 2 prosent høyere enn i fjor. 

 

Antall sykehusopphold har gått ned med 1,5 prosent, mens antall dagopphold har hatt en vekst på 4 

prosent sammenlignet med i fjor. Det er også registrert vekst ved poliklinikkene, antall ISF-berettigede 

polikliniske konsultasjoner var 4 prosent flere enn i fjor. 

 

Antall liggedøgn er redusert  med 7 prosent som følge av endringer fra døgn til dag, og er 4 prosent 

lavere enn budsjettert. Reduksjonen i antall sykehusopphold kan dels forklares med overføring av 

aktivitet til kommunehelsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen. 

 

Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatrien har som følge av endring fra døgn til dag blitt redusert 

med 3 prosent, mens det er en vekst innenfor BUP på 49 prosent og en nedgang innen TSB på 9 

prosent. Siden volumet innenfor voksenpsykiatrien er størst, er endringen samlet sett en nedgang på 

1,7 prosent. Resultatet for 2015 er 1,2 prosent høyere enn budsjettert. 

 

Antall liggedøgn er redusert med 6 prosent som følge av endringer fra døgn til dag, og er 3 prosent 

lavere enn budsjettert. 
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Det ble lagt opp til en vekst på 7,4 prosent innenfor poliklinisk aktivitet i voksenpsykiatrien for 2015. 

Veksten ble på 4,7 prosent, så målet ble ikke oppnådd. Innenfor RUS/TSB var det forventet en liten 

nedgang, men det ble en vekst på 4,8 prosent.  

 

Samlet vekst innenfor voksenpsykiatrien og TSB var på 4,7 prosent, noe som er 0,6 prosent lavere enn 

budsjettert. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien ble det lagt opp til en poliklinisk  aktivitetsvekst 

på hele 17,6 prosent. Aktiviteten for 2015 ble 1,3 prosent lavere enn 2014, og 16 prosent lavere enn 

budsjettert. For psykiatrien samlet er det en vekst i poliklinisk aktivitet på 3,1 prosent. 

 

 Aktiviteten i 2015 skal være innrettet for å ivareta mål om tilgjengelighet og mål om høyere vekst 

innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. 

 

Målet om høyere vekst innenfor psykiatrien enn somatikken er oppnådd når man ser på polikliniske 

konsultasjoner for somatikk, voksenpsykiatri og rus. For barne- og ungdomspsykiatrien er det en 

nedgang i antall konsultasjoner sammenlignet med 2014, slik at den totale økningen i antall 

konsultasjoner er lavere enn for somatikken. 

 

Barne- og ungdomspsykiatrien viser en høyere aktivitet i andre halvår av 2015, og det forventes at 

dette aktivitetsnivået videreføres i 2016. 

 

3.5. Pasientenes helsetjeneste 

 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager. 

 

Sykehuset Telemark har nådd målet om at gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være 

under 65 dager. 

 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er 51,4 dager. Psykiatri har 44,5 dager, 

TSB 28,9 dager og barne- og ungdomspsykiatri 34,8 dager. Gjennomsnittlig ventetid for hele foretaket 

er 51,0 dager i desember 2015. Hittil i år er den gjennomsnittlige ventetiden 55,7 dager. 

 

Antallet langtidsventere (som har ventet i mer enn ett år) har økt jevnt gjennom 2015 fra om lag 100 til 

om lag 400. Innen kirurgiske fag dreier dette seg hovedsakelig om plaskikkirurgiske pasienter innen 

postbariatri, samt en mindre gruppe menn som er akseptert for sterilisering. Sistnevnte gruppe avvikles 

langsomt med lav prioritet. Sykehuset aksepterer ikke lenger nye henvisninger for mannlig 

sterilisering.  

 

Når det gjelder postbariatri er det stor underkapasitet i hele HSØ. Denne pasientgruppen er stor ved 

STHF, i og med at vi er et av få sykehus i regionen som tilbyr denne type behandling. Bruk av 

begrepet “lantidsventere” for denne pasientgruppen er imidlertid omdiskutert. Oppdatert prioriterings-

veileder angir veiledende behandlingsfrist for disse pasientene på 260 uker (5 år). Vi erkjenner 

allikevel at det er en underkapasitet for behandling av disse pasientene som STHF ikke kan løse “på 

egen hånd”. Sykehuset samarbeider med HSØ om utvidelse av kapasiteten både lokalt og regionalt, 

men vi forventer en ytterligere økning av andelen langtidsventere innen postbariatri. 

 

 Sykehuset Telemark skal gjennomføre tiltak for å redusere variasjoner i effektivitet og ventetid 

mellom sykehusene, herunder sikre læring mellom avdelinger og sykehus ut fra kunnskap om beste 

praksis og særskilt vurdere hvilke konkrete tiltak som er nødvendig for å redusere ventetider og øke 
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effektiviteten hos enheter som er mindre effektive enn gjennomsnittet, implementere faglige 

retningslinjer og standardisere pasientforløp, identifisere flaskehalser i pasientbehandlingen og 

konkrete tiltak for å avhjelpe disse, sikre tiltak for bedre planlegging og organisering slik at 

kapasiteten ved poliklinikker og operasjonsstuer samt utstyr utnyttes bedre gjennom døgnet samt 

identifisere tiltak for hvordan private aktører kan benyttes mer målrettet. 

 

Omorganisering med gjennomgående klinikker er gjennomført. Dette sikrer likere praksis mellom 

sykehusene. Samarbeid om ventelister på tvers av lokasjoner bidrar til utjevning av ulikheter i 

ventetid. Aktuelle fagområder deltar i tilgjengelighetsprosejektet i regi av Helse Sør-Øst. Dette har gitt 

oss bedre identifisering av flaskehalser og effektiv ressursutnyttelse. 

 

Sykehuset Telemark har implementert alle 28 pakkeforløp innen kreft. En tverrfaglig 

koordineringsgruppe  møtes jevnlig og deler erfaringer og utfordringer. Korrigerende tiltak iverksettes 

når dette er nødvendig. Innen slagbehandling har vi implementert behandlingslinje, og vi har 

utarbeidet behandlingslinje innen akutt rus.   

 

Helseforetaket benytter simulering som metodikk inn i kontinuerlig forbedring. Et eksempel er 

simuleringsøvelser ved trombolysebehandling for å redusere «door to needle time».  

Sykehuset benytter benchmarking og lean-metodikk. Et av lean-prosjektene går ut på å forbedre 

konkrete elementer i flyten av operasjonsdagen, som oppstart/forskyvning av operasjon, pasientflyt, 

administrativ flyt og aktivitetsforbedringer. 

  

 Det regionale helseforetaket er pålagt å legge fram for departementet en plan med konkrete tiltak 

for å redusere ventetider og implementere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale 

retningslinjer for hvert enkelt helseforetak og regionen samlet, innen 1. april 2015. Departementet 

vil legge planene til grunn for oppfølgingsmøtene gjennom 2015. Helseforetaket vil i eget brev bli 

gitt nærmere anvisning om hvordan en slik plan skal utarbeides og frist for innsending av bidrag til 

Helse Sør-Øst RHF. 

 

Sykehuset Telemark har utarbeidet en plan etter definert mal, og sendt denne til Helse Sør-Øst RHF 

innen angitt frist. 

 

 Ingen fristbrudd. 

 

Målet er på det nærmeste nådd for 2015.  Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i klinikkene for å få 

kontroll med fristbrudd i 2015. Opplegget og føringene i det regionale tilgjengelighetsprosjektet har 

vært fulgt. I tillegg har vi hatt målrettet fokus på de fagområdene med størst utfordringer. 

Klinikksjefene har iverksatt målrettete tiltak med opplæring i registreringspraksis i aktuelle avdelinger.  

Det har vært fokus på at time gis med god margin til fristdato, slik at korte fristbrudd ikke oppstår. 

Spesifikt ønsker vi å nevne den gode utviklingen innen mage/tarm-sykdommer, hvor 79 avviklede 

pasienter den hadde fristbrudd 1. juni 2015 mot 3 pasienter 1. januar 2016. Tilsvarende var det 83 

ventende pasienter med fristbrudd den 1. juni 2015 mot 5 den 1. januar 2016.  

 

For plastikkirurgi er det en stor utfordring med etterslep av pasienter. Til tross for at kapasiteten økes i 

2016 forventes det en økning i fristbrudd knyttet til plastikkirurgi.  

 

Innen mage/tarm-sykdommer har det i noe grad blitt gjort avtale med privat leverandør. For urologi 

har det vært benyttet avtalespesialister og ekstrapoliklinikk for å redusere fristbrudd i 2015.  
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I psykiatrien er det nødvendig å bruke private leverandører til langtids rusbehandling (døgn), familie- 

og rusbehandling, gravide rusmisbrukere, samt i forhold til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser 

(døgn). 

 

 Det skal etableres flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer. 

 

Helseforetaket har etablert behandlingsforløp for akutte hjerteproblemer, hjerneslag, hoftebrudd, 

kneproteser, kols, normal fødsel og psykoselidelser. 

 

Notodden sykehus har hatt et pilotprosjekt på rus/avhengighet med relasjon til somatisk sykdom. Dette 

arbeidet vil i 2016 bli videreført for å sikre gode rutiner og samarbeid mellom somatikk og psykiatri.  

Tidlig intervensjon ved screening i mottak og tilgjengelig rusliason fra akutt rusteam vil sikre 

standardisert kartlegging, som utgangspunkt for videre standardisert pasientforløp. Samarbeid med 

fastleger og ruskontakter i kommunen vil være viktig. 

 

Sykehuset Telemark har innført alle 28 pakkeforløp for kreft i henhold til innføringsplanen. 

Innføringen er koordinert via en tverrfaglig koordineringsgruppe.   

 

 Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp skal være 70 prosent. 

 

Det finnes foreløpig bare tilstrekkelig tallgrunnlag for måltall for et fåtall av forløpene. Sykehuset har 

primært hatt hovedfokus på implementering av pakker for de fire store kreftformene. Dette er bryst, 

tykktarm, lunge og prostata.  

 

For brystkreft innfrir STHF alle krav. For tykktarm og lunge viser de siste interne målingene at vi 

langt på vei innfrir kravene.  Prostata ligger tett oppunder kravet og vi forventer å innfri dette i 2016. 

For andre pakkeforløp har vi økt coloskopi kapasitet, bedret logistikk og samhandling mot radiologi 

og patologi.  Vi arbeider nå tett mot fagmiljøene for å få frigitt bemanning og øke kompetansen innen 

forløpskoordinatorsegmentet.  Å få på plass et monitoreringssystem for pasienter i forløp er helt 

essensielt for å oppnå målene.  Sykehuset planlegger å få på plass et slikt system i løpet av første 

halvdel 2016.  

 

Spesielle forhold knyttet til registrering av pakkeforløp kreft: 

 

 Vi erfarer at det er betydelige uklarheter om registreringer av pasienter som i større eller 

mindre grad får sin diagnostikk og behandling utført ved andre HF.  

 Erfaringer fra Danmark viser at et monitoreringssystem er nødvendig for å kunne holde 

oversikt hvor i forløpet hver enkelt pasient er, slik at tiltak kan settes inn for å ivareta de gitte 

forløpstidene. Bruk av et monitoreringssystem vil øke sannsynligheten for å oppnå krav til 

forløpstider. 

 

Måloppnåelse for alle pakker i 2016 er kun mulig hvis det etableres et monitoreringssystem, samt at 

det blir klarere retningslinjer for registrering, spesielt mellom helseforetakene. 

 

 Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid, uavhengig av type 

pakkeforløp skal være 70 prosent. 
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For flere av forløpene oppnår vi ikke målet. Vår analyse viser at dette i hovedsak skyldes tre faktorer: 

 Prostatapasienter som er i en ”overvåkningsfase”, blir ikke registrert før det med større 

sikkerhet er påvist kreft. For å kunne stille en sikrere diagnose/beslutte behandlingsforløp i en 

tidlig fase for prostatakreft, er det ofte behov for at det går en viss tid for å se i hvilken retning 

dette utvikler seg. Det er nok i stor grad behov for å følge en slik praksis også fremover, men 

vi vil forsøke å følge opp enda tettere, slik at avklaring blir fattet så tidlig som mulig. 

 Enkelte inneliggende pasienter er ikke registrert korrekt.  Det vil bli en gjennomgang på 

aktuelle fagområder i 2016 med tanke på riktig registrering. 

 Uklarheter omkring registrering/registreringstidspunkt for pasienter hvor 

diagnostikk/behandling delvis skjer ved andre HF.  Det er tett dialog med myndigheter og 

andre HF for å komme frem til en felles forståelse. 

 

 Pasienter som henvises til pakkeforløp skal få god informasjon fra sykehuset om forventede 

forløpstider for de ulike fasene i pasientforløpet. Terminologien i de nasjonale pakkeforløpene skal 

være førende for alle informasjonstekster. 

 

Intern og ekstern informasjon er utarbeidet og formidlet blant annet via vår hjemmeside (forløpstider 

på STHFs hjemmeside). Det er også utarbeidet et enkelt flytskjema for de forløpene hvor diagnostikk 

og behandling i stor grad skjer internt. 

 

 Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer med nødvendige 

fullmakter. 

 

Forløpskoordinatorer og forløpsansvarlige leger er definert for alle pakkeforløpene. Multidisiplinære 

team er opprettet for pakkeforløpene i henhold til overordnede krav. 

 

 Alle helseforetak som behandler kreft skal ha kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer 

tilgjengelig på internett slik at både pasienter som er henvist til pakkeforløp og fastleger vet hvor 

de skal henvende seg. 

 

Kontaktinformasjon til kreftkoordinator/forløpskoordinator er publisert på sykehusets hjemmeside 

(Kreftbehandling/pakkeforløp ved Sykehuset Telemark - kreftkoordinator-forløpskoordinator). 

 

 Helseforetaket skal delta i arbeidet med å videreutvikle prostatasentrene i regionen slik at det 

sikres kvalitet i den kirurgiske kreftbehandlingen. 

 

Urologisk seksjon ved STHF er en del av “Prostatakreftsenteret for VV, ST og SiV”. Urologiske leger 

og aktuelle samarbeidspartnere i STHF, deltar i formelle samarbeidsmøter og har et godt uformelt 

samarbeid med de øvrige avdelinger i senteret. Formålet er å gi alle pasientene i sykehusområdet 

likeverdig utredning og behandling. Medisinsk serviceklinikk ved STHF har hatt en representant fra 

patologi i dette arbeidet mot SiV.  

  

http://www.sthf.no/fagfolk_/temasider_/Kreftbehandling-pakkeforlop-ved-sykehuset-telemark_/Sider/forløpskoordinatorer.aspx
http://www.sthf.no/fagfolk_/temasider_/Kreftbehandling-pakkeforlop-ved-sykehuset-telemark_/Sider/forløpskoordinatorer.aspx
http://www.sthf.no/fagfolk_/temasider_/Kreftbehandling-pakkeforlop-ved-sykehuset-telemark_
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 Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 

 

Den årlige rapporten Pasienterfaringer med norske sykehus (Pasopp) utarbeidet av Kunnskapssenteret 

og de interne brukerundersøkelsene offentliggjøres løpende på sykehusets hjemmeside (Sykehuset 

Telemark HF). STHF har ferdigstilt et prosjekt for å fornye pasienttilfredshetsundersøkelsene. Ny 

intern brukerundersøkelse er nylig vedtatt og tas i bruk på starten av 2016. 

  

I psykiatrien er det ansatt to erfaringskonsulenter med oppstart 1. desember 2015 i sykehusavdelingen.  

 

Ungdomsrådet ved STHF ble stiftet i 2015. Dette rådet skal ivareta pasientstemmen fra barn og unge 

og gi råd til administrerende direktør for forbedringsarbeid og god utvikling av Sykehuset Telemark 

HF. 

 

I det systematiske forbedringsarbeidet benyttes også brukere, som deltar i arbeidsgrupper for utvikling 

av tjenestetilbudet.  

 

 Alle helseforetak som har barneavdelinger skal opprette ungdomsråd.  

 

I desember 2015 ble ungdomsrådet ved STHF stiftet. To koordinatorer bistår ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet skal ivareta pasientstemmen fra barn og unges perspektiv og gi råd til administrerende 

direktør for god utvikling av STHF på linje med brukerutvalget. Leder og nestleder i ungdomsrådet 

møter også i brukerutvalget. Ungdomsrådet og brukerutvalget har samme sekretær. 

 

3.6. Kvalitet og pasientsikkerhet 

 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal ha nasjonal dekningsgrad og god 

datakvalitet. Helseforetaket skal bidra til dette ved å rapportere til disse i henhold til krav. 

 

Sykehuset Telemark rapporterer til de aller fleste nasjonale kvalitetsregistrene. Det er spesielle forhold 

som forårsaker manglende rapportering til følgende registre: 

 Nasjonalt register for kols; Registeret er i etableringsfase, og det ble i 2015 bevilget 

oppstartsstipend for sykehus som ønsker å starte innregistrering 

 Diabetesregister for voksne; Registeret mener at deres største problem er at 4000 allmennleger 

også skal rapportere. Det er i primærhelsetjenesten de fleste med diabetes får oppfølging og 

det er derfor viktig å hente ut data derfra også. Dette har de knapt med ressurser til. 

 

 Helseforetaket skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med daglig oppdaterte data i Norsk 

pasientregister.  

 

Sykehuset Telemark HF stiller seg til disposisjon for å bidra til og tilrettelegge for automatisert uttrekk 

og løpende oppdatert informasjon fra Norsk pasientregister (NPR). Foretaket deltar i prosjektet hvor 

Helsedirektoratet har en ordinær revisjon av NPR-meldingen. I 2015 har NPR gjennomført  månedlig 

rapportering. 

 

 Helseforetakene skal formidle og kommunisere kvalitetsresultater og uønskede hendelser til 

pasienter, pårørende og offentligheten på egnet måte.  

 

http://www.sthf.no/
http://www.sthf.no/


24 
 

Sykehuset Telemark ønsker å ha en åpenhetskultur. I enkeltsaker legges det vekt på involvering og 

egnet informasjon til pasienter/pårørende. Vår hjemmeside holdes oppdatert med informasjon om 

pasient- og kvalitetssikkerhet, blant annet ved å legge ut referat fra møter i kvalitets- og 

pasentsikkerhetsutvalget, rapporter fra tilsyn og revisjoner og oversikt over de nasjonale 

kvalitetsindikatorene.  

 

I løpet av 2015 har sykehuset startet med publisering av uønskede hendelser i anonymisert form. 

Hensikten med dette er å skape åpenhet om at uønskede hendelser er viktig for læring og forbedring, 

og det gir pasienter og publikum mulighet for å ha en realistisk forventning til helsetjenesten. Et åpent 

og ærlig helsevesen gir en mer troverdig helsetjeneste, som igjen er viktig for pasientens trygghet og 

tilliten til sykehuset. Publisering av uønskede hendelser gjøres på en enhetlig måte, slik at hensynet til 

taushetsplikt, personvern og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det er et mål at publiseringen skal reflektere 

hvordan kvalitetsarbeidet utføres.  

 

Klinikksjef er ansvarlig for at klinikken publiserer 20 prosent av de pasientrelaterte uønskede 

hendelser, herunder utarbeider oppsummering av hendelsen med fokus på læring og forbedring. De 20 

prosentene er et tilfeldig utvalg. Hver femte uønskede hendelse fra den enkelte klinikk publiseres. 

 

Kvalitetsavdelingen er ansvarlig for publisering av statistikk kvartalsvis og kvalitetssikring av 

meldinger før publisering og kommunikasjonsavdelingen er ansvarlig for å publisere hendelsene. 

 

 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 

for somatikk på regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barne- og 

ungdomspsykiatri prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring i kostnader, årsverk, 

ventetid og aktivitet.  

 

Målet om høyere vekst innenfor psykiatrien enn somatikken er oppnådd når vi ser på polikliniske 

konsultasjoner for somatikk, voksenpsykiatri og rus. For barne- og ungdomspsykiatrien er det en 

nedgang i antall konsultasjoner sammenlignet med 2014, slik at den totale økningen i antall 

polikliniske konsultasjoner i psykiatrien er lavere enn for somatikken (3 prosent mot 4 prosent 

økning). 

 

En sammenligning mellom økning i DRG-poeng for somatikken og polikliniske konsultasjoner i 

psykiatrien viser høyere aktivitetsvekst innen psykiatrien. 

 

Det er høyere vekst innen psykisk helservern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 

somatikk på sykehusnivå. Aktivitetstallene for 2015 viser en liten økning innen somatikken (DRG) og 

en liten økning innen psykiatrien (polikliniske konsultasjoner), sammenlignet med fjorårets 

aktivitetsnivå.  

Psykiatrien samlet har en aktivitetsvekst på 3,1 prosent.  Voksenpsykiatrien (4,7 prosent) og TSB (4,8 

prosent) har økning i aktiviteten, mens barne- og ungdomspsykiatrien har nedgang (-1,3prosent).  

