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    Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 

 
Tid:  6. april 2016, kl. 0830 – 1530 

Sted:  Fredrikstad, Quality Hotel Fredrikstad 

Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen 

 

 

Møteinnkalling/saksliste  
 

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 

13-2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning  

14-2016 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte i 
Sykehuset Telemark 10. februar 2016  
 
V/Styreleder 

Beslutning 1 

15-2016 Administrerende direktør sin orientering  
 
 

Orientering  

16-2016 
 

Virksomhetsrapport per februar 2016 
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør  

Orientering 1 

17-2016 
 

Sykehusinfeksjoner 

 

V/Administrerende direktør 

Orientering  

 Pause   

18-2016 
 

Utkast til mal for tertialrapportering 

 

V/Administrerende direktør 

Beslutning 1 

19-2016 Oppfølging etter Konsernrevisjonens revisjon i 
2015 
 

V/Administrerende direktør 

Beslutning 3 

20-2016 Oppdrag og bestilling 2016 fra HSØ og 
protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset 
Telemark 
 
V/Administrerende direktør 

Beslutning 2 

21-2016 
 

Utkast til økonomisk langtidsplan 2017-2020 
 

V/Økonomidirektør 

Orientering  

 Lunsj   
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Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 

22-2016 Utviklingsplanen 2030 (U-30) – sak ettersendes 
 

V/Økonomidirektør 

Orientering  

23-2016 
 

Anskaffelse av CT 
 

V/Økonomidirektør 

Beslutning  

24-2016 
 

Styrets instruks 

 

V/Administrerende direktør 

Beslutning 1 

25-2016 ADs instruks 

 

V/Administrerende direktør 

Beslutning 1 

 Pause   

26-2016 
 

Årsberetning og årsregnskap 2015 

 
V/Økonomidirektør 

Beslutning 2 

27-2016 Eventuelt  
 

V/Styreleder 

Orientering  

28-2016 Styrets oppdaterte årsplan 2016 

 Restanse styresaker ST 
 

V/Styreleder 

Orientering 1 

29-2016 Andre orienteringer  

 Protokoll styret i HSØ  

 Protokoll Foretaksmøte kl. 10.00 

 Protokoll Foretaksmøte kl. 11.00 
 
 

Orientering 5 

 

 

 

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. 

mailto:krahan@sthf.no
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Elektronisk kopi er sendt til: 

Helse Sør-Øst RHF  

Revisor Hans Christian Berger, PWC 

Varamedlemmer 

Direktørens stabs- og klinikksjefer 



  

Side 1 av 1 

 

 
 

 

 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. februar 2016 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

14-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver HR 

Beslutningssak 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 10. februar 2016 
 

Utrykte vedlegg:  
 

 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 10. februar 2016 godkjennes. 

 

 

 

 

Skien, den 16. februar 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato og tid: 

Onsdag 10. februar 2016 kl. 09.30 – 13.30 

Sted:  

Direktørens møterom, Skien 
  

  
  

  

Tilstede: 

Tom Jørgensen, styreleder 

Elisabeth A. Nilsen, nestleder 

Thor Helge Gundersen 

Kari Dalen 

Tor Severinsen 

Thorleif Fluer Vikre (delvis forfall, møtt kl 12:45) 

Ann Iserid Vik-Johansen 

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 

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/spesialrådgiver 

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef  

 

I tillegg møtte: 

Eirik Eliassen, klinikksjef Kirurgisk klinikk (sak 9-2016) 

Annette Fure, stabsdirektør Service- og systemledelse (frem til ca. kl. 12) 

Sissel Korshavn, konsernrevisjonen HSØ 

Torunn M. Vedal, konsernrevisjonen HSØ 
  
  

 

 

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør la frem sakene. Saker 

vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør. 

 

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen 
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Saker som ble behandlet: 

 

Sak nr. 1-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 

 

 

Sak nr. 2-2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 16. 

desember 2016 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. desember 2015. 

 

 

Sak nr. 3-2016 Administrerende direktør sin orientering  

 

 

Administrerende direktørs orientering: 

 Status salg sykehusbygg, Kragerø og Rjukan 

 Notodden sykehus: 

1. somatiske senger, elektiv kirurgi. Vurdering av kapasitet, eventuelt med egen 

kirurgisk sengepost for disse pasientene. 

2. organisering med ny kirurgisk avdelingsleder  

3. Tilsyn fra Brannetaten 

4. Utfordringer med arbeidsmiljø og sykefravær 

 Overordnet om utkast til OBD.  

 Etablerer eget prosjekt om utnyttelse av sengekapasitet. Ingen korridorpasienter. 

 Uanmeldt tilsyn av Fylkeslegen 22.01.16 ved Skien vedrørende sengebelegg 

somatiske sengeposter.  

 Høringskonferanse vedrørende stråleterapi den 15.03.16 på Hamar. Støtte til 

lokalisering i Skien fra Aust-Agder kommuner og fra Fylkesmannen/Fylkeslegen. 

 Organisering av økonomiavdelingen/ HR.   