Somatikken viser en vekst på 1,2 prosent sammenliknet med fjorårets aktivitet, målt i DRG-poeng 

utført i eget HF.  

 

Barne- og ungdomspsykiatrien viser en høyere aktivitet i andre halvår av 2015 og det forventes at 

dette aktivitetsnivået opprettholdes også i 2016, til tross for nye utfordringer med vakante stillinger. 

Behandlingskapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien har vært utfordrende gjennom året, og særlig 

første halvår var preget av svært lav aktivitet og også lav produktivitet. Aktiviteten og produktiviteten 
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har vært økende i andre halvår etter hvert som færre terapeutstillinger er vakante, og nyansatte har 

kommet i gang med klinisk virksomhet. Ventelistene er samtidig holdt på et lavt nivå. Det registreres 

svært få fristbrudd og ingen økninger i antall avvisninger.  

 

Bemanningen i psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) viser en lavere nedgang enn 

for somatikk. Psykisk helsevern samlet har en nedgang på 0,7 prosent og somatikken en nedgang på 

2,5 prosent sammenlignet med fjoråret. 

 

Den gylne regelen er fulgt opp gjennom året 2015 med fokus på ventelisteutvikling og aktivitetsnivå. 

Det er lagt ned stor innsats for å rekruttere behandlere i psykiatrien, og det er tydelig fokus på 

ventetider, antall ventende uten kontakt og fristbrudd. Det arbeides kontinuerlig med å øke antall 

konsultasjoner per behandler. Samtidig vil økt ambulant virksomhet kunne føre til lavere antall 

konsultasjoner. 

 

Det legges opp til videre aktivitetsøkning i 2016, gjennom økt produktivitet og prioritering av 

terapeuters tid til pasientbehandling. Ventetidene er forventet å gå ned – ikke minst fordi vakante 

stillinger i større grad er besatt. Samtidig vil økt ambulant aktivitet kunne gi utfordringer i antall 

konsultasjoner per dag per behandler. 

 

 Helseforetaket skal, på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (jf. RHF-styresak 058-2014) vurdere samlet 

ressursinnsats, struktur og innhold som grunnlag for den videre utvikling av tjenestetilbudet. 

 

Sykehuset Telemark drifter i samarbeid med Sykehuset i Vestfold et tvangslidelsesteam (OCD team). 

Det er et godt samarbed i sykehusområdet, og vi samarbeider på områdene tvang, alderspsykiatri, 

sikkerhetspsykiatri og kompetanseheving.    

 

 Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike 

behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter. Tilbudet utformes i nært 

samarbeid med brukerorganisasjonene. 

 

Fagrådet i HSØ har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på mulige virkningsfulle tiltak knyttet til 

oppdraget, og HSØ skulle ha etablert to slike tiltak innen 1. juni 2015. Sykehuset Telemark har 

avventet  ytterligere dialog med HSØ om vår involvering.  

 

Sykehuset Telemark tilbyr i dag medikamentfri behandling i polikliniske og døgnbaserte 

behandlingsløp, men ikke i egne definerte medikamentfrie seksjoner. Forberedende diskusjoner om 

mulig implementering er igangsatt i klinikkens ledergruppe. 

 

 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad innrette sine 

tjenestetilbud slik at personellet jobber mer ambulant og samarbeider nærmere med kommuner, 

skoler, barnevernet og fengslene. Legespesialister og psykologer inngår i det ambulante arbeidet 

ved distriktspsykiatriske sentre. 

 

Sykehuset Telemark har startet opp en prosess med utvikling av dagens akutteam. Målet er økt 

ambulant arbeid. Det er vedtatt etablering av et øyeblikkelig hjelp rusteam, som skal jobbe mye 

utadrettet. Det er lyst ut ny overlegestilling, som skal ha liasionvirksomhet som primæroppgave. 

Psykiatrien har ambulante tjenester på alle helseforetakets lokajoner. 
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 Helseforetaket skal starte innføring av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk 

helsevern etter modell fra Storbritannia, i samarbeid med Helsedirektoratet, jf. Handlingsplan for 

forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017. 

 

Kartleggingssystemet er ikke ferdig fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sin side. Dette 

medfører at STHF ikke har startet innføringen av et nasjonalt kartleggingsssystem for selvmord i 

psykisk helsevern.  

 

 Andel årsverk ved distriktspsykiatriske sentre skal økes i forhold til antall årsverk innen psykisk 

helsevern i sykehus. 

 

Fordelingen av antall årsverk mellom distriktspsykiatriske sentre (DPS) og antall årsverk innen 

psykisk helsevern ble for 2015 budsjettert med 53 prosent for DPS og 47 prosent innen psykisk 

helsevern. Resultatet for 2015 ble en fordeling på 55 prosent innenfor DPS og 45 prosent innenfor 

psykisk helsevern. 

 

For 2016 er det budsjettert med en fordeling på 57 prosent innenfor DPS og 43 prosent innenfor 

psykisk helsevern. Sykehuset Telemark svarer således opp målet for 2015 om økt andel innfor DPS, 

og det legges opp til en videre vekst innenfor DPS i budsjett for 2016. 

 

 Andel tvangsinnleggelser for helseforetaket skal reduseres sammenliknet med 2014. 

 

Sykehuset Telemark har ikke nådd målet for 2015 vedrøerende tvangsinnleggelser. I 2014 hadde vi 

131 innleggelser på §3-2 og 210 innleggelser på §3-3. Det utgjør 26 innleggelser per 10.000 

innbyggere. I 2015 hadde vi 111 innleggelser på § 3-2 og 246 innleggelser på § 3-3. Det utgjør 26,2 

innleggelser per 10.000 innbyggere.  

 

(Tallene for 2015 inkluderer også opptaksområdet til DPS øvre Telemark.  Dette ble i 2015 innlemmet 

i psykiatrien i Skien, men tidligere tall er nok også representative da det kun unntaksvis innlegges 

personer på tvang i øvre Telemark). 

 

Målet planlegges nådd i løpet av 2016. Økt satsning på akuttambulante tjenester og opprettelsen av ø-

hjelp rusteam og liasionpsykiater er konkrete tiltak som kan medføre reduksjon i antall 

tvangsinnleggelser i 2016. Andre tiltak er kontinuerlig fokus på redusert og riktig bruk av tvang. Dette 

diskuteres blant annet på interne fagdager, og på fagdager sammen med psykiatrien i Vestfold.  

 

 Det skal være etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling får behandling for somatiske lidelser og tilsvarende at pasienter som 

behandles for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 

rusproblemer. 

 

Notodden sykehus har hatt et pilotprosjekt på rus/avhengighet med relasjon til somatisk sykdom. Dette 

arbeidet vil i 2016 bli videreført for å sikre gode rutiner og samarbeid mellom somatikk og psykiatri. 

Tidlig intervensjon ved screening i mottak og tilgjengelig rusliason fra akutt rusteam vil sikre 

standardisert kartlegging, og dette vil være et utgangspunkt for videre standardisert pasientforløp.  
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Samarbeid med fastleger og ruskontakter i kommunen vil være viktig. Etablering av akutt rusteam 

våren 2016 og prosjektoppstart i somatikken i begynnelsen av 2016 vil styrke samarbeidet rus-

somatikk, spesielt relatert til overforbruk av alkohol.  

 

 Helseforetaket skal forberede ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle 

overgrep eller videreføre eksisterende robuste kommunale overgrepsmottak gjennom avtaler fra 

2016. Det skal avgis en særskilt rapportering med plan for arbeidet innen 1. april 2015 til Helse 

Sør-Øst RHF.  

 

Tilbud til barn er etablert i sykehuset. Når det gjelder tilbud til voksne er det etablert samarbeid med 

Skien kommune. Avtalegrunnlag er utarbeidet og avtalen vil inngås i begynnelsen av 2016. 

 

 Det skal etableres kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens 

barnehus og barneavdeling, og avsettes ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelinger 

som ikke har Statens barnehus i sitt opptaksområde. 

 

Sykehuset Telemark har på bakgrunn av ressurssituasjonen ved Barne- og ungdomsklinikken ikke 

kunne imøtekomme krav om å etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere i 2015. Det arbeides 

imidlertid med å etablere en løsning med barnehusets funksjoner i 2017 eller i 2018. 

 

 Tilbudet i gynekologiske avdelinger til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte til sykehus 

skal styrkes. 

 

Tilbudet ble sikret allerede i 2014 og ytterligere endringer har ikke vært vurdert som nødvendige i 

2015. Abortsøkende kvinner kan henvende seg direkte til sykehuset og vil bli mottatt raskest mulig. 

Informasjon om dette, samt kontaktinformasjon, ligger på sykehusets hjemmeside. 

 

Et økende antall kvinner tar direkte kontakt og blir håndtert på samme måte som de som henvises fra 

fastlege eller andre instanser. Alle ansatte ved gynekologisk poliklinikk er kjent med ordningen.  

 

 Helseforetaket skal påse at pasientadministrative rutiner sikrer god ivaretakelse av nye 

pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, ordningen med fritt 

behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven trer i kraft 

i løpet av annet halvår 2015. Helseforetaket skal ta i bruk reviderte prioriteringsveiledere i 2015. 

 

Reviderte prioriteringsveiledere er tatt i bruk i Sykehuset Telemark. Administrative rutiner er tilpasset 

endringer i pasient-og brukerrettighetsloven, fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft. 

 

 Helseforetaket skal holde seg oppdatert om beslutninger som blir gjort i Beslutningsforum og sørge 

for at klinisk praksis er i tråd med beslutningene. Det skal ikke tas i bruk metoder som er avvist av 

Beslutningsforum. 

 

Helseforetaket har etablert styrende dokumenter. Informasjon er gitt til relevante avdelinger og 

referater fra Beslutningsforum videreformidles løpende. 

  



28 
 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, 

påpeker blant annet avvik som kan knyttes til helseforetakenes databehandlingsansvar. 

Helseforetakets oppfølging av Riksrevisjonenes rapport må også omfatte systemer for å håndtere 

bortfall av IKT i kjernevirksomheten. 

 

Sykehuset Telemarks beredskapsplan for bortfall av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

(IKT) og telefoni er oppdatert. Planspill (Table-top øvelse) planlegges gjennomført i administrerende 

direktørs ledergruppe i 2016. 

 

 Sykehuset Telemark skal bidra til at befolkningen i Telemark får et godt og differensiert 

behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sykehuset Telemark skal ivareta 

øyeblikkelig hjelp-ansvaret innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling for befolkningen i 

Telemark. Helseforetaket skal videre sammen med Borgestadklinkken sørge for at det etableres et 

tilstrekkelig antall utdanningsstillinger innen rusmedisin. Helseforetaket kan disponere de tre mill., 

som ble gitt i oppdrag og bestilling 2014 til å ivareta innleggelser etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, som en delfinansiering også til å ivareta øyeblikkelig hjelp-ansvaret og 

spesialistutdanningen. 

 

Psykiatrien er i gang med rekruttering av spesialister, for å etablere et fullverdig ø-hjelp rustilbud. Vi 

har rekruttert psykologspesialist og vi arbeider med kandidat til psykiaterstillingen. Målet er å ha 

rekruttert psykiater i løpet av 2016. 

 

Intensjonsavtalen med Borgestadklinikken er under arbeid og målsettingen er å ha denne på plass før 

sommeren 2016. 

 

 Helseforetaket skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid innen legemiddelområdet og, i samarbeid 

med Sykehusapotekene, medvirke til å sikre gode og effektive pasientforløp og arbeidsprosesser for 

å oppnå god pasientsikkerhet og økt effektivitet. Pasientgrupper som spesifikt har behov for 

informasjon og oppfølging av legemiddelbehandling gjennom sykehusoppholdet og ved utskrivning 

skal prioriteres. 

 

Det er etablert et godt samarbeid med sykehusapotekene. Sykehuset har avtale om å bruke to 

farmasøytiske årsverk til forbedringsarbeid innen legemiddelområdet. Dette benyttes blant annet til 

legemiddelgjennomganger innen ortopedi, barnemedisin og indremedisin. Spredning av 

innsatsområdet "Samstemming av legemiddellister" har økt fra 36 prosent i første tertial til 67 prosent 

i andre tertial 2015. Det har vært utfordrende med implementering i somatikken. Psykiatri er godt i 

gang og her er det etablert en legemiddelkomite, som følger opp på dette målområdet. Ny plan for 

videre implementering utarbeides i samarbeid med Sykehusapoteket Skien. Denne ble lagt frem i 

kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) i STHF 26. januar 2016. 

 

3.7. Personell, utdanning og kompetanse 

 Det skal etableres tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i den nye 

spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets 

rammeverk.  
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For de kirurgiske fagområdene generell kirurgi, gastrokirurgi, ortopedi, mamma/endokrinkirurgi, 

gynekologi og fødselshjelp, øre/nese/hals, urologi og plastikkirurgi, er det gjennomført en 

risikovurdering av rekrutteringssituasjon og antall utdanningsstillinger. Det er god rekruttering til 

stillinger som lege i spesialisering (LIS) i alle fagområdene. Antall utdanningsstillinger vurderes som 

hensiktsmessig på kort og mellomlang sikt. Utfordringen ligger i å beholde utdanningskandidatene når 

de har fullført spesialisering, og vi er spent på hvordan innføring av faste LIS-ansettelser vil innvirke 

på dette.  

 

Medisinsk serviceklinikk har etablert to nye utdanningsstillinger innen radiologi i 2015. Innen patologi 

er det redusert en utdanningsstilling i patologi og vi arbeider for at denne utdanningsstillingen er på 

plass igjen i 2017. 

 

Medisinsk klinikk har gjennomgått fagområdene, indremedisin, nevrologi og fysikalsk medisin og 

rehabilitering, og planlagt rekrutteringsbehov utfra et påregnet scenario i 2020 og 2025. 

Konklusjonen etter dette arbeidet er at rekrutteringssituasjonen og antall utdanningsstillinger er 

tilfredsstillende på disse fagområdene. 

 

I pediatri er tilgangen på LIS god, og det er etablert tilstrekkelig antall utdanningsstillinger. I barne- og 

ungdomspsykiatri ligger det en begrensning med hensyn til antall LIS, som følge av at vi har få 

overlegestillinger, men i dag er er likevel situasjonen bedre enn den noen gang har vært. Det vil 

fremdeles være behov for et tydelig fokus på rekruttering, ettersom det er en mangel på barne- og 

ungdomspsykiatere.  

 

Akutt og beredskapsklinikken har full dekning for LIS og svært gode kandidater.  

 

I psykiatrien er det opprettet en utdanningsstilling til ø-hjelp rus, og det arbeides med opprettelse av 

utdanningsstilling i rus og psykiatripoliklinikken i Skien. Det søkes om slik godkjenning. Hvis 

poliklinikken blir godkjent, forventes dette å være på plass andre halvdel av 2016. 

 

 Det skal utvikles strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og 

omsorgstjenester i regionen. Helseforetaket skal bidra i dette arbeidet 

 

Det ble foretatt en kartlegging av kompetansebehov i kommunen. Resulatet av kartleggingen dannet 

grunnlaget for hva STHF skulle arbeide med i 2015 for kompetansedeling og kompetanseutveksling 

med kommunale helse- og omsorgstjenester i regionen. 

 

Sykehuset Telemark har i 2015 arrangert tre fagdager for kommunalt ansatte. Hovedmålgruppen var 

ansatte i de kommunal ø-hjelp sengene. Øvrige kommunalt ansatte hadde også anledning til å delta på 

fagdagene. Fokuset har vært å styrke observasjons-, vurderings- og behandlings-kompetansen innenfor 

de fagområdene som samhandlingsreformen definerer skal over på kommunalt nivå. 

 

Det er laget en egen delavtale for gjensidig hospitering. STHF ser at dette er en arena for 

kompetansedeling og kompetanseutveksling. Mulighet for hospitering gjelder også innenfor læring og 

mestrings tilbudet ved STHF  

 

Det er utviklet ambulante tjenester og team innen somatikk, psykiatri og rusbehandling.  Å jobbe 

sammen med kommunalt ansatte i direkte klinisk arbeid er en viktig arena for kompetansedeling. 
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Palliativt team har spesielt fokusert på kompetanseheving ut mot fast legegruppen.  I 2015 var 

kommunene i Telemark med på å delfinansiere lønnen til lege med spesialområde innen palliasjon.  

 

STHF har vært med på å bygge opp ulike faglige nettverk for blant annet å dele kompetanse. Et 

eksempel er oppbyggingen av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) nettverk, hvor alle 18 

kommunene i Telemark deltar. 

 

I kommunene er det 38 nettverkskontakter, som regelmessig har faglige møter. 

 

 Det skal etableres kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de institusjonene som 

i dag ivaretar rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 

 

Helseforetaket har opprettet faglig kontakter mot OUS. 

 

3.8. Forskning og innovasjon 

 Sykehuset Telemark skal bidra til realiseringen av tiltak som er foreslått i HelseOmsorg21 og som 

prioriteres av Helse Sør-Øst RHF i dialog med de andre regionale helseforetakene.  

 

Hovedpunktene i HelseOmsorg 21 ligger som en del av vår daglige virksomhet, og ivaretas gjennom 

de lokale, regionale og nasjonale forsknings- og innovasjonsaktivitetene som vi deltar i.  

Sykehusets strategiplan og FoUs handlingsplan tilstreber en forankring av forskning som et ansvar for 

ledelsen av klinikkene. Det er viktig for profilering og rekruttering til sykehuset. Videre er erfaring fra 

forskning en forutsetning for gode, kunnskapsbaserte vurderinger og prioriteringer av 

behandlingstilbud, og en en forutsetning for høy kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet.  

Handlingsplanen for forskning ved STHF fokuserer på økt samarbeid med andre aktører i og utenfor 

regionen, konkrete tiltak for styrking av forskerkompetansen lokalt og styrking av evnen til å 

konkurrere om eksterne forskningsmidler. 

 

Forskning 

 Sykehuset Telemark skal ta delta i nasjonale forskningsnettverk som er faglig relevante for 

helseforetaket.  

 

Sykehuset Telemark deltar i flere nasjonale forskningsnettverk, som gastroenterologisk endoskopi 

(Gastronet), infeksjonsmedisin (borrelia diagnostikk), medisinsk genetikk, arbeidsmedisinsk forskning 

og slag. 

 

 Sykehuset Telemark skal legge til rette for styrket brukermedvirkning i forskning. 

 

Vi har gjennom forskningsutvalget (FU) besluttet å invitere to representanter fra Sykehusets 

brukerutvalg til å sitte i FU for å legge til rette for styrket brukermedvirkning i forskning. Tentativ 

oppstart er mars 2016. 

 

Innovasjon  

 Sykehuset Telemark skal ta initiativ til og/eller delta i innovasjonsprosjekter der samarbeid med 

andre helseforetak/sykehus blir vurdert.  
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Sykehuset Telemark er involvert i fire pågående innovasjonsprosjekter, hvorav tre er innmeldt til 

Inven2 (Inven2 er Norges største aktør innen kommersialisering av forskning. Dette eies av 

Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus). 

 

 Sykehuset Telemark skal utnytte nyanskaffelser til å fremme innovasjon. 

 

Sykehuset Telemark har et etablert system både for prioritering av anskaffelser (investeringer) og 

innføring av nye metoder. I 2015 har det blitt gjort en mini-metodevurdering (lymfangiografiveiledet 

lymfovenøs bypass for lymfeødem) med hjelp av ressurser fra bibliotek, økonomi, og vurdering fra 

fagfeltet i USA. Arbeidet avdekket for lite kunnskapsgrunnlag, og vi har valgt å gå videre i form av en 

studie i samarbeid med Universitetet i Oslo. Studien avventer REK-godkjenning.  

 

3.9. Styringsparametre 2015 

 

Styringsparametre Mål Status (og regionens gj.snitt) 

Tilgjengelighet og brukerorientering HF 
RHF 

snitt 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 

i spesialisthelsetjenesten, somatikk 

Bes spesielt om kommentarer knyttet til: 

 - Tiltak med å redusere ventetider for 

prioriterte og ikke-prioriterte pasienter 

- Langtidsventere (ventetid over 1 år) 

- Tiltak for å forhindre variasjon i effektivitet 

og ventetider 

- Bruk av private leverandører på Helse Sør-

Øst avtaler 

 

Under 65 

dager  
3. tert. 2015: 

 

55,2 

 

68,4 

Kommentarer:  

Sykehuset Telemark har nådd målet om at gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være 

under 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid forventes å forbli på et lavt nivå også i 2016.  

 

Innen mage/tarm sykdommer har det i noe grad blitt gjort avtale med privat leverandør. For urologi 

har det vært benyttet avtalespesialister og ekstrapoliklinikk for å redusere fristbrudd i 2015. Det er 

ikke konkrete planer videre om dette med unntak av ekstrapoliklinikk ved behov.  

I psykiatrien er det nødvendig å bruke private leverandører til langtids rusbehandling (døgn), familie 

og rusbehandling, gravide rusmisbrukere, samt i forhold til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser 

(døgn). 

 

Antallet langtidsventere har økt jevnt gjennom 2015 (fra om lag 100 til 400). Innen kirurgiske fag 

dreier dette seg hovedsakelig om plaskikkirurgiske pasienter innen postbariatri, samt en mindre 

gruppe menn som er akseptert for sterilisering. Sistnevnte gruppe avvikles langsomt med lav prioritet. 

Sykehuset aksepterer ikke lenger nye henvisninger for mannlig sterilisering. Når det gjelder 

postbariatri er det stor underkapasitet i hele HSØ. Denne pasientgruppen er stor ved STHF, i og med 

at vi er et av få sykehus i regionen som tilbyr denne type behandling. Sykehuset samarbeider med 
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HSØ om utvidelse av kapasiteten både lokalt og regionalt, men vi forventer en ytterligere økning av 

andelen langtidsventere innen postbariatri. 

 

Omorganisering med gjennomgående klinikker er gjennomført. Dette sikrer likere  praksis mellom 

sykehusene. Samarbeid om ventelister på tvers av lokasjoner bidrar til utjevning av ulikheter i 

ventetid. Aktuelle fagområder deltar i tilgjengelighetsprosejektet i regi av Helse Sør-Øst. Her har vi 

blitt mer bevisste på flaskehalser og effektiv ressursutnyttelse.   

Sykehuset Telemark har implementert alle 28 pakkeforløp innen kreft. En tverrfaglig 

koordineringsgruppe  møtes jevnlig og deler erfaringer og utfordringer. Korrigerende tiltak iverksettes 

når dette er nødvendig. Innen slagbehandling har vi implementert behandlingslinje, og det er 

utarbeidet behandlingslinje innen akutt rus.   

 

Helseforetaket benytter simulering som metodikk inn i kontinuerlig forbedring. Et eksempel er 

simuleringsøvelser ved trombolysebehandling for å redusere «door to needle time».  

 

Sykehuset benytter benchmarking og leanmetodikk. Et leanprosjekt går ut på å forbedre konkrete 

elementer i flyten av operasjonsdagen, som oppstart/forskyvning av operasjon, pasientflyt, 

administrativ flyt og aktivitetsforbedringer. 

Andel fristbrudd for rettighetspasienter - 

avviklede, somatikk 
0 % 3. tert. 2015: 

 

10,2 % 

 

 

5,3% 

 

Kommentarer:  

Oppgitt tall i tabellen for STHF er per tredje tertial 2015. Dette tallet er lavere per fjerde kvartal 2015 

og målet er på det nærmeste nådd for 2015 per utgangen av desember 2015.   

Spesifikt ønsker vi å nevne den gode utviklingen innen mage/tarm-sykdommer, hvor 79 avviklede 

pasienter den 1.juni 2015 hadde fristbrudd mot 3 den 1.januar 2016. Tilsvarende var det 83 ventende 

pasienter med fristbrudd den 1. juni 2015 mot 5 den 1. januar 2016.  

 

Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i klinikkene for å få kontroll med fristbrudd i 2015. 

Opplegget og føringene i det regionale tilgjengelighetsprosjektet har vært fulgt. I tillegg har vi hatt 

målrettet fokus på de fagområdene med størst utfordringer. Klinikksjefene har iverksatt målrettete 

tiltak med opplæring for registreringspraksis i aktuelle avdelinger.  Det har vært fokus på at time gis 

med god margin til fristdato, slik at korte fristbrudd ikke oppstår.  

 

For plastikkirurgi er det en stor utfordring med etterslep av pasienter. Til tross for at kapasiteten økes i 

2016 forventes det en økning i fristbrudd knyttet til plastikkirurgi. 

Andel kreftpasienter som registreres i et 

definert pakkeforløp 
70 % 3. tert. 2015: 68% 73% 

Kommentarer:  

STHF ligger tett opp til målsetningen. Det har vært krevende å finne fram til riktige 

registreringsrutiner, spesielt for pasienter hvor diagnostikk og behandling er fordelt mellom flere HF 

og for prostatapasienter som ofte har et lengre venteforløp for bedre å kunne vurdere 

sykdomsutviklingen.  
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Andel pakkeforløp som er gjennomført innen 

definert standard forløpstid, uavhengig av type 

pakkeforløp 

70 % 

 

3. tert. 2015: 

 

 

  76% 

 

 

64% 

 

Kommentarer:  

STHF er spesielt fornøyd med at vi blant de beste når det gjelder brystkreft. Vi har hatt betydelige 

utfordringer når det gjelder koloskopikapasitet, men iverksatte tiltak viser betydelig forbedring innen 

dette området. Vi arbeider for å få på plass et elektronisk monitoreringssystem som vil bidra til 

ytterligere reduksjon av forløpstidene.  

Kvalitet og pasientsikkerhet HF 
RHF 

snitt 

Brukererfaringer for inneliggende pasienter 

som får behandling i somatiske sykehus 

Kunnskapssenterets rapport for resultater 

ved norske sykehus (2015). Foretaket bes 

kommentere egne resultater sett opp mot 

RHF-resultatet. 

Kommentarer:  

Det finnes flere måleparametere for brukererfaring ved Sykehuset Telemark. PasOpp, 

kvalitetsregistre, HSØs omdømmemålinger og pasienttilfredshetsundersøkelser er eksempler på dette. 

Tilbakemeldinger fra brukerutvalg, ungdomsråd og erfaringskonsulenter er vesentlig i 

kvalitetsarbeidet.  

Sykehuset Telemark følger også nøye med på innspill og reaksjoner som kommer fram gjennom 

tradisjonelle- og sosiale medier. 

Sykehuset Telemark publiserer uønskede hendelser på nettet, og vi ønsker å vise åpenhet og være 

tilgjengelig for kritikk i det offentlige rom.  

Sykehuset Telemark publiserer kvalitetstall både internt og eksternt, og de blir også lagt fram for 

ledere og styret. Resultater fra de nasjonale undersøkelsene varierer fra område til område. 

HSØs omdømmemåling viser at omdømmet til sykehuset har svekket seg de siste årene sammenliknet 

med snittet i HSØ. 

Bruken av pasienttilfredshetsundersøkelsen har vært lav. Nye undersøkelser og rutiner for 

gjennomføring er utarbeidet og vil bli tatt i bruk fra og med 1. mars 2016.  

Sykehuset Telemark har som mål å publisere minst 20 prosent av de uønskede hendelsene på nettet.    

I strategien for 2016-2019 er det satt klare mål for kvaliteten på brukererfaring. 

Sykehusinfeksjoner 
Under 

3% 
Per mai 2015: 

 

4,2% 

 

4,2% 

Kommentarer:  

Sykehuset Telemark har ikke nådd målet for 2015 til tross for tiltak. Det har vært jobbet spesifikt inn 

mot postoperative sårinfeksjoner, og vi har lyktes med å redusere disse innen alle områder med unntak 

av ett (totalprotese hofte). Det har vært kontinuerlig fokus på håndhygiene og smykkeforbud.  

 

Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder med forebygging av urinveisinfeksjoner og infeksjoner 

knyttet til sentralvenøse katetre er implementert. Arbeidet fortsetter i 2016, og i tillegg vil et 

antibiotikastyringsprogram implementeres. 
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Andel tvangsinnleggelser psykisk helsevern 

voksne 

2. tert. 

2015 

 

17,4% 

 

20,4 % 

Kommentarer:  

Tall for 2014 forelå ikke ved rapportering av årlig melding 2014. Vi kartla da antall 

tvangsinnleggelser per 10 000 innbyggere over 18 år og eldre gjennom hele året. Da var det 26 

innleggelser per 10 000 innbyggere.  

Tallet for 2015 er ifølge lokal rapportering 26,2 innleggelser per 10 000 innbyggere. Klinikken har et 

kritisk fokus på tvang i psykisk helsevern og vil sette et særskilt fokus på tvangsbehandling uten 

døgnopphold og behandling med legemidler uten eget samtykke i 2016. Andel tvangsinnleggelser av 

totalt antall innleggelser var 18,44 prosent i 2015.  

Andel pasienter 18-80 år innlagt med 

blodpropp i hjernen som har fått behandling 

med trombolyse 

20 % 2. tertial 2015 12,5% 13,3% 

Kommentarer:  

Andel trombolysebehandling er over tid har økt og tidvis vært over 20 prosent. Det jobbes aktivt og 

målrettet med slagbehandlingen ved Sykehuset Telemark. Høsten 2015 ble det etablert en 

behandlingslinje som sikrer samhandling med fastlege/kommune. Slagenheten bruker nå også 

simuleringstrening for å redusere “door-needle time” for disse pasientene slik at flere kommer 

innenfor det kritiske tidsvinduet. 

Andel pasienter med hjerneslag som legges 

direkte inn på slagenhet 
   2. tertial 2015 82,4% 91,4 %  

Kommentarer: 

Tallet er ikke overensstemmende med de tallene sykehuset har hentet ut fra Norsk Hjerneslagsregsiter 

og Norstrioke. Tallene til og med 3. kvartal 2015 viser ca. 96 prosent ved slagenheten STHF Skien. 

Det har vært jobbet systematisk med alle deler av pasientflyten fra ictus til prehospital til akuttmottak 

og direkte til CT.  

Overlevelse 30 dager etter innleggelse på 

sykehus   
  2014 94,9% 95,1%    

Kommentarer:  

30-dagers overlevelse viser noe økning sammenliknet med 2013 og 2012. Parameteret ligger like i 

underkant av snittet for regionen i 2014, men ikke signifikant under. Det har blitt iverksatt spesifikke 

tiltak for å bedre 30-dagers overlevelse etter både hjerneslag og hjerteinfarkt, men det har ikke vært 

jobbet konkret inn mot 30-dagers totaloverlevelse. 

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske 

sentre 

  

Kunnskapssenterets rapport for resultater 

fra pasienterfaringsundersøkelsen (2014). 

Foretaket bes kommentere egne resultater 

sett opp mot RHF-resultatet. 

  

  

Kommentarer:  

Vi har to DPS, øvre Telemark og nedre Telemark. Nedre Telemark er i undersøkelsen delt inn i tre 

lokasjoner, Skien, Porsgrunn og Vestmar. Samlet sett er indeksscorene til våre to DPS høyere på 

samtlige punkter enn snittet i HSØ. Også på enkeltspørsmålene skårer vi høyere enn snittet i HSØ. 

Det er likevel noen utfordringsområder, spesielt i nedre Telemark hvor fastlegene er mindre tilfreds 

med faglig bemanning og stabilitet, samt kontakt i akutte situasjoner i Vestmar. Fastlegene er også 
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mindre tilfredse med den organiserte veiledningen. Disse områdene kan i stor grad forklares med 

perioder med vikarer og utfordringer med å rekruttere nok spesialister. I DPS øvre Telemark er 

resultatene bedre på samtlige punkter, sammenlignet med snittet i HSØ, og vi har ingen områder som 

skiller seg markant ut i negativ retning. 

Pasienterfaringer med døgnopphold innen 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

  

 Kunnskapssenterets rapport for resultater 

fra pasienterfaringsundersøkelsen (2014). 

Foretaket bes kommentere egne resultater 

sett opp mot RHF-resultatet. 

  

  

Kommentarer:  

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har ikke døgnplasser innen tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. 

Den gyldne regel 

Bes spesielt kommentarer knyttet til: 

- hvordan foretaket jobber målrettet mellom 

tjenesteområdene for å etterleve 

prioriteringsregelen 

- Sammenheng mellom faktisk aktivitet 2015 og 

bemanningsvekst på tjenesteområdene 

- Underliggende faktorer som forklarer 

utviklingen 

 

  

Foretakets egne vurderinger om hvordan vi 

har støttet opp om regionens mål om høyere 

vekst innen psykisk helsevern og 

rusbehandling. Vurderingen skal gjelde 

både aktivitet, bemanning, kostnader og 

ventetider 

  

  

Kommentarer:  

En sammenligning mellom økning i DRG-poeng for somatikken og polikliniske konsultasjoner i 

psykiatrien viser høyere aktivitetsvekst innen psykiatrien. 

 

Målt i antall polikliniske konsultasjoner er det en høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Aktivitetstallene for 2015 viser en liten økning innen 

somatikken (DRG) og en liten økning innen psykiatrien (polikliniske konsultasjoner) sammenlignet 

med fjorårets aktivitetsnivå. Psykiatrien samlet har en aktivitetsvekst på 3,1 prosent. 

Voksenpsykiatrien (4,7 prosent) og TSB (4,8 prosent) har økt aktiviteten mens barne- og 

ungdomspsykiatrien har redusert aktivitet (-1,3 prosent). Somatikken viser en vekst på 1,2 prosent 

sammenliknet med fjorårets aktivitet, målt i DRG-poeng utført i eget HF.  

 

Bemanningen i psykiatri og TSB viser en lavere nedgang enn for somatikk. Psykisk helsevern samlet 

har en nedgang på 0,7 prosent, og somatikken har en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med 

fjoråret. 

 

Barne- og ungdomspsykiatrien viser en høyere aktivitet i andre halvår av 2015 og det forventes at 

dette aktivitetsnivået opprettholdes også i 2016 til tross for nye utfordringer med vakante stillinger. 

Behandlingskapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien har vært utfordrende gjennom året, og særlig 

første halvår var preget av svært lav aktivitet og lav produktivitet. Aktiviteten og produktiviteten har 

vært økende i andre halvår fordi ledige stillinger har blitt besatt, og nyansatte har kommet i gang med 

klinisk virksomhet. Ventelistene er samtidig holdt på et lavt nivå, det registreres svært få fristbrudd og 

det er ingen økninger i antall avvisninger.  
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Den gylne regelen er fulgt opp gjennom året. Det er lagt ned stor innsats for å rekruttere behandlere i 

psykiatrien, og det er tydelig fokus på ventetider, antall ventende uten kontakt og fristbrudd. Det 

arbeides kontinuerlig med å øke antall konsultasjoner per behandler. Samtidig vil økt ambulant 

virksomhet kunne føre til lavere antall konsultasjoner. 

 

Det legges opp til videre aktivitetsøkning i 2016, gjennom økt produktivitet og prioritering av 

terapeuters tid til pasientbehandling. Ventetidene er forventet å gå ned. Det er forventet at flere 

vakante stillinger blir besatt. Samtidig vil økt ambulant aktivitet kunne gi utfordringer i antall 

konsultasjoner per dag per behandler. 

 

 

3.10. Organisatoriske krav og rammebetingelser 

Styring og oppfølging 

 Regjeringen har iverksatt arbeid med å redusere tidstyver. Det skal særlig legges vekt på tiltak som 

bidrar til å realisere pasientens helsetjeneste. Helseforetaket bør løpende vurdere forenklinger av 

sine egne rapporteringskrav. Helseforetaket skal gi tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst RHF på 

rapporteringskrav som blir stilt fra departementet og andre myndigheter som blir oppfattet som 

uhensiktsmessige.  

 

Sammelignet med øvrige HF i regionen har Sykhuset Telemark en relativt liten og sårbar stab. Det er 

satt i gang et arbeid for å forenkle og optimalisere virksomhetsstyringen. Det har vært jobbet med å 

forenkle og standardisere egen rapportering, blant annet gjennom å legge til rette for å god og relevant 

rapportering i de løpende dialogmøtene. Selv om helseforetaket synes det stilles krevende og 

omfattende rapporteringskrav, er det ikke gitt tilbakemeldinger om hensiktsmessighet.   

 

 Helseforetaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk 

(jf. Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Helseforetaket skal føre 

en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden 

og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, har forsvarlige vilkår.  

 

Sykehuset Telemark etterlever regjeringens eierskapspolitikk og tilstreber ansvarlighet som 

arbeidsgiver for å sikre forsvarlig vilkår for alle som utfører arbeid for sykehuset og for ansatte i 

virksomheter som som levere varer og tjenester til oss. 

 

 Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Helseforetakets styre skal ha en 

aktiv rolle for å sikre at den samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige 

retningslinjer, standardisering på flere områder og erfaringsoverføring basert på beste praksis. 

 

Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder er på god vei til å bli implementert. Mangel på 

elektronisk støtteverktøy for å kunne trekke ut rapporter er en utfordring.  

Det er planlagt fire fagdager for klinisk helsepersonell 2016.  

Pasientsikkerhetsprogrammet blir også sikret gjennom lederavtaler, og det er lagt opp til at 

pasientsikkerhetsvisittene skal fortsette. 

Medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk er akkreditert. Arbeidsmedisin og fertilitetsavdelingen er 

sertifisert. 
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Miljø, etikk og samfunnsansvar 

 Det vises til rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014”. 

Helseforetaket skal videreføre arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og 

samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 

 

Miljøsystemet ble revidert av DNV i juni 2016 med fem mindre avvik som resultat. Det er etablert  

miljøkoordinator i 20 prosent stilling som har ansvaret for å koordinere arbeidet knyttet til miljøsystem 

ved sykehuset. Fagdirektør er ledelsens representant i dette arbeidet.   

 

 Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort 

målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. 

 

STHF har tatt inn miljøkrav i utlysinger der hvor dette er relevant for anskaffelsen. Dette blir videre 

evaluert som et eget kriterium på lik linje som andre kriterier. 

 

 Regjeringen har som målsetting å sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg 

innen 2018. Mange helseforetak har planer for utfasing av oljefyr i sine bygg og det er forventet at 

antallet bygg med oljefyr er redusert til 50 innen 2018 for hele landet. Det legges til grunn at 

helseforetaket intensiverer sine tiltak for å sikre målsettingen om utfasing av fyring med fossil olje i 

alle offentlige bygg innen 2018.  

 

Sykehuset Telemark har i løpet av 2015 gjennomført et investeringsprosjekt på 14 millioner kroner for 

å gå fra fossil brensel (gass) til fjernvarme i vårt varmedistribusjonssystem i Skien. Etter denne 

investeringen har sykehuset kun én oljekjele i drift. Dette er en mindre kjele som vurderes ombygd til 

å benytte bioolje. 

 

 Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp, og rapportere på, 

tiltak beskrevet i Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram.  

 

Sykehuset Telemark har vedtatt antikorrupsjonsprogrammet i ledergruppe og styret i 2015. Det er 

nedsatt en prosjektgruppe som arbeider med praktisk iverksettelse av programmet i løpet av 2016. 

 

Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 

 Helseforetaket skal etablere digitale tjenester for kommunikasjon med pasienter og innbyggere, 

herunder bidra til samordning av helseforetakenes nettsider på samme plattform som 

www.helsenorge.no. Helseforetakene skal bidra med både medisinskfaglig kompetanse for 

utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging og utvikling av 

fellesløsninger. 

 

Følgende digitale tjenester er etablert for kommunikasjon med pasienter og innbyggere: 

 Endring av timeavtale for syv poliklinikker. Ordningen utvides til alle poliklinikker i løpet av 

2016. 

 Utprøving av innloggingstjenesten ”Sikker melding” ved barnepoliklinikken. Det kan bli 

aktuelt å utvide denne tjenesten til andre seksjoner i 2016. 

 I tillegg er det gjort et prinsippvedtak, som innebærer innsyn i egen journal via innlogging i 

MinJournal. Foreløpig gjelder dette epikriser, poliklinikske notater og brev til pasienten. 

http://www.helsenorge.no/
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 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, 

påpeker flere avvik. Enkelte av avvikene kan knyttes til de elektroniske pasientjournalene og de 

pasientadministrative systemene. Helseforetaket skal ha systemer og rutiner som sikrer effektiv og 

transparent oppfølging og lukking av avvikene påpekt av Riksrevisjonen og rapportere til Helse 

Sør-Øst RHF fra dette arbeidet. Det skal rapporteres særskilt om avvik som ikke er lukket. Det 

vises også til tidligere styringskrav om etablering av systemer og om styrets ansvar for oppfølging. 

 

STHF har gjennomført flere endringer i vår struktur, organisering og også våre elektroniske verktøy de 

siste årene. 

I 2012 ble det etablert felles database for STHFs elektroniske journal for alle lokasjoner. I mai 2013 

innførte helseforetaket DIPS som elektronisk journal og pasientadministrativt system. Opplæring i 

DIPS er obligatorisk for alle medarbeidere som skal benytte systemet. I forbindelse med innføringen 

av DIPS er enhet for DIPS forvaltning etablert Enheten har 4 årsverk. Enheten sørger for 

kvalitetssikring av dokumenter og rutiner slik at ingen dokumenter står uten adressat, har et tett 

samarbeid med analyseavdelingen og bistår enkeltmedarbeidere ved behov. 

Dokumenteasjonssenter er etablert våren 2014 slik rutiner knyttet til dokumentforvaltning er enhetlige. 

Journalutvalget ledet av fagdirektør gjennomgår og sikrer at våre rutiner er i tråd med gjeldende lover 

og regelverk. Vi er iferd med å innføre nytt dokumentstyrings og forbedringssystem våren 2016. 

Forberedende rydding av dokumenter, prosedyrer og retningslinjer er igangsatt i 2015. 

Konsernrevisjonens (KR) revisjoner av det pasientadministrative arbeidet i 2011 og 2013, samt deres 

revisjon av 2014 som inkluderte virksomhetsstyring er fulgt opp med risikovurderinger og 

handlingsplaner. Disse revisjonene er også fulgt opp i KR revisjon av 2015 om oppfølging av tidligere 

revisjoner.  

 

Høsten 2015 ble det ansatt en spesialrådgiver for virksomhetsstyring for bedre å ivareta og koordinere 

dette arbeidet. Det arbeides for å forenkle og optimalisere virksomhetsstyringen og det er utarbeidet en 

overordnet struktur for virksomhetsstyring med tertialvis oppfølging av mål og krav, i tillegg til 

månedlig oppfølging blant annet for de fem prioriterte målene i HSØ. Den tertialvise oppfølgingen og 

rapporteringen implementeres gjennom 2016. En arbeidsgruppe utarbeider mal for tertialvis 

rapportering på alle aktuelle områder, inkludert oppfølging av tilsyn og revisjoner. Standardisert 

rapportering gjennomføres i dialogmøtene mellom klinikker og administrerende direktør månedlig. 

Ledelsens gjennomgang er gjennomført i 2015 for å sikre at vi kjenner risiko ved styringssystemene 

våre og kan forbedre disse. Styret behandler alle månedlige virksomhetsrapporter og skal behandle de 

tertialvise rapportene i egne saker. 

 

I kvalitets og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) presenteres aktuelle avvikssaker for læring på tvers. 

Avviksarbeidet følges regemessig med statistikk og årsaksanalyser. Anonymiserte §3-3 meldinger 

publiseres på våre nettsider. 

Meldekultur styrkes ved åpenhet og god oppfølging av avvik. Det skal nytte å si ifra. 

Tilbakemeldinger fra pasientsikkerhetsvisittene viser at meldekulturen er styrket. 

God planlegging vil redusere avvik. Vi har flere LEAN prosjekt gående knyttet til planlegging av 

operasjoner.Et nytt pasienttilfredshetsskjema er utviklet i tett samarbeid med brukerutvalget og 

implementeres i disse dager. Vi mener pasientenes tilbakemeldinger bidrar til å identifisere mulige 

områder for svikt, som igjen kan danne grunnlag for ytterligere forbedringsarbeid. Flere medarbeidere 

sentralt i stab har økt sin kompetanse på risikostyring og årsaksanalyser.Vår oppdaterte prosedyre 

vedrørende risikovurdering fikk oppmerksomhet og ros ved DNVs miljøsertifisering av STHF høsten 

2014. 
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Sykehuset Telemark har gjennomført beredskapsøvelser i 2015 og oppdatert beredskapsplaner for 

bortfall av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), telefoni og vann. 

 

 Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling 

mellom virksomhetene og mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom 

foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert 

arbeidet med tjenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering (tilgangsstyring) og 

logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også 

kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet 

Adresseregisteret. Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 

 

Sykehuset har bidratt i Nasjonal IKT-prosjekt (NIKT) for mønstergjenkjenning, som nå skal 

implementeres hos Norsk Helsenett (NHN). Identitets- og tilgangsstyring (IAM/IDM) skal 

implementeres i løpet av 2016. STHF deltar og bidrar i fora i HSØ når det gjelder tilgangsstyring i 

DIPS og i HSØs aksjonsgruppe NHNs strakstiltak adresseregister. 

 

 Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan 2015 for Digital 

fornying. 

 

Områdeplan IKT ble oversendt Helse Sør-Øst 30. september 2015 i henhold til overordnet føring. 

Sykehuset Telemark har ikke mottatt tilbakemelding per desember 2015. 

 

 Helseforetaket skal, i samarbeid med Sykehuspartner, bidra til å redusere applikasjonsporteføljen 

med 20 prosent sammenliknet med porteføljen per 1.januar 2015. 

 

Sykehuset Telemarks applikasjonsportefølje er redusert med om lag 25 prosent (reduksjon fra 186 til 

140 applikasjoner) i 2015. 

 

Beredskap 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, 

påpeker avvik og anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. Helseforetaket skal 

følge opp anbefalingene i Riksrevisjonens rapport. 

 

Sykehuset Telemarks beredskapsplan for bortfall av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

(IKT) og telefoni er oppdatert. Planspill (Table-top øvelse) planlegges gjennomført i administrerende 

direktørs ledergruppe i 2016. 

 

Innkjøp og logistikk  

 Helseforetaket skal utarbeide en tids- og aktivitetsplan med ressursallokering. Planen skal 

inneholde endringer som kreves for å oppnå målbildet som settes i prosjektet “Utvikling av Helse 

Sør-Øst forsyningssenter”, gapanalyse av internforsyning hvor forholdet mellom helseforetakets 

praksis og beste praksis synliggjøres samt tiltaksplan for å dekke gapene i analysen av 

internforsyning. 
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Sykehuset Telemark HF gjør en kontinuerlig vurdering av tilgjengelig varespekter som blir kjøpt fra 

regionalt forsyningssenter for å sikre at størst mulig andel av varer kommer fra forsyningssenteret. 

Gap-analysen av internforsyning mellom STHFs praksis og beste praksis er påbegynt. Denne skal etter 

planen være ferdig i månedsskifte januar/februar 2016. 

 

3.11. Øvrige styringskrav  

Sykehusbygg HF 

 Sykehusbygg HF er i 2014 etablert som helseforetak eid felles av landets regionale helseforetak. 

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at de regionale helseforetakene trapper 

opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med intensjonene med etableringen og benytter 

Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. Dette gjelder for alle prosjektfaser, 

også for prosjekter som allerede er under gjennomføring. Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal 

benytte Sykehusbygg HF under planlegging i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. 

 

Sykehusbygg HF er engasjert som konsulent i det pågående arbeid med utviklingsplan fram mot 2030. 

 

 Helseforetaket skal benytte den nasjonale klassifiseringsdatabasen for sykehusbygg for 

arealregistreringer og bidra til at Sykehusbygg HF kan ha oppdatert database for klassifiserte 

sykehusarealer i løpet av 2015. 

 

Sykehuset Telemark HF har nedlagt betydelige ressurser (mer enn ½ årsverk fra eiendomsavdelingen) 

i klassifisering av samtlige rom på alle lokasjoner. Arbeidet er i kvalitetssikringsfasen og dataen vil bli 

overført til den nasjonale databasen i løpet av februar 2016. Dette arbeidet har avdekket flere 

uklarheter i klassifikasjonssystemet. Dette vil bli kommunisert til Sykehusbygg HF. 

 

 Helseforetaket skal også bidra til at database for tilstandsregistrering av bygg er oppdatert i løpet 

av året, for å dokumentere helseforetakets pålagte tilstandsbasert vedlikehold. 

 

Sykehuset Telemark HF har oppdatert tilstandskartleggingen på samtlige bygg i helseforetaket. For 

resultat se beskrivelse under kapittel 6.4. i årlig melding. 

 

Fullmaktsstruktur  

 Sykehuset Telemark skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale 

retningslinjene og tilpasset helseforetakets behov. 

 

Fullmaktstrukturen er i løpet av året gjennomgått og oppdatert på bakgrunn av retningslinje fra Helse 

Sør-Øst og internrevisjonens rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF. Konsernrevisjonen 

fant svakheter knyttet til kriteriet: Fullmakter som samsvarer med rolle, ansvar og myndighet er tildelt, 

i tråd med retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF. STHF har i løpet av første halvår 2015 oppdatert sin 

fullmaktsmatrise i tråd med retningslinjen fra Helse Sør-Øst RHF og konsernrevisjonens rapport. 

 

STHF har en desentralisert organisasjon og dette gjenspeiles også i fullmaktstrukturen. Fullmaktene 

for innkjøp, aktivitet, personalansvar og det som angår daglig drift av sykehuset er delegert til laveste 

nivå. Fullmakter for anskaffelser har beløpsgrenser. På personalområdet er fullmakter begrenset i 

forhold til myndighet som ikke inngår i det daglige personalansvaret. 
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 Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning av 

fullmaktsstrukturen for å forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av fullmakter. 

 

Det har vært jobbet med fullmaktsstruktur både i klinikker og administrasjon gjennom 2015. 

Fullmaktstrukturen har vært behandlet av administrerende direktørs ledergruppe og gjennomgått i 

klinikkene, slik at organisasjonen forventes å være kjent med fullmaktsstrukturen og forvaltingen av 

denne. Administrasjonen har ansvar for ajourhold og vedlikehold av fullmaktsstrukturen etter innspill 

fra klinikkene ved endringer i roller, nyansettelse eller andre endringer. Fullmakter, prosedyrer og 

rutiner gjennomgås årlig i ved utarbeidelse av lederavtalene. 

 

 Fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal 

begrunnes særskilt og behandles i tråd med retningslinjene. 

 

Det er ikke gitt fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i fullmakter i Helse Sør-Øst. 

 

 Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt styre 

og når det gjøres endringer som styret forventes å være kjent med. 

 

Fullmaktstruktur for 2016 ble vedtatt av sykehusets styre i sak 84-2015. Sykehuset Telmark har i sin 

virksomhetsstyring lagt opp til at fullmaktsstrukturen gjennomgås av styret ved oppnvenelse av nytt 

styret. Styret i Helse Sør-Øst har i sin årsplan satt på sin agenda oppnevnelse av nye styrer i 

helseforetakene i møtet i februar. STHF har i sin årsplan for 2016 lagt opp til å behandle sak om 

fullmaktsstruktur i første styremøte i 2016. 

 

 Fullmaktshavere skal formelt være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings 

ansvarsområde. 

 

Fullmaktene gjøres kjent ved inngåelse av lederavtalene og fullmaktene ligger som vedlegg til disse. 

Fullmaktsmatrise og prosedyre er lagt ut på Pulsen (intranett). Dette er del av opplæringsprogrammet 

for nyansatte. Leder på nivået over har ansvar for at nye ledere blir kjent med sine fullmakter og 

ansvarsområder. 

 

4. Rapportering i forhold til andre krav stilt i 2015 

 

Pasientbetaling som kan kreves av pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time 

 Helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling må påse at det utvises skjønn 

mht. å innkreve gebyr fra rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser. 

 

Helseforetaket har utarbeidet rutinebeskrivelser som er godt innarbeidet. Rutinene ivaretar den 

skjønnsmessige vurderingen, og for pasienter under tvang. 
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Planleggings- og timetildelingshorisont ved poliklinikker 

 Alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling bes om innføre en 

planleggingshorisont for bemanning og timetildelingshorisont ved poliklinikkene i regionen på 

minimum seks måneder innen 1. januar 2016. Det vises i den forbindelse til endringene i pasient- 

og brukerrettighetsloven hvor det framgår at pasientene i første svarbrev etter vurdering av 

henvisning til spesialisthelsetjenesten skal få timeangivelse for oppstart helsehjelp. 

 

Helseforetaket har i 2015 arbeidet med å innføre lengre planleggingshorisont for bemanning og 

timetildelingshorisont ved poliklinikkene. Utviklingen monitoreres hver måned og er et av områdene 

vi rapporterer på i vår interne virksomhetsrapport. Innenfor mange områder har vi lang 

planleggingshorisont, men ikke like lang timetildelingshorisont. Vi er på vei til å innfri målet, men det 

er variasjon i klinikkene på måloppnåelse, og vi har ikke innfridd dette ved alle sykehusets 

poliklinikker per 1. januar 2016. 

 

Planen er å nå målet ved alle avdelinger innen juni 2016. Et pågående tiltak er prosjekt  

«Koordinert pasientinnkalling ved STHF». 

 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 

 Helseforetak og sykehus skal iverksette tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere. Det vises til 

Helsedirektoratets rapport “Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et 

bærekraftig tilbud for blodgivning” (IS-2129). 

 

Sykehuset Telemark HF har foreløpig god rekruttering og det er ikke behov for ytterligere kampanjer 

akkurat nå. 

 

Omstillingsprosesser  

 Helseforetak og sykehus skal kommunisere godt om resultater, utfordringer og 

omstillingsprosesser i eget foretak til berørte parter og offentligheten generelt. Arbeidet skal 

samordnes med øvrig innsats for å etablere løsninger for elektronisk kommunikasjon. 

 

Sykehuset har i 2015 gjennomført et betydelig omstillingsarbeid knyttet til omstrukturering av 

helseforetaket. Avvikling av døgndrift ved Kragerø og Rjukan Sykehus har medført en 

omstillingsprosess, som er gjennomført i to faser. Det er gjennomført risikovurdering og evaluering av 

begge faser med bred involvering av ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

 

Lærlinger  

 Det forutsettes at helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens strategi og 

etterlever de krav som følger av denne. 

 

Sykehuset tilbyr lærlingeplasser innenfor flere fagområder. Hovedtyngden av lærlingene er lærlinger i 

helsefag, men sykehuset har også en lærling innenfor området dataelektronikk. 

 

 

5. Andre rapporteringer for 2015 

Ingen andre rapporteringer for 2015.  
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. Utviklingstrender og rammebetingelser 

6.1. Faglig og demografisk utvikling 

 

Utvikling i befolkning og sykdommer 

Statistisk sentralbyrå beregner at Telemarks befolkning vil øke med 12 prosent frem til 2040, fra  

172 000 til 192 000 innbyggere. Den årlige befolkningsveksten er i gjennomsnitt på 0,5 prosent, men 

det er relativt stor variasjon mellom kommunene. Den største veksten vil finne sted i Grenland, mens 

befolkningstallene viser en nedgang blant annet i kommunene Kviteseid og Tokke. Til sammenligning 

angis en befolkningsvekst på 1,4 prosent i året for hele Helse Sør-Øst-området. Det er usikkert hvor 

stor innvandringen vil bli. 

 

Den relativt lave befolkningsveksten i Telemark medfører at tildelingen av basisramme fra Helse Sør-

Øst til STHF reduseres over tid, sett som andel av den totale rammetildelingen til alle helseforetakene 

i Helse Sør-Øst.  

 

Behandlingstilbud og teknologi 

Den medisinske og teknologiske utviklingen gir nye muligheter i pasientbehandlingen. Dette høyner 

samtidig forventningene til behandlingen, samtidig som utstyr og kompetanse er begrensede ressurser.  

 

Faglige krav og medisinske og tekniske muligheter bidrar til en spesialisering av avansert medisinsk 

behandling. Dette er en sterk sentraliserende driver som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet. 

Samtidig gir teknologisk utvikling muligheter til å utføre pasientbehandling der pasienten bor. I sum 

gir dette en sentralisering av høyspesialisert behandlingstilbud, samtidig som behandlingstilbud til for 

eksempel kronisk syke og pasienter med lettere psykiatriske lidelser kan desentraliseres. 

 

Det er også en endring i oppgavedelingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Flere pasienter 

får i dag tilbud i kommunene i stedet for på sykehus. Denne utviklingen krever et nært samarbeid 

mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, gode kommunikasjonssystemer og riktig finansiering av 

virksomheten, både for kommuner og spesialisthelsetjeneste. 

  



44 
 

Aldrende befolkning 

Telemark vil ha en økende andel eldre i befolkningen, utover gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. Effekten 

av dette gir oss en økning av tildelt økonomiske ramme, men denne vil ikke i tilstrekkelig grad 

kompensere for nedgangen i rammen som følge av den lave befolkningsveksten.  

 

Med en aldrende befolkning vil vi se en økning av kroniske tilstander og kreftsykdommer, samt et økt 

oppfølgingsbehov av pasienter som overlever alvorlig sykdom eller skade.  

 

Den demografiske utviklingen vil medføre at det vil være relativt færre yrkesaktive som skal yte 

helsetjenestene, og dertil krevende å rekruttere nødvendig personell. 

 

Pasientforløp 

Det er satt nye krav til standardiserte behandlingsforløp for kreft. Totalt er 28 pakkeforløp blitt innført 

i 2015, noe som stiller store krav til HF’enes interne ressurser, logistikk og planlegging. Pasientforløp 

vil også bli innført for andre sykdommer 

 

Det er i dag en underkapasitet når det gjelder stråleterapi i kreftbehandlingen. Helse Sør-Øst 

planlegger derfor å desentralisere og øke stråletilbudet i regionen fram mot 2025. Innbyggerne i 

Telemark får minst stråling i Helse Sør-Øst. Dette skyldes til stor del at lang reisevei oppleves som en 

belastning for pasientene.  

 

Legeutdanning i endring 

Det er definert en ny spesialitetsstruktur der grenspesialiteter blir hovedspesialiteter. Gastrokirurgi 

(mage-tarm-kirurgi) vil bli det nye bærende vaktfaget i kirurgi, og det opprettes en ny spesialitet i 

akutt- og mottaksmedisin.  

 

Leger i spesialisering (LIS) skal ha fast ansettelse. Dette vil gi STHF større mulighet til å velge LIS til 

de spesialitetene der STHF vil ha behov de kommende årene.  

 

Fritt behandlingsvalg 

Fritt behandlingsvalg ble innført høsten 2015. Endringen innebærer at behandlingstilbud vil bli mer 

dynamisk og styrt etter pasientenes behov. Rettigheten skal gis pasienten av det offentlige helsevesen, 

men pasienten kan velge å bruke denne rettigheten hos en privat aktør. 

 

Fritt behandlingsvalg kan utfordre sykehusenes rekrutteringsstyrke og tilgang til spesialister fordi 

disse kan oppleve det mer attraktivt å arbeide i det private markedet. Erfaringsmessig har vi sett at 

private aktører lønner sine medarbeidere høyere enn det offentlige kan og gjør. Økonomiske forhold 

kan bli mer fremtredende i det private markedet, noe som kan lede til at det totale behandlingstilbudet 

blir påvirket og pasientstrømmer endres. Dette vil videre påvirke rammebetingelser og økonomi for 

helseforetakene. 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan 

Nasjonal helse- og sykehusplan gir føringer for nasjonalt system for kvalitet, pasientens helsetjeneste 

og fremtidens sykehusstruktur, der blant annet oppgaver og akuttfunksjoner vil tilpasses 

befolkningsgrunnlaget for hvert sykehus. Planen legges frem for Stortinget første gang høsten 2015 og 

skal rulleres hvert fjerde år. 
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6.2. Forventet økonomisk utvikling  

 

Sykehuset Telemark har utarbeidet et driftsbudsjett for 2016 som legger opp til et økonomisk resultat 

på 15 millioner kroner. Hovedutfordringen i 2016 er styring av ressurser innenfor de tildelte 

økonomiske rammer, på en slik måte at det sikres helsetjenester tilpasset befolkningens behov og gir 

rom for helt nødvendige investeringer.  

 

Budsjettet krever god økonomistyring og stram kostnadskontroll for å sikre de forventede resultater. 

Det er utarbeidet en detaljert plan for å realisere nødvendige effektiviseringsgevinster i 2016. Planen 

vil bli fulgt opp løpende gjennom året og følgende hovedmomenter vil være avgjørende for å sikre 

forventet økonomisk gevinst: 

 Bedret utnyttelse av tilgjengelig kapasitet på tvers av geografi 

 Økt aktivitet innenfor planlagt kirurgi 

 Forbedret ressursutnyttelse gjennom langsiktig planlegging og med det lavere forbruk av 

 variable lønnskostnader 

 

Det foreslåtte budsjettet vil danne et grunnlag for å bringe STHF til et langsiktig bærekraftig 

resultatnivå, som er helt avgjørende for kunne gjennomføre nødvendige investeringer og sikre god 

pasientbehandling. Et bærekraftig resultatnivå er definert til 80 millioner kroner. De økonomiske 

målene for de kommende årene er 45 millioner i 2017, 60 millioner i 2018 og 80 millioner i 2019. 

 

6.3. Personell- og kompetansebehov  

 

Regionalt og nasjonalt er det fortsatt mangel på leger innen enkelte spesialiteter. Foretaket vil ha 

fortsatt fokus på å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. For å være i forkant og planlegge, foretas en 

årlig gjennomgang av status og tiltak for å skaffe viktig kompetanse. Årlig gjennomgang, vurdering og 

implementering av tiltak foregår i klinikkene. Den tradisjonelle arbeidsfordelingen mellom de ulike 

helsepersonell gruppene er fortsatt i endring, som følge av økt utdanning, ny teknologi, mangel på 

bestemte grupper og kostnadene på høyt kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder alle 

helsepersonellgrupper.  

 

Det arbeides med suksesjonsplanlegging for å sikre riktig tilstrekkelig kompetanse. Sykehuset 

Telemark har utfordringer med å rekruttere og beholde overleger spesielt innen spesialitetene; 

psykiatri, radiologi, gynekologi samt psykologspesialister. Nå er rekrutteringssituasjonen langt bedre 

innen gastrokirurgi, ortopedi, geriatri og spesielt innen onkologi, der vi tidligere også hadde 

utfordringer.   

 

Utdanning av helsepersonell er en av sykehusets hovedoppgaver. STHF ivaretar praksisopplæring av 

mange helsepersonellgrupper. Foretaket fokuserer på god planlegging, organisering og å dedikere 

kompetanseressurser til utdanningsoppgavene.  

 

STHF har et særskilt ansvar for å lære opp alle ansatte og særlig nyansatte i hvordan ”tingene skal 

gjøres” ved sykehuset, og sikre at ansatte kjenner til og behersker prosedyrer og verktøy sykehuset 

benytter. Det benyttes blant annet e-læringsprogrammer og sertifiseringer av personell som har 

gjennomført opplæring.  
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STHF tilrettelegger praksis for mange yrkesgrupper hvert studieår. Dette gjelder studenter, elever, 

hospitanter og lærlinger som avvikler sin læretid i sykehuset. I tillegg har vi utenlandske sykepleiere, 

leger o.a. som søker om å få avvikle nødvendig praksis for å få norsk autorisasjon som helsepersonell.  

 

Gjennom 2016 vil vi videreutvikle vår strategi for å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig 

kompetanse ved sykehuset. Det er planlagt en egen styresak i 2016, som konkretiserer utfordringsbilde 

og som kommer med forslag til praktiske tiltak som øker sannsynligheten for måloppnåelse. 

 

6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og 

utfordringer  

 

Sykehuset Telemark HF har en eiendomsmasse på ca. 170.000 kvm fordelt på seks hoved lokasjoner. 

Denne sykehusstrukturen medfører et høyere arealbehov enn en mer sentralisert struktur. 

 

I tabellen under fremkommer prosentandel av bygningsmassen per lokasjon som samlet sett er 

tilstandsvurdert innunder de fire tilstandsgradene fra 0 (best) til 3 (dårligst). I dette er det gjort en 

avrunding av hver enkelt bygnings vektede tilstandsgrad på følgende måte:  

 

 

Lokasjon 

 Andel areal pr. vektet 

tilstandsgrad (avrundet) 
Samlet vektet 

tilstandsgrad 
Areal (BTA) TG 0 TG 1 TG 2 TG 3 

Nordagutu 3.500 0 % 100 % 0% 0 % 1,18 

Rjukan 9.700 0 % 41 % 39 % 0 % 1,41 

Notodden 16.400 12 % 57 % 28 % 2 % 1,39 

Seljord 6.500 0 % 100 % 0 % 0 % 0,94 

Skien 107.500 7 % 67 % 26 % 0 % 1,25 

Porsgrunn 22.500 24 % 35 % 41 % 0 % 1,10 

Kragerø 8.700 48 % 0 % 52 % 0 % 0,88 

Samlet 174.800 11 % 59 % 29 % 0 % 1,22 

 

 

 

Som tabellen viser er hele 70 prosent av bygningsmassen totalt sett vurdert som god (TG 0) eller 

tilfredsstillende (TG 1), mens 29 prosent er totalt sett vurdert som utilfredsstillende (TG 2). Ingen 

bygninger er totalt sett vurdert som gjennomgående dårlig. Det presiseres at også bygninger som totalt 

sett er vurdert som tilfredsstillende vil kunne ha enkeltkomponenter med utbedringsbehov. Hele 93 % 

av bygningsmassen har slike behov. Av dette har 53 prosent kritiske behov (elementer med 

tilstandsgrad 3). I henhold til HSØs vedtatte eiendomsstrategi skal ingen enkeltelement ha 

tilstandsgrad 3. 
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Estimert vedlikeholdsetterslep på samtlige bygninger er på vel 1000 millioner kroner. Av dette er 78 

prosent relatert til manglende reinvesteringer av tekniske installasjoner. 

 

Selv om den overordnede status synes rimelig god er det enkeltbygninger som utpeker seg i negativ 

retning. Dette gjelder: 

 Store deler av den somatiske bygningsmassen i Porsgrunn 

 Ett av sengebyggene i Skien (B55 Nordfløyen) 

 Dialysebygget i Skien (B72) 

 Gamlebygget på somatisk del i Skien (B57) (benyttes i hovedsak til kontorer)  

 

7. Planer for utviklingen 

 

Utviklingsplanen 2014-2016 beskriver hovedtrekkene i STHFs tjenestetilbud. Planens fundament er å 

skape gode, trygge og likeverdige tjenester for befolkningen i hele Telemark.  

 

Sykehuset har behov for investeringsmidler til nye sengefasiliteter i Skien. Nåværende sengfløy har 

ikke adekvat pasientstandard og har et betydelig behov for rehabilitering av både areal og tekniske 

installasjoner. Ved å bygge nytt sengebygg vil funksjonaliteten for god pasientbehandling styrkes 

betydelig. 

 

Ved å legge til rette for gode polikliniske areal i den nåværende sengfløyen kan den somatiske driften i 

Grenland samles, effektiviseres og styrkes faglig. Samling av funksjonene i Skien gir grunnlag for mer 

effektiv drift, robuste fagmiljø og bedre bruk av medarbeidernes kompetanse til nytte for pasientene. 

Disse endringene er beskrevet i Utviklingsplan 2014-2016. 

 

Det arbeides med en utviklingsplan i et 2030-perspektiv (U30). Her beskrives forventet 

behandlingsbehov frem mot 2030. Modeller for hvordan disse tjenestene best kan gis, både med 

vurdering av kapasitet, kompetanse og bygningsmasse beskrives. Denne planen skal STHFs styre 

behandle våren 2016 slik at HSØs styre kan vurdere om STHF kan gå videre med disse planene i 

idefasearbeid. 

 

I en situasjon med begrenset økonomisk handlingsrom, hadde Sykehuset Telemark i 2015 hovedfokus 

på å opprettholde nivået på utstyrsparken. Foreløpig er gjennomsnittsalderen på vårt utstyr 

tilfredsstillende, men dette vil åpenbart utfordres i kommende år hvis ikke handlingsrommet økes. Det 

er etablert gode prosesser for å planlegge og gjennomføre anskaffelser i tråd med overordnede planer. 

Av større investeringer er vi i gang med et forprosjekt for å anskaffe ny CT i Skien. Vi vil dessuten i 

løpet av første tertial 2016 starte et forprosjekt for å utrede investering i en ny laboratorielinje. Når det 

gjelder etablering av et PET-tilbud, er sykehuset innstilt på å inngå en avtale med HSØ om en mobil 

PET-løsning. 
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DEL IV: VEDLEGG 

8. Vedlegg 1: 

Brukerutvalgets årsmelding for 2015: 

 
Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark HF 2015 

Brukerutvalget (BU) ved STHF skal være rådgiver og samarbeidspartner for ledelsen i utviklingen av 

tjenestetilbudet ved sykehuset, og bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeidet og i aktuelle 

prosjekter. Brukerutvalget skal også koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og 

planarbeid, foreslå representanter fra brukere i råd og utvalg, samt bidra med innspill til 

brukerundersøkelser og kvalitetsarbeid. Brukerutvalget skal ta initiativ i saker som har betydning for 

pasienter og pårørende og være et forum for tilbakemelding fra bruker-organisasjonene, pasienter og 

pårørende.  

 

Samarbeidet mellom BU og sykehusledelsen har gjennom driftsåret 2015 har vært tett, godt og 

tillitsfullt, og ledelsen har deltatt i alle møter. 

 

Frammøte av BU’s valgte medlemmer har vært svært bra. 

 

Brukerutvalget legger 13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå til grunn for sitt arbeid. 

Prinsippene er vedtatt av Helse Sør-Øst og styret i Sykehuset Telemark HF. 

 

Brukerutvalgets medlemmer er valgt fra ulike brukerorganisasjoner i Telemark. Brukerutvalget ved 

STHF har gjennomført åtte møter og behandlet 107 saker i 2015. Møtene har vært lagt til direktørens 

møterom ved Sykehuset Telemark HF, Skien.  

 

Medlemmer av brukerutvalget har deltatt på aktuelle moduler i brukeropplæring i regi av FFO/SAFO 

og HSØ i 2015 og medlemmene har deltatt i opplæring i bruk av iPad. 

 

Deltakelse og medvirkning: 

 Leder og nestleder i brukerutvalget har møte- og talerett i styret ved STHF. Brukerutvalget har 

således vært representert i styremøtene i hele 2015. 

 Brukerutvalgets leder og nestleder møter fast i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget ved 

STHF. 

 Brukerutvalgets medlemmer har gjennom 2015 engasjert seg i prosjekter og arbeider der 

brukermedvirkning har vært etterspurt (ca. 30 ulike prosjekter og utvalg). 

 Brukerutvalget har vært representert på en regional konferanse om brukermedvirkning i regi 

av HSØ høsten 2015. 

 Brukerutvalget ved leder og nestleder har vært representert ved nasjonal 

pasientsikkerhetskonferanse i Bergen høsten 2015. 
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Sammensetning av utvalget ved utgangen av 2015: 

Idar Grotle, A-larm, leder 

Thyra Giæver, FFO,  nestleder 

Ann Kristin Semb, SAFO 

Birte Helene Moen, FFO  

Elena Dahl, FFO  

Egil Rye Hytten, FFO  

Else Kari Myhra Tovsli, Pensjonistforbundet 

Ingrid Venanger, FFO 

Kari Thomasen, Kreftforeningen 

Tor Strømme, Pensjonistforbundet 

Vidar Bersendsen, FFO 

          

I tillegg møter disse fast i brukerutvalget: 

Administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov  

Pasient- og brukerombudet Else Jorunn Saga 

Klinikksjef Per Urdahl, Medisinsk klinikk 

Rådgiver Anne Brynjulfsen, Psykiatrisk klinikk 

 

Det ble foretatt et skifte i sekretærfunksjonen til brukerutvalget i oktober 2015 (Bjarne Lia, rådgiver 

HR gikk ut, Anne Borge Kallevig, administrasjonskonsulent direktørens kontor kom inn). 

 

Andre bidragsytere hentes inn til møter etter behov. 

 

Noen saker som har opptatt brukerutvalget i 2015: 

 Kvalitet, pasientsikkerhet, korridorpasienter, ventetider, fristbrudd , sykehusinfeksjon med mer 

 Regnskap og budsjett 

 Åpning av Brukerkontor 

 Sykehusstrukturen i Telemark ved nedlegging av Rjukan og Kragerø sykehus 

 Oppretting av pilotprosjekt Brukerkontakt(er) ved lokasjon Notodden 

 De bygningsmessige forhold, gamle sengfløyer 

 Endring av møtestrukturen i BU (møter sammen med styret) 

 Åpenhet omkring uønskede hendelser. 

 Innføring av kreftpakker 

 Innføring av ”Samvalg” 

 Vanskelige parkeringsforhold for HC generelt, og spesielt utenfor nevrologisk poliklinikk 

 Oppmerking av gangfelt 

 Synliggjøring av BU i organisasjonskartet 

 Arbeid med oppretting av en stråleenhet ved STHF 

 

Brukermedvirkning i utarbeidelse av årlig melding 2015 er ivaretatt ved at brukerutvalget har fått 

tilsendt mal for årlig melding med mulighet til å gi input til rapporteringen på et tidlig tidspunkt i 

prosessen. Brukerutvalget har også medvirket til årlig melding gjennom sin observatørrolle i styret.   

 

Oppdragsdokumentet gir etter brukerutvalgets syn klare føringer for økt brukermedvirkning og 

betydningen av dette. I helseforetaket blir brukermedvirkningen bedre, men brukerutvalget vil 

presisere at alle henvendelser omkring brukermedvirkning skal kanaliseres gjennom brukerutvalget. 

 

Brukerutvalget er representert i et stort antall utvalg og prosjekter, og er tilfreds med å være med i de 

arbeidene hvor BU kan påvirke utviklingen. 
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Oppdragsdokumentet har også i seg et punkt om å; 

 

Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. Brukerutvalget og STHF 

har vært representert i hele denne prosessen, fra arbeid med regional standard til lokale retningslinjer. 

Hensikten med dette er å skape åpenhet om at uønskede hendelser er viktig for læring og forbedring, 

og det gir pasienter og publikum mulighet for å ha en realistisk forventning til helsetjenesten. Et åpent 

og ærlig helsevesen gir en mer troverdig helsetjeneste som igjen er viktig for pasientens trygghet og 

tilliten til sykehuset. Publisering av uønskede hendelser bør gjøres på en enhetlig måte og slik at 

hensynet til taushetsplikt, personvern og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det er et mål at publiseringen skal 

reflektere hvordan kvalitetsarbeidet utføres.  

 

Ansvarlig for retningslinjen er administrerende direktør. 

 

Klinikksjef er ansvarlig for at klinikken publiserer 20 prosent av de pasientrelaterte uønskede 

hendelser, herunder utarbeider oppsummering av hendelsen med fokus på læring og forbedring. 

 

Kvalitetsavdelingen er ansvarlig for publisering av statistikk kvartalsvis og kvalitetssikring av 

meldinger før publisering. 

 

Kommunikasjonsavdelingen er ansvarlig for å publisere hendelsene. 

 

Publiseringsteksten bør utformes i et enkelt språk med tanke på pasienter, pårørende og publikum. 

Publiseringsteksten skrives som en kortfattet, anonym oppsummering. 

 

Brukerutvalget mener at her er lagt et godt grunnlag for å styrke pasientenes trygghet og tillit til 

STHF. 

 

I Helse Sør-Østs veileder for brukerutvalg er det i punkt 8 beskrevet arbeidsform og administrasjon i 

tredje kulepunkt; Brukerutvalget skal innen budsjettrammen ha minst 6 møter i året hvorav minst ett 

felles møte med styret. Felles møte med styret i STHF er avholdt i 2015. 

 

Årsmelding fra brukerutvalget og årlig melding 2015 behandles i brukerutvalgets første møte i 2016. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) 

Sykehuset Telemark 2016 og rapport 2015  

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

7-2016 Øk.dir Tom Helge Rønning  

HR-dir Mai Torill Hoel 

Beslutningssak 10.02.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  

 Vedlegg 1:Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Sykehuset Telemark 

2016 – del 1 

 Vedlegg 2: Overordnet HMS – mål og tiltak STHF 2016 – del 2 

 Vedlegg 3:Årshjul 2016 – aktiviteter som sikrer kvalitet innen HMS, personalarbeid og 

ytre miljø 

 Vedlegg 4: Rapport Overordnet HMS handlingsplan 2015 

    

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Arbeidsmiljø har stor betydning for pasientsikkerheten. 

 

 

Ingress:  

Overordnet HMS-handlingsplan for STHF 2016 bygger på tidligere vedtatt plan for 2015 – 2016. 

Planen ble behandlet i AMU 5.1.2016 i sak 4/16 og i ledergruppen 26.1.2016. 

 

Rapport Overordnet HMS-handlingsplan 2015 er vedlagt saken. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret slutter seg til Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) for STHF 

2016 del 1 og del 2.  

 

Styret tar resultatene for 2015, som er presentert i Rapport Overordnet handlingsplan for helse-, 

miljø- og sikkerhet (HMS) 2015, til orientering.  

  

 

 

 

Skien, den 10.02.2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 

HMS-handlingsplanen for 2016 er delt i 2 deler.  

 

Del 1: Inneholder bakgrunn, rammer for HMS-arbeidet og en kort beskrivelse av noen av de 

overordnede HMS-målene.  

 

Del 2 inneholder: Overordnede mål/tiltak/aktiviteter/ansvarlig for overordnede 

tiltak/aktiviteter/oppfølging i klinikkene/ansvarlig/frister og dokumentasjon. 

 
Oversikt over mål og tiltak i del 2 har et annet oppsett enn tidligere plan for 2015 – 2016. 

Formålet med dette har vært å gi en tydeligere beskrivelse av hvordan mål for STHF skal følges 

opp i linjen gjennom lokale tiltak i HMS-handlingsplanene. 

 
 

Klinikker og underlagte enheter følger opp mål og tiltak i Overordnet HMS-handlingsplan for 

STHF 2016 gjennom sitt løpende HMS-arbeid og arbeid med egen HMS-handlingsplan. 

 

HMS-handlingsplanene er tilgjengelige for alle ansatte på klinikkenes hjemmesider på Pulsen og 

på ST-felles/HMS-handlingsplaner. 
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Overordnet handlingsplan for helse, miljø og 
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Del 1 
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1. Bakgrunn 

Arbeidsmiljøloven med forskrifter og den øvrige HMS - lovgivningen er førende for alt HMS - arbeid. I 

tillegg kommer styringsdokumenter for HSØ, definisjon av begrepene HMS og arbeidsmiljøi HSØ  og 

beskrivelse av hva helseforetakene skal gjøre for at HSØ skal nå sine HMS – mål. Dette samlet gir 

føringer for HMS-arbeidet ved STHF. 

Administrerende direktør har ansvaret for at lovens krav etterleves.  Ledere følger opp gjennom sitt 

linjeansvar og arbeidstakerne har plikt til å medvirke i dette arbeidet. 

HMS - arbeidet krever at det arbeides langsiktig og systematisk, at det settes mål og gjennomføres 

tiltak knyttet til kravene i lov og forskrift.  

Dette dokumentet er en oppdatert versjon av Overordnet HMS-handlingsplan 2015 – 2016 og gjelder 

2016. 

2. Innhold 

 3 Rammer for HMS-arbeidet ved STHF 
 4 Beskrivelse av systemet for HMS-planer og rapportering ved STHF 
 5 Bruken av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF 
 6 IA – avtalen og IA - mål 2014 – 2018 
 7 Resultatmål MU 
 8 Ytre miljø /Grønt sykehus 
 9 Pasientsikkerhetskultur (Pasientsikkerhetsprogrammet)  
 10 Tiltak som gjelder hele foretaket 
 

3. Rammer for HMS-arbeidet ved STHF 
 

HMS-området er regulert av følgende lovverk:  
 

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)  
• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)  
• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven)  
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)  
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)  
• Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)  
• Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)  
• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets   

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

Styringsdokumenter HSØ: 
 

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

 
Definisjoner av begrepene HMS og Arbeidsmiljø og beskrivelse av helse- miljø- og 

sikkerhetsarbeidet i HSØ  

HMS:  
Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende 

funksjoner, organisert på eller ved den enkelte virksomhet, som skal bidra til å etablere og 

vedlikeholde et godt og sikkert arbeidsmiljø. HMS-begrepet omfatter både arbeidstakernes 

fysiske, psykiske og sosiale helse i sammenheng med arbeidet, samt arbeid som tar sikte på 

bedre vern av det ytre miljø mot forurensning, samt bedre behandling av avfall, forebygging av 

helse- og miljøskader fra produkter eller forbrukertjenester og forhindre ulykker, brann og 

eksplosjoner.  

 

Arbeidsmiljø:  
Arbeidsmiljø som del av HMS-begrepet gir uttrykk for det samlede miljøet på arbeidsplassen 

uavhengig av risikoområde, ofte i form av den enkeltes subjektive opplevelse. I dagligtale er 

begrepet oftest knyttet til de relasjonelle sider ved et arbeidsmiljø, trivselsforholdet til kolleger, 

leder og således den psykososiale delen av miljøet.  

En måte å definere arbeidsmiljø på er å dele begrepet opp som følger (STAMI):  

 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Arbeidstidsordninger, omstillinger, jobbkrav og 
kontroll, sosiale relasjoner, vold, mobbing og trakassering, jobbtilfredshet, 
utviklingsmuligheter osv.)  

 Mekanisk arbeidsmiljø (tungt, ensformig arbeid, uheldig arbeidsstillinger, løft osv.)  

 Fysisk arbeidsmiljø (støy, temperaturer, vibrasjoner, lys, inneklima, stråling)  

 Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (kjemikalieeksponering, smitteeksponering, støv, røyk, gass,  
 

Helse – miljø og sikkerhet i Helse sør-øst 
Vår kjerneoppgave er å levere gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det. Vi vet at 
arbeidet med kvalitet, trygghet, kompetanse og ledelse er nøkler i utviklingen av vårt arbeid. Derfor 
er dette vårt hovedfokus i det strategiske arbeidet frem mot 2020. Vårt arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet(HMS) er et viktig grunnlag for å få dette til.  
 
Vårt HMS-arbeid skal bidra til at alle som er omfattet av vår virksomhet skal føle trygghet for at 
helse, miljø og sikkerhet i våre virksomheter blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette gjelder både 
pasienter, deres pårørende og alle våre medarbeidere. Vi må se god pasientsikkerhet og godt HMS-
arbeid som to sider av samme sak. Helheten i vårt HMS-arbeid omfatter derfor også pasientene, 
deres pårørende og andre som har sitt virke innenfor våre enheter.  
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Vårt felles mål er å forebygge ulykker, skade og nedsatt helse for alle medarbeidere som følge av 
mangler eller svikt i vårt samlede arbeid med helse, miljø og sikkerhet.  
 
For å oppnå dette skal helseforetak i HSØ:  

• Sørge for at ledere har nødvendig HMS-kompetanse og bidrar til å fremme god HMS-kultur  
• Sikre at alle våre medarbeidere og vernetjenesten har tilstrekkelig kunnskap om sin rolle i 

HMS-arbeidet og medvirker aktivt i det daglige arbeidet med HMS 
• Benytte de systemer vi har innført slik at HMS dokumenteres og avvik korrigeres og benyttes 

aktivt i det kontinuerlige forbedringsarbeid  
• Sørge for at alle leverandører og eksterne bidragsytere gjøres kjent med gjeldende krav slik 

at dette etterleves i praksis  
• Rapportere og følge opp avtalte styringsindikatorer på HMS-området slik at vi synliggjør vår 

oppfølging av HMS i hele foretaksgruppen overfor våre eiere  
• Følge opp innførte ISO-sertifisering for ytre miljø og vurdere ytterligere sertifisering på andre 

deler av HMS-området  
• Utvikle og opprettholde god dialog med tilsynsmyndighetene på HMS-området for å bidra til 

læring og være i forkant ved planlagte tilsynsaktiviteter  
• Sette HMS på dagsorden i ulike lederfora og der vi har møter med eksterne samarbeidsparter 

innenfor våre områder(les: verneområder)  
• Følge opp valgte felles satsningsområder på HMS-området slik at hele foretaksgruppen 

opplever støtte i eget HMS-arbeid  

 
Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere 
kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar 
ansvar og respekterer hverandre. 
 
Godt HMS - arbeid skjer i det daglige i hver enkelts arbeidsmiljø og er avhengig av god medvirkning 

fra den enkelte arbeidstaker. Det forutsetter også at det er etablert godt samarbeid mellom 

arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. 

Dette dokumentet, sammen med det systematiske og kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle det 

psykososiale arbeidsmiljøet, skal ivareta krav  i oppdragsdokumentet fra Helse Sør – Øst for 2016.  

Beskrivelse av systemet for HMS-planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (STHF) 

med klinikkvise planer 

HMS – arbeidet er en del av Årshjulet for personal og HMS – aktiviteter ved STHF. Ansvaret for 

gjennomføringen følger fullmaktstrukturen. Hver klinikk skal utarbeide en overordnet HMS – plan 

som bygger på planer og aktiviteter som skal gjennomføres i underliggende organisatoriske enheter 

og beskriver felles mål og tiltak for klinikken. Prioriterte tiltak skal tidfestes og ansvarsfestes. 

Områder og tiltak der BHT skal/kan benyttes beskrives i de underliggende planene i henhold til 

Overordnet plan for bruk av BHT ved STHF. 

Systemverktøy og prosedyrer for HMS – arbeidet 

For å sikre at lovens krav om et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeide blir ivaretatt, har 

Sykehuset Telemark tatt i bruk systemverktøy og utviklet prosedyrer som skal følges av ledere på alle 

nivå.  
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Rammer og planer for HMS - arbeidet 

Prosedyre for intern delegering av fullmakter   - beskrivelse av ansvar og myndighet 

Lederavtaler - skriftlige avtaler med resultatmål  

TQM – Dokumentstyringssystem  - omfatter også de ulike prosedyrene innen HMS 

TQM - Skademeldings- og avvikssystem - system for dokumentasjon og 

forbedringsarbeid 

Profitbase og ELI– rapporterings- og 

analyseverktøy  

- system for sykefraværs- og annen 

personalrapportering 

Prosedyre for årlige HMS - aktiviteter  - inkl skjemamaler til bruk ved vernerunder og 

årlige HMS - handlingsplaner 

HMS – handlingsplaner  -elektronisk rullerende planer for alle typer 

HMS- tiltak på klinikk, avdeling og seksjonsnivå 

Årshjulet.  - gir en oversikt over årlige aktiviteter og 

oppgaver som skal sikre kvalitet innen HMS og 

personal.   

Årlige revisjonsplaner - interne ettersyn for å se til at ulike prosedyrer 

følges.  

Avfallsplan - plan for avfallsbehandling, farlig avfall, 

smitteavfall m.m.  

Brannvern - plan for opplæring og bruk av utstyr 

”Grønt sykehus” – system for miljøledelse Sykehuset er sertifisert i henhold til  ISO 14001 

standarden.  

Pasientsikkerhetskultur  

 

Måling av pasientsikkerhetskultur 2012, 2014, 

2016 og 2018 Hensikten er å se om tiltakene har 

hatt effekt og om behandlingsenhetene 

prioriterer pasientsikkerhetsarbeid.  

Overordnet plan for bruk av 

Bedriftshelsetjenesten ved STHF 2015 - 2016 

Den overordnede planen beskriver hvordan 

STHF vil bruke BHT innen ulike områder og i fht. 

ulike tiltak. 

 

 



6 

 

5 Bruken av Bedriftshelsetjenesten ved STHF  
Det er lovpålagt at helseforetak skal ha en godkjent bedriftshelsetjeneste knyttet til seg. BHT ved 

STHF er en godkjent bedriftshelsetjeneste, har en fri og uavhengig rolle og skal bistå arbeidsgiver i 

det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.  

Det henvises til Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten (BHT)  ved STHF.   

6 IA- avtalen 2014 -18  
Det er inngått ny sentral IA -avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 2014 - 2018. I tråd med 

denne er det også inngått ny lokal IA – avtale ved STHF og utarbeidet lokale mål.  

Beskrivelse av gjeldende mål , se dokument del 2 pkt. 1 

7 Resultatmål, medarbeiderundersøkelsen 
Målene for gjennomsnittscore (totalscore) i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, jobbtilfredshet, 

gjennomførte utviklingssamtaler, har individuell kompetanseutviklingsplan, andel involvert i 

oppfølgingen av MU og sykefravær, blir årlig innarbeidet i lederkontraktene mellom adm. direktør og 

klinikksjef. I lederkontraktene mellom klinikksjef og avdelingsledere og mellom avdelingsledere og 

seksjonsledere utarbeides tilpassede mål.  

8 Ytre miljø/ Grønt sykehus 
Sykehuset Telemark er sertifisert etter ISO 14001 standarden. 

Sykehusets miljøpolitikk er et rammeverk for sykehusets miljøarbeid og forplikter organisasjonen til 

å: 

- Overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet 
- Bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser 
- Øke organisasjonens miljøbevissthet  

  

Overordnede miljømål forankres i lederavtaler og følges opp med relevante tiltak i HMS 

handlingsplaner på alle ledernivå.  

Årlige aktiviteter i miljøsystemet i hht HMS årshjulet innbefatter: 

 Vernerunde m/ dokumentert gjennomgang av ytre miljø mht avfallshåndtering og 
kjemikaliehåndtering og nødvendig oppfølging med risikovurdering og oppdatering av miljøtiltak 
i HMS handlingsplanen 

 HMS tiltak følges opp gjennom linjeledelsen og rapporteres til årlig ledelsens gjennomgang (LGG) 
for miljøsystemet 

 Årlig kartlegging og gjennomgang av sykehusets miljøaspekter mht endringer i lovkrav og andre 
styrende krav, samsvarsvurdering og driftskontroll 

 Interne revisjoner gjennomføres årlig med tema ytre miljø 

 Avvik og forbedringsforslag vedr. ytre miljø følges opp fortløpende  

 Årlig kompetanseplan oppdateres mht kompetansekrav vedr. oppgaver knyttet til ytre miljø 

 Alle enheter gjennomfører årlig risikovurdering og oppdatering av kjemikaliebruk i Eco online 

 LGG gjennomføres årlig for ytre miljøsystemet på klinikk og direktørnivå med bl.a. vurdering av 
miljøpolitikk og rullering av miljømål. 
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 Fortløpende oppdatering av styrende dokumenter i hht revisjonsplan 

9. Pasientsikkerhetskultur 
Det har vært gjennomført nasjonal pasientsikkerhetskulturundersøkelse i alle sykehus i 2012 og 

2014. Ny undersøkelse skal gjennomføres i 2016 og 2018. Det arbeides med å samkjøre 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen med Medarbeiderundersøkelsen.  

Hver enkelt behandlingsenhet skal gjennomføre en tverrfaglig drøfting av resultatene fra forrige 

undersøkelse for å finne frem til forbedringsområder og tiltak. Forbedringstiltak etter 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen legges inn i enhetens handlingsplan under 

pasientsikkerhetskultur.  

10. Tiltak som gjelder hele foretaket 

Tiltak som gjelder hele foretaket beskrives i del 2, Overordnede HMS-mål og tiltak fom pkt. 7. 

 

 

Versjon 22.12.2015_1 Dokument til AMU 05.01.2016 

Versjon 06.01.2016_1 Prosedyre for årlige HMS-aktiviteter s. 5.  Sjekkliste for elektriske anlegg til bruk i vernerunder – tatt ut 
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Overordnet HMS-handlingsplan STHF 2016 - Del 2                                                                                          

Overordnede HMS - mål og tiltak 2016                                                                                                      Versjon 06.01.2016_1 

Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet 

og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre.  

Tabellen beskriver overordnede mål og tiltak, hvem som er ansvarlig for overordnede tiltak/aktiviteter og oppfølging lokalt, frister for å registrere tiltak i 

HMS - handlingsplanen og hvordan gjennomføring dokumenteres. 

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

Mål Overordnet HMS - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for  
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

1.  Ivareta IA - målene som omhandler sykefravær, ivaretakelse av personer med nedsatt funksjonsevne, bidra til å hindre frafall fra arbeidslivet og arbeide for å øke avgangsalderen. 

1.1 Sykefravær 

Øke nærvær 

Sykefravær skal ikke overstige 6,4 

% på HF totalt i 2016 

 

 

 

 

Gjennomføre temakurs om forebygging og oppfølging av 

sykefravær, bruk av sykefraværsoppfølgingsverktøyet i 

Personalportalen, spesiell vekt på utarbeiding av 

oppfølgingsplaner 

 

HR/BHT 

 
 
 
 
 

Utarbeider egne mål for sykefravær og 

tiltak  

Alle seksjoner identifiserer minst ett tiltak 

i HMS – handlingsplanen knyttet til 

sykefraværsarbeid, forebyggende eller i 

forhold til oppfølgingsarbeidet 

Leder 
 
 
 
 
 
 
 

31.januar 
 
 
 
 
 
 
 

HMS-handlingsplanen 

Personalportalen 

Profitbase /Eli 

sykefraværs-

rapportering 

Ledere deltar på aktuelle kurs Leder Hele året 

Korte lunsjmøter med aktuelle temaer/samme tema flere 

ganger 

Eks. funksjonsvurdering, risikovurdering, psykososialt 

arbeidsmiljø, nærvær 

BHT Ledere deltar på aktuelle lunsjmøter Leder 
 

Hele året 
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Gravide: I gjennomsnitt stå i arbeid 

helt eller delvis til uke 30  

Brosjyre: Gratulerer med graviditeten  Brosjyre Gratulerer med graviditeten, 

tilbud om informasjonsmøte og 

trekantsamtale.  

Leder Hele året Personalhåndboka 

Informasjon fra 

Personalportalen -  

Informasjonsmøter for gravide og ledere  BHT og jordmor 
 

Trekantsamtale. Samtaler mellom jordmor, den gravide og leder 

for å tilrettelegge og forbygge sykefravær under svangerskap 

Leder og jordmor 
 

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

Være åpne for arbeidsutprøving på tvers av klinikker  

 

 

 

Ledere 
HR 
BHT 
 
 
 
 
 
 

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

Leder Hele året For egne ansatte, 
rapporter på 
avgangsalder fra KLP 

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

Alltid vurdere om det er mulig å tilby tidsavgrenset 

arbeidsutprøving når det kommer henvendelser om dette 

internt eller eksternt fra 

Ledere 
HR 

Alltid vurdere om det er mulig å tilby 
tidsavgrenset arbeidsutprøving når det 
kommer henvendelser om dette internt 
eller eksternt fra 

Leder Hele året For egne ansatte, 

rapporter på 

avgangsalder fra KLP 

1.3  Avgangsalder: 

Redusere andel av ansatte som går 

over på passiv ytelse 

(uførepensjon/AFP/85-årsregel) 

 
Ha en gjennomsnittlig avgangsalder 
fra STHF (AFP/85-årsregel) på 
minimum 63,4 år i 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniortiltak for medarbeidere fra 58 år 

 

HF Ledere følger opp målene for 

seniorpolitikken ved å følge opp 

seniortiltakene. 

Alle medarbeidere 58 + skal ha 
utviklingssamtale med seniorperspektiv. 

Leder Hele året Rapporter på 
avgangsalder fra KLP 

http://sds-ph-01.sikt.sykehuspartner.no/compublish/images2014.nsf/0/959BDD054B0894ECC1257D090038157F/$file/Folder+Gratulerer+med+graviditeten.pdf
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Mål Overordnet HMS - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for 
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

2. Etterleve Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser 
2.1 Sykehuset har ikke toleranse for 

lovbrudd  

 

Alle ledere skal gjennomgå systematisk opplæring i 

ressursstyring og tilknyttet lovverk. Ledergruppesak 57/2015. 

Kurs for tillitsvalgte er under planlegging. 

HR/Virksomhetsdata 
og ressursplanlegging 
 
 

Klinikkene sikrer at alle ledere 
gjennomfører oppsatte kurs 
 
 

Ledere 
 
 
 

Hele året Læringsportalen 
 
 
 

 

Status på AML-brudd legges fram for AMU 

Månedlige rapporter på AML-brudd til ledergruppen og styret.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hele året Oppdatert oversikt 

over AML-brudd på 

Pulsen  

Status på AML-brudd tas opp i oppfølgingssamtaler mellom 

adm.dir og klinikksjefer. 

Adm. dir Status på AML-brudd følges opp videre i 
linjen. 

Klinikk 
sjef 
Avdelings

leder 

Hele året 

3. Økt fokus på lokalt forbedringsarbeid gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
3.1 

 

 

 

 

 

 

Øke totalscore for 

medarbeiderundersøkelsen til 76 

 

Øke score for jobbtilfredshet til 78 

 

 

Alle ledere skal gjennomgå e-læringskurset 

Medarbeiderundersøkelsen STHF 

HR 
 
 

Klinikkene følger opp at alle ledere 

gjennomfører det oppdaterte e-

læringskurset Medarbeiderundersøkelsen 

STHF 

Leder 31.mai 
 
 

Læringsportalen 
 
 
 
 
 

Gjennomføre opplæring for ledere i MU oppfølgingsarbeid 

(HMS-kurs I) 

 
HR/BHT 
 
 

Klinikkene følger opp at nye ledere 

gjennomfører klasseromskurset MU 

oppfølgingsarbeid (HMS-kurs I) 

Klinikk 

sjef 

Avdelings

leder 

Okt/nov 
 

Tettere oppfølging av MU i lederlinjen. 

Tema på dagsorden i lederfora. 

 

Adm.dir 

Ledergruppen 

Videre oppfølging i 

klinikk/avdeling/seksjon 

Klinikk 

sjef 

Avdelings

leder 

Hele året HMS-handlingsplaner 

3.2 

 

 

Øke andel ansatte som har 

gjennomført 

utviklings/medarbeidersamtale 

med sin leder til  80 % 

 

 

 
 
 

Ledere skal gjennomføre 
medarbeidersamtale/utviklingssamtale 
med alle fast ansatte hvert år.  
 

Leder Innen 
neste 
MU 
 

Rapporter MU 2016 
 
 
 
 

http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/Sider/Ressursstyring.aspx
http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/Sider/Ressursstyring.aspx
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Mål Overordnet HMS - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for 
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

3.3 

 

 

Øke andel ansatte som har en 

individuell 

kompetanseutviklingsplan til 70% 

  Utarbeide individuell 

kompetanseutviklingsplan. 

Ledere Innen 
neste 
MU 
 

 
 
 
 
 

3.4 

 

 

 

Øke andel ansatte som har vært 

involvert i oppfølgingen av 

medarbeiderundersøkelsen til 70% 

 

 

 

 

 
 
 
 

Alle ledere skal gjennomgå resultatet 
etter MU med sine ansatte og utarbeide 
tiltak i samarbeid med de ansatte.  Også 
enheter der det ikke foreligger rapport 
etter MU skal utarbeide forbedrings- og 
bevaringstiltak som skal registreres i HMS-
handlingsplanen. 

Ledere 31.januar 

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

4.1 Øke aktiv bruk av HMS-

handlingsplanene 

 

Følge opp andel aktive HMS-handlingsplaner. Rapportere andel 

HMS-handlingsplaner til AMU, ledergruppa og HSØ  

Ledergruppa 

AMU 

HR 

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

Lederlinjen følger opp status og framdrift 

på tiltak i HMS-handlingsplanene ved å 

sette temaet på dagsorden på ledermøter 

og ved oppfølging av lederavtalene. 

Ledere Hele året Rapporter HMS-

handlingsplaner til 

AMU. Ledergruppa og 

HSØ 

5.  Ledere, verneombud og AMU - medlemmer skal ha gjennomført pålagt HMS - opplæring 

5.1 

 

 

Grunnopplæring HMS for 

verneombud, AMU -medlemmer 

ved nyvalg av verneombud og AMU 

(hvert 2. år). 

3-dagers kurs i kombinasjon med gjennomført e-læring 

 

 

HR/BHT 
 
 
 

Klinikkene påser at sine verneombud og 
nye ledere gjennomfører både e-
læringskurs og klasseromsopplæring 

Kl.sjef 
Avd.leder 
 
 

Jan/febr 
hvert 2. 
år 

HR/ 
Læringsportalen 

5.2 Grunnopplæring HMS for nye 

ledere 

Klasseromskurs (HMS-kurs I, II og III for ledere) i kombinasjon 

med gjennomføring av e-læring 

HR/BHT 
 
 

Nye ledere melder seg på kurs 
 

Leder   

5.3 E – læringskurs i HMS – arbeid i 3 

moduler for verneombud, 

medlemmer av AMU og ledere 

gjennomføres i kombinasjon med 

klasseromskurs. 

Se pkt. 5.1 og 5.2 
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Mål Overordnet HM - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for 
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

6. Ytre miljø – grønt sykehus 

6.1 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal redusere bruken av helse- og 

miljøfarlige kjemikalier 

 

 

 

Vi skal redusere sykehusets CO2 

utslipp 

Redusere energiforbruk 

Øke kildesortering av avfall 

Redusere papirforbruk 

Redusere tjenestetransporten 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målene forankres i lederavtaler og følges 

opp med relevante tiltak i HMS -

handlingsplaner på alle nivåer. 

 

 

 

 

Ledere 
 
 
 
 

Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det vises til Grønt sykehus – 

Miljøprogram – miljømål 2015 – 

2016 

 

 

 

 
 
 

Tiltak i HMS-handlingsplanen 

 

Ledere 31.mars Rapporter HMS-

handlingsplaner  

7. Pasientsikkerhetskultur 

7.1 

 

 

 

7.2 

Opprettholde totalscore for 

pasientsikkerhetskulturundersøkels

en minimum 70 % 2016  

Øke andel enheter som rapporterer 

om et godt sikkerhetsklima 

(pasientsikkerhetsundersøkelsen) 

minimum 80 % 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hver enkelt behandlingsenhet skal 

gjennomføre en tverrfaglig drøfting av 

resultatene for å finne frem til 

forbedringsområder og tiltak.  (2 

forbedringsområder og ett 

bevaringsområde)   

Lederne inkluderer tiltaksplanene i 

oppfølgingsplanverket til MU, HMS 

handlingsplanen, under temainndeling 

pasientsikkerhetskultur 

Gjennomføre flere 

pasientsikkerhetsvisitter  

 
 

Ledere 
for 
enheter 
med 
pasient-
behandli
ng 

Hele året Rapporter fra 
pasientsikkerhets-
kulturundersøkelsen 
og rapporter etter MU 
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Mål Overordnet HMS - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for 
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

8. Tiltak som gjelder hele foretaket 

8.1  Introduksjonsprogram for nyansatte 2 ganger pr år (mars og 

oktober). Programmet inkluderer informasjon om HMS og en 

rekke obligatoriske e-læringskurs. 

Se pkt. 8 for oversikt over obligatoriske e-læringskurs for 

nyansette innen HMS 

HR 
Ressurspersoner 

Tilpasset introduksjon på eget arbeidssted Leder Hele året Læringsportalen 

8.2  Introduksjonsprogram for turnusleger  

Inkluderer orientering om HMS, hovedvekt smittevern 

Klinikker/ressursperso
ner  

 Ledere Vår og 
høst 

Deltakelse 
dokumenteres i 
klinikkene 

8.3  Bedriftshelsetjeneste (BHT) 

STHF har egen plan for bruk av BHT. 

BHT er støtte- og bistandsapparat for ansatte, ledere, 

verneombud og tillitsvalgte. 

BHT er fast medlem i AMU. 

Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte kan ta direkte 

kontakt med BHT. 

 

HF Den enkelte klinikk/seksjon/avdeling 

konkretiserer sin bruk av BHT i fht. 

enkeltområder/tiltak i sin HMS-

handlingsplan. 

 

Ledere Hele året HMS-
handlingsplanene 

8.4  Vernerunder  Gjennomføres i alle verneområder  Leder(e) 31.3  

8.5  Risikovurdering  Gjennomføres ved behov i hht. prosedyre.  Leder(e) Hele året  

8.6  Avviksbehandling  Følges opp hele året Leder(e) Hele året  

9. E-læringskurs knyttet til HMS - området 

9.1   HMS – innføring. Tilgjengelig for alle ansatte. Grunnleggende 

innføring for verneombud, ledere og AMU-medlemmer i forkant 

av klasseromskurs 

HR/BHT Ledere påser at aktuelle ansatte 

gjennomfører e-læringskursene i hht. 

klinikkenes planer 

Leder(e) Hele året Læringsportal 
 

9.2  Medarbeiderundersøkelsen STHF. Grunnleggende innføring i 

hele prosessen omkring medarbeiderundersøkelsen og 

oppfølgingen.  

HR 



7 

 

9.3  Håndhygiene. Obligatorisk for nyansatte 

Basale smittevernrutiner. Obligatorisk for nyansatte 

Isolering – reduksjon av smittespredning – for helsepersonell, 

renholds- og teknisk personell 

Teknisk desinfeksjon – for de som utfører teknisk desinfeksjon 

HR 

9.4  Strålebruk for helsepersonell HR og fagpersonell 
radiologi 

Ledere påser at aktuelle ansatte 

gjennomfører e-læringskursene i hht. 

klinikkens planer 

Leder(e) 
 

 

Hele året Læringsportal 

9.5  Brannvern grunnkurs. Obligatorisk for nyansatte. Er et 

supplement til annen brannvernopplæring.  

HR og brannvernleder 

9.6  Forflytningsteknikk for helsepersonell 

Ulike kurs for ulike typer forflytning av pasienter. For 

helsepersonell. 

HR og fagpersonell 
forflytning 

Det vises til Årshjul 2016 (TQM) for aktiviteter som sikrer kvalitet innen HMS, personalarbeid og ytre miljø. 

Versjon 22.12.2015_1 – dokument til AMU 05.01.2016 

Versjon 06.01.2016_1-inkl. endringer etter behandling i  AMU  

 



Tidsfrister: 

• HMS plan supplert med MU-

tiltak innen utgangen av 

januar 

• Vernerunde innen utgangen 

av mars 

• Tiltakene etter vernerundene 

reg.i elektronisk HMS plan 

innen 31.04. 

• Ytre miljøtiltak defineres i 

HMS-plan innen utg. av mars 

• MU elektronisk sept/okt 

• Kompetanseutviklingsplan 

01.12. 

• Risikovurdering løpende, 

tiltak registreres i elektronisk 

handlingsplan. Alle 

risikovurderinger oppdateres 

i desember. 

Aktiviteter som  sikrer 

kvalitet innen HMS, 

personalarbeid og ytre miljø 
   Årshjul 2016 
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Rapport 2015 
Overordnet handlingsplan for 

helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 – 2016 
Sykehuset Telemark HF 

 
Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet 
handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 – 2016 Sykehuset Telemark versjon 
29.05.15_1 

6 IA- avtalen 2014 -18  
Det er inngått ny sentral IA -avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 2014 - 2018. I tråd med 
denne er det også inngått ny lokal IA – avtale ved STHF og utarbeidet lokale mål.  

 
IA - Mål 
Sykefravær 

1. Mål: Sykehusets mål er å ikke overstige 6,4 % sykefravær i 2015 og 2016 og 6,3 % innen 2018.  Hver 
leder har ansvar for å jobbe aktivt med forebyggende arbeid og sykefraværsoppfølging.  
Resultat pr. november 2015: Sykefraværsprosent 6,9 % 

 
Personer med nedsatt funksjonsevne 

2. Mål: Videreføre høyt fokus på arbeidet med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av egne 
medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne permanent eller midlertidig. Bidra til å finne 
løsninger for flest mulig internt eller eksternt for å hindre frafall fra arbeidslivet. 

 
3. Mål: Være åpne for å ta imot personer som har behov for utprøving av sin arbeids- og 

funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. 

 
Avgangsalder: 

4. Mål: Redusere andel av ansatte som går over på varig passiv ytelse (uførepensjon/AFP/85-årsregel)  
Tabellen viser andelen av alle ansatte i hver aldersgruppe som har gått av med AFP. Antall personer 
som gikk av med AFP i parentes.  
Resultat: Antall personer* og andel som gikk av med AFP i alle aldersgrupper fra 62 til 66 år, har 
stort sett vært synkende i perioden 2012 - 2015, bortsett fra en liten økning i 2014. Andelen 
personer av alle ansatte i aldersgruppen som gikk av med AFP ved 62 år** i 2015, har hatt en 
betydelig økning i forhold til årene 2012 - 2014. 

Alder 2012 2013 2014 2015 

62 15,25 %  
(8 personer) 

12,77% 
(3 personer) 

13,21 % 
(7 pers) 

23,46 %** 
(16 pers) 

63 22,45 % 
(10 pers.) 

17,31% 
(8 pers.) 

20 % 
(5 pers) 

20,83 % 
(10 pers) 

64 41,89 % 
(27 pers.) 

31,91% 
(13 pers.) 

27,45 % 
(12 pers) 

28,57 % 
(7 pers) 

65 54,55 % 
(14 pers.) 

53,23% 
(29 pers.) 

47,73 % 
(18 pers) 

45,95 % 
(14 pers) 

66 65,52 % 
(28 pers.) 

63,16% 
(18 pers.) 

65 % 
(33 pers) 

64,86 % 
(20 pers) 

Alle* 39,19 % 
(87 pers) 

35,37% 
(71 pers.) 

35,89 % 
(75 personer) 

33,61 % 
(67 pers) 
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5. Mål: Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra STHF (AFP/85 årsregel)  på minimum 63,3 år i 2015 og 

63,4 år i 2016 og  63,6 år innen 2018.  
Resultat: Gjennomsnittlig avgangsalder fortsetter å synke både når det gjelder uføre/AFP og 85-
årsregel, AFP og 85-årsregel og bare AFP. 
 

Årstall Uføre/AFP/85årsregel AFP/85årsregel AFP 

2007 51,67 år 63,48 år 63,68 år 

2008 51,71 år 63,40 år 63,59 år 

2009  63,91 år * 64,29 år * 

2009 51,55 år ** 63,47 år ** 63,69 år ** 

2010 51,92 år 63,58 år 63,85 år 

2011 51,71 år 63,36 år 63,58 år 

2012 57,85 år*** 62,93 år 63,22 år 

2013 57,84 år 63,24 år 64,01 år 

2014 57,75 år 63,07 år 63,71 år 

2015 56,13 år 62,54 år 62,82 år 

Tall for ”gamle” STHF i 2009 i året for det 3 – årige seniorprosjektets avslutning.  
** Tall inkl. deler av Blefjell sykehus og Nordagutu rehabiliteringssenter som ble innlemmet i STHF 
01.07.2009. 
*** Kan ikke sammenlignes med tidligere pga ny rutine i KLP for registrering 

7 Resultatmål, medarbeiderundersøkelsen 2015 
 
Resultatmål 
 

Mål 2015 Resultat 2015 

Totalskår Medarbeiderundersøkelsen 
MU 

75 74 

Har gjennomført utviklings/ 
medarbeider- 
samtaler med leder  

80 % 70% 

Har individuell kompetanse-utviklingsplan 73 % 64% 

Andel involvert i oppfølging av MU 69 % 59% 

Sykefravær 6,4% 6,9% 

 

10 Tiltak som gjelder hele foretaket 
 

Tiltak Beskrivelse Resultat 2015 

Medarbeiderundersøkelser (MU) Gjennomføres årlig Gjennomført uke 40-41-42  

Oppfølging av MU gjennom bl.a. 
gruppemetodikk og 
medarbeidersamtaler  

HSØ ”verktøykasse for ledere” og egen 
veileder ved ST. Opplæring av ledere i 
oppfølgingsarbeid. 

Gjennomført 3 like kurs for nye 
ledere  november 2015 

 Introduksjonsprogram for nytilsatte og 
ledere 

- Introduksjonsprogram for nytilsatte 
som omfatter HMS 
 
- Lederopplæring seksjons- og 
avdelingsledere 

Gjennomført mars og oktober 
2015 
 
Dokumentasjon i 
Læringsportalen.  
Temaer i ledergrupper etter 
forespørsel. 

Introduksjonsprogram turnusleger Inkluderer orientering om HMS, 
hovedvekt smittevern 

Gjennomført i klinikkene vår og 
høst ved oppstart nye 
turnusleger. Dokumentasjon i 
klinikkene. 
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Tiltak Beskrivelse Resultat 2015 

Grunnopplæring HMS for verneombud, 
AMU -medlemmer og nye ledere 

Ved nyvalg av verneombud (hvert 2. år).  
E – læringskurs i HMS – arbeid i 3 
moduler for verneombud, medlemmer 
av AMU og ledere gjennomføres i 
kombinasjon med klasseromskurs. 
Det arbeides med samarbeid mellom 
SIV og STHF om mulighet for å kunne 
delta på hverandres grunnkurs ved 
behov. 

Ekstra grunnkurs for 
verneombud mars 2015 etter at 
det kom mange nye 
verneombud etter 
organisasjonsendringer i 
sykehuset. 
Dokumentasjon i 
Læringsportalen. 

Informasjonsmøter for gravide og 
ledere 
Trekantsamtale  

Informasjonsmøter 2 ganger pr år for 
gravide og deres ledere. Samtaler 
mellom jordmor, den gravide og 
lederen bl.a. for å tilrettelegge og 
forbygge for sykefravær under 
svangerskap. 
Mål:  I gjennomsnitt stå i arbeid helt 
eller delvis til uke 30 

I 2015 gj.ført 2 
informasjonsmøter og 
trekantsamtaler med 25 gravide 
ansatte som startet 
foreldrepermisjon i 2015 
 
Redusert kapasitet på 
jordmorressurs deler av året.  
 

Seniorpolitikk Del av driften. Ledere følger opp egne 
seniorer.  
Informasjonsbrosjyre. 
Nåværende seniortiltak vurderes når 
endelig resultat av samarbeidsprosjekt 
STHF, SIV, SI, HSØ, Spekter og KLP 
foreligger på nyåret 2015 

Følges opp i linjen. 
Seniortiltak videreført i 2015. 
Avgangalder - se pkt. 6 side 1. 

Sykefraværsoppfølging Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 
Personalportal: Verktøy for oppfølging 
av sykmeldte 
Opplæring av ledere i regelverk og 
skjematikk for oppfølging og 
rapportering til NAV. IT- verktøyene gir 
nødvendig informasjon, påminnelse og 
dokumentasjon i oppfølgingssaker. 
Sykefraværet følges løpende opp i 
AMU.  
 
Alle seksjoner identifiserer minst 1 tiltak 
i HMS-planen i kategorien 
sykefraværsarbeid (IA) for å bidra til 
STHFs mål om reduksjon av 
sykefraværet. 

Følges opp i linjen. 
Sykefravær følges opp i AMU og 
i dialogmøter mellom ledere. 
Lunsjmøter og aktuelle temakurs  
 

Kurs i mestring av psykisk belastning 
(KID-kurs) 

For ansatte.  2 seminar pr år. 1 kurs vår 2015. Kurs høst ikke 
gjennomført pga for få påmeldte 

Bedriftshelsetjenesten og HR - enheten  Støtte- og bistandsapparat overfor 
ledere og ansatte. Plan for bruk av BHT 
ved STHF. 

Årsrapport BHT 2015  

Fokus på smittevern og håndhygiene Eget e-læringskurs i håndhygiene. 
Obligatorisk for nyansatte 
E-læringskurs Basale smittevernrutiner 
for helsepersonell  
Isolering – reduksjon av 
smittespredning – for helsepersonell, 
renholds- og teknisk personell 
Teknisk desinfeksjon - for de som 
utfører teknisk desinfeksjon 

Dokumentasjon i 
Læringsportalen 
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Tiltak Beskrivelse Resultat 2015 

Strålevern E-læringskurs Strålebruk for 
helsepersonell 

Dokumentasjon i 
Læringsportalen. 

Måling av radon i arbeidslokaler Skanning pågår i 2014 og fortsetter i 
2015 

Gjennomført i 2015 

Brannvern E-læringskurs tilgjengelig for alle, og 
supplement til annen 
brannvernopplæring. Obligatorisk for 
nyansatte. 

Dokumentasjon i 
Læringsportalen. 

Eco-online Kjemikaliekartotek med risikovurdering Dokumentasjon stoff kartotek 
Eco online. 
Andel gj.førte risikovurderinger 
2015 foreligger ikke pr dato pga 
tekniske problemer med 
rapportene. 

Forflytningsteknikk for helsepersonell E- læringskurs (p.t. 15 ulike kurs) for å 
lære helsepersonell ulike type 
forflytning av pasienter 

Gjennomføres ved behov og 
etter prioritering i enhetene. 
Dokumentasjon i 
Læringsportalen. 

Ytre miljø/Grønt sykehus Introduksjonsprogrammet for 
nyansatte: E-læringskurs ytre miljø, 
opplæring nye verneombud i ytre miljø, 
HMS opplæring ledere i ytre miljø  

Dokumentasjon i 
Læringsportalen og 
Pulsen/arbeidsrom/Miljøsystem-
Grønt sykehus – oppdatert 
2015.  
HMS-opplæring inkl. ytre miljø 
for nye ledere og nye 
verneombud gj.ført 2015 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelse Gjennomføres annethvert år  Ingen gjennomføring i 2015. 
 

 

11   Fokusområder og tiltak for hele foretaket 
 

Område Mål/hensikt Tiltak Tid/Ansvarlig Resultat 2015 

Avtale om 
inkluderende 
arbeidsliv og 
helsefremmende 
arbeidsplasser 

Følge opp STHFs mål 
og IA –mål 
og ivareta 
partssamarbeidet i IA- 
spørsmål. 

2 årlige møter. 
Følges opp i AMU med 
IA som tema.  
 
Ny lokal IA-avtale 
inngått 2014 – 2018 
 
Ledere, HVO og HTV 
får oppdatering i 
arbeidet med 
forebygging, 
tilrettelegging og 
oppfølging  

Ansv: HR-direktør 
Vår 2015/2016 
Høst 2015/2016 
 
 
 
 
HR i samarbeid med 
interne eller eksterne 
samarbeidspartnere 
for eksempel  NAV 
2015/2016 

Gj ført 1 møte vår 
2015.  
 
 
 
 
 
Gj ført høst 2015 
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Område Mål/hensikt Tiltak Tid/Ansvarlig Resultat 2015 

Forebygge 
helseskadelige 
forhold 
 

Sikre at planlagte tiltak 
i klinikkenes HMS – 
planer blir gjennomført 
 
 
 

- Ansvarlige ledere 
kontakter BHT i forb. 
Med 
planlegging/behov for 
forebyggende tiltak 
(eks. innen ergonomi, 
byggeprosjekter, 
forflyttingsopplæring) 
og integrerer dette i 
HMS – planene. 
 
Dokumentasjon av 
gjennomførte tiltak 
gjennom elektronisk 
HMS – verktøy.  
 
Sikre at krav om BHT 
bistand er innarbeidet i 
prosedyrer 

Hver enkelt leder 
med fullmakt har 
løpende ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hver leder. HR – 
avdelingen har en 
koordinerende rolle  
 
 
Den enkelte leder. 
Løpende 

Følges opp i linjen. 
HMS-
handlingsplaner 
publisert på Pulsen 
(intranett) 

Lederkompetans
e i HMS – nye 
ledere 

Sikre at nye ledere får 
opplæring i oppfølging 
av 
Medarbeiderundersøk
elsen, bruk av 
elektroniske HMS – 
planer, og HMS – 
arbeid  

- HMS – opplæring 
ledere – obligatorisk 
Kursrekken med 3 
kursmoduler og 
tilhørende e-
læringskurs 
gjennomføres for nye 
ledere 
Del I: Oppfølging av 
MU og HMS –
handlingsplan 
 
Del II-bolk 1 HMS 
 
Del III-bolk 2 HMS 

BHT/HR 
 
 
 
 
 
 
 
Okt/Nov.  etter 
gjennomført MU 
2015/2016 
 
2015/2016 
 
2015/2016 

Dokumentasjon 
Læringsportal 
 
 
 
 
 
 
3 like kurs nov 2015 
 
 
 
2 like kurs jan 2015 
 
1 kurs febr 2015 

Fokus på 
forebyggende 
arbeidsmiljøarbei
d i forbindelse 
med 
omstillingsproses
ser 

Gjennomføre ryddige 
og forutsigbare 
omstillingsprosesser 
for å redusere 
usikkerhet.  

God planlegging 
God informasjon 
Forutsigbarhet 
Åpenhet 
Risikovurdering med 
fokus på arbeidsmiljø 
Evaluering 

Linjeledere Gjennomført 
evalueringer etter 
omstillinger i hht. 
retningslinje 

Grønt sykehus – 
miljøsystem 
 

Implementere nye 
miljømål 2015 – 2016 
og alle elementer i 
miljøsystemet ila 2015.  

Følge årshjul HMS/ 
miljøsystem 

Miljøkoordinator i 
samarbeid med 
sykehusets ledelse. 

Rapport 2015 ikke 
tilgj. pr. dato pga 
tekniske problemer 
med rapporter. 
Ytre miljø inkludert i 
lederavtaler fra 
2016. 

Pasientsikkerhets
programmet  
 

Pasientsikkerhetsprogr
ammet: 
Implementering av 
innsatsområder for å 
redusere forekomst av 
pasientskader og ha 

god kultur for 

ivaretakelse av 

Tema i: 
introduksjonsprogram 
for nyansatte, leder- 
opplæring, 
internrevisjoner, 
læringsnettverk 
nasjonalt/lokalt   
Kvalitetsindikatorer 

Pasientsikkerhetskam
panje 2011-2013 som 
videreføres i et 5 årig 
pasientsikkerthetspro
gram 2014-2018 / 
fagdirektør 
 
 

Implementering av 
alle innsatsområder 
på relevante enheter 
ved STHF er godt 
igang.  
Størst utfordringer 
rundt samstemming 
av legemiddellister. 
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pasienters sikkerhet og 

varig infrastruktur for 

pasientsikkerhet 

relatert til programmet 
 

Det iverksettes flere 
tiltak i 2016. 

 
 

11.2  Andre løpende tiltak 
Område Tiltak Mål/hensikt Tid/Ansvarlig Resultat 2015 

Ufrivillig deltid 
 

 Følge utviklingen og 
holde fokus på å 
redusere ufrivillig 
deltid 

Årlig vurdering av 
utviklingen ved 
gjennomgang av 
nøkkeltall. Ansvarlig: 
HR 

Fra nov 2013 til des 
2015 har andelen 
deltidsstillinger gått 
marginalt ned fra 
42% til 39%. 
Gjennomsnittlig 
stillingsbrøk har i 
samme periode økt 
fra 89% til 90,7%. 
Begge parameterne 
viser en fortsatt 
positiv utvikling i 
deltidsbildet. 

Kontinuerlig 
arbeid med 
aktivitetene i 
Årshjulet for HMS 
– og 
personalarbeid 

Gjennomføring av 
aktiviteter som inngår i 
Årshjulet 

Sikre kvalitet i HMS- og 
personalarbeid 

HR – avd. har 
koordinerende, 
veiledende og 
støttende rolle. 
Linjeledere har 
delegert ansvar for 
gjennomføring 

Følges opp i linjen. 
Det sendes ut eget 
brev til ledere hvert 
år for å minne om 
frister i årshjulet. 
HR og BHT bistått ved 
henvendelser 

 
 
Overordnet HMS – plan er en rullerende plan og en del av det systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeidet.  
 
 

 
 
 



 

Side 1 av 1 

 

 
 

 

 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

8-2016 Økonomidirektør Tom Helge Rønning, spesialrådgiver 

Kristin Alseth Hansen 

Beslutningssak 10.02.16 

                                                                                                   

 
Trykte vedlegg:    
1. Utkast til erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 

2. Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak  

 

 

Ingress:  
Formålet med denne saken er å vedta en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8a i 

Vedtekter for Sykehuset Telemark HF, vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for 

lederlønnspolitikken i 2015, som innarbeides i note til regnskapet for 2015. 

 

 

 

 

 

Skien, den 10. februar 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 

 

 

 

 



  

 

  Side 1 av 1 

 

Vedlegg 1 

 

 

 

 

 

 

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 

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

 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2015 

Styret i Sykehuset Telemark HF mener at lederlønnspolitikken i 2015 har vært i tråd med de 
statlige retningslinjene. 
 
Sykehuset Telemark HF har i 2015 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte 
konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken har for regnskapsåret 2015 i 
hovedsak bygget på de samme prinsipper som styret la til grunn i regnskapsåret 2014. 
 
Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og vedtatt av styret 16. 
desember 2015. Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt.  
 
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at 
administrerende direktør inngår avtaler om opptjening av permisjon, bistillinger ved 
universitet eller helseforetak og kostnader til pendling. 
 
Gjennomsnittlig lønnsjustering for ledende ansatte var noe lavere (eller marginalt lavere) enn 
den gjennomsnittlige generelle lønnsveksten for sykehuset i 2015. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Kapasitetsutnyttelse og sengebelegg ved Sykehuset Telemark 

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

9-2016 Bess Margrethe Frøyshov, 

administrerende direktør 

Orienteringssak 10.02.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   Ingen 

Utrykte vedlegg:  Ingen 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Ved for høyt sengebelegg kan pasientsikkerhet utfordres. Det skal ikke være korridorpasienter. 

 

 

Ingress: 
Gjennom de siste månedene har det vært økende oppmerksomhet knyttet til sengebelegg ved 

somatiske sengeposter ved sykehuset. Flere medieoppslag, bl.a. i forbindelse med fylkeslegens 

tilsyn, har satt fokus på sengebelegg. Det er stilt spørsmål om høyt belegg utfordrer forsvarlig 

pasientbehandling. I saken belyses begrep og vurderinger knyttet til kapasitetsutnyttelse og 

sengebelegg. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

Skien, 3. februar 2016 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Kapasitetsutnyttelse og sengebelegg ved Sykehuset Telemark 

 
Gjennom de siste månedene har det vært økende oppmerksomhet knyttet til sengebelegg ved 

somatiske sengeposter ved sykehuset. Flere medieoppslag, bl.a. i forbindelse med fylkeslegens 

tilsyn, har satt fokus på sengebelegg. Det er stilt spørsmål om høyt belegg utfordrer forsvarlig 

pasientbehandling.  

 

Overbelegg er utrykk for flere inneliggende pasienter enn det er planlagt for ressursmessig. Ved 

overbelegg vil man alltid vurdere behovet for leie inn ekstra bemanning. Beleggsprosent gir ikke 

noe entydig bilde av arbeidsbelastning. Her kommer faktorer som for eksempel pleietyngde og 

personalets samlede kompetanse også inn.  

 

Legeforeningen har utarbeidet et policynotat i 2015 hvor de viser til 85 % som en 

forsvarlighetsgrense for belegg. I styremøtet før jul, ble styret informert om at den 

gjennomsnittlige beleggsprosenten for hele STHF var beregnet til 87 %.  

 

Beleggsprosent 

Beleggsprosenten er et mål for utnyttelsesgraden av døgnplassene, målt ved forholdstallet mellom 

døgnpasienter og døgnplasser. Utskrivninger per døgnplass er et mål for hvordan døgnplassene 

benyttes med hensyn til pasientturnover. 

I DIPS blir pasientbelegg beregnet ut fra liggedøgn. Liggedøgn beregnes fra postoppholdets 

startdato til postoppholdets sluttdato. Dersom postoppholdet starter og slutter på samme dag, 

beregnes det en liggedag, uavhengig av når i det gjeldende døgn pasienten skrives inn og ut. 

DIPS beregner belegg ut fra antall pasienter som er innlagt fra klokkeslett 00:00 til klokkeslett 

23:59. Beleggberegningene omfatter ikke tekniske senger, for eksempel en intensivseng. DIPS 

tillater at en og samme pasient inngår i belegget både på den ordinære moderposten og samtidig på 

teknisk post. Det kan gi falskt høyt belegg på den ordinære sengeposten pasienten egentlig 

tilhører. 

 

I henhold til KOSTRA-rapporteringen registreres antall ordinære senger og antall tekniske senger 

ved sykehusene. Videre gjøres en tilhørende beregning av antall døgn sengene er tilgjengelige i 

løpet av året (sengedøgn). Tekniske senger regnes ofte ikke som en del av sengekapasiteten fordi 

dette kan være senger som benyttes samtidig som pasienten har en seng på ordinær sengepost. 

Dette gjelder blant annet senger hvor pasienten overvåkes noen timer etter operasjon og lignende. 

Dersom klinikkene har vedtatt endring i antall ordinære senger, melder seksjonsleder endringen til 

Sykehuspartner. Alle henvendelser til Sykehuspartner blir loggført med en unik oppdragskode. 

Sykehuspartner skal oppdatere endringer i senger fortløpende, men erfaring viser at dette kan ta 

noe tid. Det betyr at de reelle aktive sengene på sengepostene ikke alltid er i samsvar med 

registrerte ordinære senger i DIPS.  

 

Sykehuset Telemark samarbeider med Sykehuset i Østfold og i Vestfold om et elektronisk verktøy 

som vil gi oss bedre data for reelt pasientbelegg og turnover. Det er en målsetting at verktøyet skal 

være operativt i løpet av første kvartal i 2016. 

 

Det er viktig å merke seg at sengepostene ved Sykehuset Telemark til en hver tid har oversikt over 

alle senger i reell bruk, om noen pasienter må ligge på korridor eller har permisjon. Postene 

benytter en modul i DIPS kalt sengepostliste. 
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Sengekapasitet. 

Ut fra de sammenligninger vi har tilgang til med hensyn til sengekapasitet, er det ingenting som 

tyder på at det ikke er tilstrekkelig sengekapasitet ved STHF. SAMDATA for 2014 viser følgende 

antall når det gjelder senger pr. 1.000 innbygger: 

 
Sykehuset har gjennom 2015 redusert antallet senger ytterligere, og ligger ved utgangen av 2015 

på et nivå på ca. 2,4 senger pr. 1.000 innbygger. Dette er fremdeles relativt høyt, både i nasjonal 

og i HSØ-sammenheng. Selv om vi skulle justere for at behovet for senger i Telemark er 10 % 

høyere enn gjennomsnittet for landet er det ingen grunn til å anta at totalt antall senger er for lavt – 

samlet sett. 

 

Ved rapportering av pasienter benyttes følgende styringsparameter: Antall utskrivninger og 

liggedøgn for døgnbehandling, samt antall oppholdsdager dagbehandling. I tillegg rapporteres det 

på andel korridorpasienter i den månedelige rapporteringspakken. Det er ikke krav om 

rapportering av pasientbelegg til Helse Sør-Øst RHF, offentlige instanser eller helseforetakets 

styre. Det siste antas å henge sammen med at det er svært vanskelig å etablere et godt 

sammenligningsgrunnlag mellom de ulike helseforetakene fordi rutiner og registreringspraksis 

varierer.  

 

Selv om antall senger på overordnet nivå synes å være på et riktig nivå, har sykehuset for mange 

korridorpasienter.  

 

Tabellen nedenfor viser andel korridorpasienter i HSØ ved utgangen av november 2015: 
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Tabellen viser at Sykehuset Telemark ligger høyest i foretaksgruppen.  

 

Korridorpasienter  

Korridorpasienter oppstår når man har et overbelegg i forhold til romkapasiteten, det vil si en 

pasient som er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m,. Registrering skjer kl. 

07.00 hver morgen for å få med de pasienter som faktisk har ligget på korridorplass om natten, og 

før flytting av sengen skjer som følge av undersøkelser med mer. Ved flytting av korridorseng til 

sengerom endres navn på seng til “vanlig” seng. 

 

Det regnes også som korridorpasienter når plassering på korridor velges som løsning ved spesielle 

observasjons- eller kontaktbehov.  

 

Det betyr at antall korridorpasienter ikke beregnes ut fra totalt overbelegg, eller som antall flere 

pasienter enn antall ordinære sengeplasser. 
 

Korridorpasienter er en av de nasjonale kvalitetsindikatorene. Man tenker seg da at dette målet gir 

et tilstrekkelig bilde av den totale problematikken med belegg og konsekvenser. Målsettingen er å 

ikke ha korridorpasienter.  
 

Ved korridorpasienter øker faren for feil fordi krav til kvalitet, sikkerhetskrav, prosedyrer og 

hygiene kan bli vanskelig å overholde. 

 

Pasientenes integritet og verdighet lar seg vanskelig ivareta på korridor. De er lite beskyttet fra 

andre pasienter og besøkende, skjerming og personvern kan ikke alltid ivaretas godt ved stell, 

undersøkelser og samtaler. 

 

Brannforskriftene overholdes ikke med korridorpasienter. Evakuering vanskeliggjøres av senger 

og utstyr som er plassert i korridor. 

 

STHF etablerer i disse dager et prosjekt med mål om å utnytte sengekapasiteten riktigere slik at 

ingen pasienter må ligge på korridor. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Eventuelt 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

10-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 10.02.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   Ingen 

Utrykte vedlegg:  Ingen 

 

 

Ingress: 
Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Det foreligger ingen saker til vedtak. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styrets årsplan 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

11-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 10.02.2016 

                                                                                                   

 
Trykte vedlegg:    
Styrets årsplan 2016 

 

 

Ingress:  
Styrets årsplan 2016 ble vedtatt i sak nr. 42/2015. Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem 

for styret i hvert møte. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering. 

 

 

 

Skien, den 10. februar 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Øvrige orienteringer 

 
10. februar  
kl. 09.30-13.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 
 
Styreseminar 
10. februar  
Kl. 13.45-16.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Tema: 
Utviklingsplanen 
2030 (U-30) 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

16.12.15 
 HMS-handlingsplan for 2015-

2016  
 Årlig melding 2015 for STHF 
 Årlig erklæring om ledernes 

ansettelsesvilkår 
 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport og 

risikovurdering per 3. 
tertial 2015  

 Styrets oppdaterte årsplan 
2016 

 Konsernrevisjonens rapport 
2015 

 Sykehusinfeksjoner  
 

 Foreløpig protokoll styret 
i HSØ  

 Restanse styresaker 

5. april  
kl. 09.30-15.30 
 
Styreseminar 
 
Sted: Fredrikstad 
 
Besøke Sykehusets 
Østfold 
 
 

   

6. april  
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Sted: Fredrikstad 
 
Besøke Sykehusets 
Østfold 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

16.12.15 
 STHFs handlingsplan for 

Konsernrevisjonens rapport 
høsten 2015  

 Protokoll fra styremøte ST 
10.02.16 

 Årsberetning og årsregnskap 
2015 

 Oppdrag og bestilling 2016 fra 
HSØ og protokoll fra 
foretaksmøte i Sykehuset 
Telemark 
 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport  
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016 
 Utkast til mal for 

tertialrapportering 
 Styrets instruks 
 ADs instruks 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016  
 Utviklingsplanen 2030  

(U-30) 
 Økonomisk langtidsplan 

2017-2020 
 Pasientsikkerhetsprogram

met 
 

 Restanse styresaker 
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19. mai  
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

06.04.16 
 Årlig melding 2015 fra Sykehuset 

Telemark HF – tilbakemelding og 
innhenting av evnt 
tilleggsopplysninger  

 Økonomisk langtidsplan 2017-
2020 

 Utviklingsplanen 2030  
(U-30) 

 Kompetansebehov og tiltak for å 
beholde, utvikle og rekruttere 
nødvendige medarbeidere 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

april 2016 
 Årsmelding fra pasient- og 

brukerombudet 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016 
 

 Restanse styresaker 

22. juni 
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

19.05.16 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

mai 2016 
 1. Tertial rapportering 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016 

 Restanse styresaker 

13. september  
Kl. 09.30-15.30 
 
Styreseminar 
 
Sted: Dir. møterom,  
Skien 

 Aktivitetsstyrt planlegging og 
endringsprosesser 

  

14. september 
kl. 09.30-15.30 
 
Styremøte 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

22.06.16  
 Interne revisjoner: resultater 

2015 og tema 2016 
 Status Budsjett 2017 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

august 2016 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016 
 

 Restanse styresaker 

26. oktober 
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

14.09.16  
 Status budsjett 2017  
 Styrets årlige evaluering av 

administrerende direktørs 
arbeid og resultater – lukket 
møte 

 Status Budsjett 2017 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

september 2016 
 2. tertial rapportering 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016  
 Fagrevisjon av mottak av 

øyeblikkelig hjelp hva angår 
kirurgiske pasienter de 
første seks måneder i 2016 
på Notodden 

 Restanse styresaker 

Styremøte 
15. desember 
kl. 09.30-15.00 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

26.10.16  
 Fullmakter i Sykehuset Telemark 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

november 2016 
 Styrets oppdaterte årsplan 

 Restanse styresaker 
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HF 
 Styrets årsplan 2017  
 Ledelsens gjennomgang 

Budsjett 2017 

2016 
 

Styreseminar 
15. desember 
kl. 15.00-18.00 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 

Tema:  
Årlig egenevaluering 
av styrets arbeid og 
arbeidsform 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Andre orienteringer 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

12-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 10.02.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   
1. Protokoll styret i HSØ 18.12.15 
2. Protokoll fra Brukerutvalgets møte 10.12.15 
3. Restanse styresaker ST 

 

 

Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 

 
 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar andre orienteringer til etterretning. 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 17. desember 2015 

Tidspunkt: Kl 0830-1600 

 
 

081-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER 
NOVEMBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per november 2015 til etterretning.  
 
 
 
 

083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar vurderingen av sengekapasitet ved Akershus universitetssykehus HF til 
orientering. 
 
 
 
 

087-2015 SYKEHUSPARTNER HF – INVESTERINGSRAMME OG 
GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE 
PERIFERIUTSTYR OG LAGRING 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Sykehuspartner HF fullmakt til å investere opp til 185 
millioner kroner i periferiutstyr og lagring. Det godkjennes at disse investeringene 
finansieres ved finansiell leasing, forutsatt godkjenning av foretaksmøte i Helse Sør-Øst 
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RHF. Det legges til grunn at fordelingen av investeringene mellom periferiutstyr og 
lagring blir i henhold til søknad fra Sykehuspartner HF og etter avklaring med Helse Sør-
Øst RHF. 
 
 
 

089-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – FORLENGELSE AV 
LEIEAVTALE FOR AREALER TIL OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF SIN VIRKSOMHET I 
FORSKNINGSVEIEN 2A 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Oslo universitetssykehus HF til å utøve opsjon 
om forlengelse av eksisterende leieavtale for Forskningsveien 2A med ytterligere 5 år.  
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
10.12.2015 kl 10:00 til 14:00  

Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien 

   
Tilstede: Idar Grotle 

Ann Kristin Semb 
  Kari Thomsen 
  Egil Rye Hytten 
  Else Kari Myhra Tovslid 

Tor Strømme 
Thyra Giæver 
Birte Helene Moen 
 
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud  
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef STHF 
Halfrid Waage, Fagdirektør 
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF 

  Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF 
 
   
Saker presentert av: 

Thyra Giæver, nestleder 
  Karen Vik,Leder for farmasøytiske tjenester 

 Sylvi Debes, Sykehusapoteker 
Halfrid Waage, Fagdirektør 

  
Forfall:  Ingrid Venanger 

Vidar Bersvendsen 
Elena Dahl 
Bess M. Frøyshov, Administrerende Direktør  
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk  
Representant (regional Brukerutvalgskontakt) 
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Idar Grotle ledet møtet.  

Sak 99-15 Godkjenning av protokoll fra 12.11.2015. 

Protokoll fra 12.11.15 ble lagt frem for endelig godkjenning 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner protokollen. 

Sak 100-15 Status – Gjennomgang av prosjekter – overskit over brukerrepresentasjon prosjekter 

Brukerutvalget gjennomgikk listen. Avsluttete prosjekter ble strøket. 

Prosjektet Samhandling av barn og unge er aktiv. Gruppen består blant annet av leder 

Hege Holmern, Anne Østensen, helsesøster, primærleger, klinikksjef Gunnar Gausel og 

sosialleder i Skien 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner listen. 
 
Oppdatert liste følger vedlagt 

Sak 101-15 Årlig melding 2015 for STHF – innspill fra brukerutvalget 

Brukerutvalget (BU)skriver egen årsmelding, og mener at denne bør integreres i årlig 

melding. BU enes om hvilke punkter fra årsmeldingen som bør være med i årlig 

melding. Idar Grotle koordinerer arbeidet. 

Sak 102-15 Skadelig overfylt blære 

Thyra Giæver henviser til artikkel i Dagens medisin 19-2015, side 38. 

Vedtak: 

Brukerutvalget utfordrer sykehuset til å ta dette til behandling i Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalget (KPU)med mål om at sykehuset tar dette med inn i 
sjekklisten for pasienter som har fått epidural/spinalbedøvelse og utsatte 
pasientgrupper med nevrologiske skader. 
 
Idar Grotle har også sendt saken til regionalt brukerutvalg. 
 

Sak 103-15 Virksomhetsrapport  STHF Oktober 2015 

 I tillegg til framlagte virksomhetsrapport fra oktober 2015 orienterte klinikksjef Lars 

Ødegård muntlig om status pr november 2015, da spesielt om fristbrudd, ventelister 

og korridorpasienter. 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar saken til orientering 

Sak 104-15 Pasient- og brukerombudets 5 min  

Under Pasient- og brukerombudets fem minutter tok ombudet opp at de registrerer 

en rekke henvendelser der pasienter og/eller pårørende er informert om ombudet av 

helsepersonell. Det er veldig bra og viser at også helsemedarbeiderne har kunnskap 

om ombudet. Ved noen henvendelser er pasienten direkte oppfordret av 

helsepersonell til å kontakte ombudet. 

Ombudet stiller seg til disposisjon og kommer gjerne til ST og orienterer om ombudets 

rolle, funksjon og muligheter i fora der helsepersonell er til stede. Desto mer 

helsepersonale vet om ombudet, dess bedre. 
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I tillegg ba leder av BU om noe generell orientering om ombudet, noe som ble gitt. 

Sak 105-15 Beredskapslegemidler på sykehuset 

Fagdirektør Halfrid Waage orienterte om legemiddelberedskap. 

Presentasjonen følger vedlagt 

Sak 106-15 Orientering om virksomheten til Sykehusapoteket 

Provisorfarmasøyt/klinisk farmasøyt, og leder for farmasøytiske tjenester Karen Vik og 

sykehusapoteker Sylvi Debes orienterte om virksomheten til Sykehusapoteket Skien, 

og hvordan sykehusapoteket kan bidra til økt pasientsikkerhet ved STHF. 

Presentasjonen følger vedlagt 

Sak 107-15 Eventuelt 

 Brukerutvalgets leder Idar Grotle har rettet en forespørsel til direktøren om mulighet 

for å få til en ordning med brukerkontakt(er) på sykehusets eksterne lokasjoner. Ved 

samlokalisering en kontakt for somatikk og en for psykiatri. Dette for å få til en bedre 

kommunikasjon. 

Direktøren stiller seg positiv til at arbeidet startes med en pilot på lokasjonen 

Notodden. Da vil vi få erfaring med hvilken dialog som skapes, og lettere kunne se 

hvilke gevinster en slik ordning kan ha. 

Birte Helene Moen og Egil Rye-Hytten utfordres til å finne brukerkontakt (er) fra hhv 

somatikk og psykiatri. 

 

 

Skien, 15. desember 2015 

Hege Kongsgaard 

Anne Borge Kallevig 

referent 
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Saksnr Sakstittel Vedtak  Status/oppfølging 

51-14 Videreføring av 

driftsmodell for 

ambulansedriften ved 

Sykehuset Telemark 

24. september 2014 
1. Styret vedtar administrerende direktørs anbefaling om å videreføre 

ordningen med private ambulansetjenester for 7 av Sykehuset 

Telemarks 12 ambulansestasjoner for en anbudsperiode på 5 år fra 1. 

april 2015 med opsjon på årlig forlengelse i inntil 3 år. 

2. Styret ber administrerende direktør om en orienteringssak om 

ambulansedriften ved Sykehuset Telemark til styremøte 29. oktober 

2014. 

3. Styret ber administrerende direktør om en prinsipiell styresak for 

ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF til behandling høsten 

2017, i god tid før avtaleperioden utløper. 

 

Vedtakets punkt 2 er fremmet og 

behandlet i styret i styremøte 29. 

oktober 2014, sak 70-2014. 

 

Vedtakets punkt 3. 

Utredning og saksfremstilling må skje 

i god tid før avtaleperioden utløper. 

 

Oppføres på denne lista for oppfølging 

før høsten 2017. 

 Sykehusinfeksjoner  

 
 P.t ikke avklart når saken skal opp i 

styret 
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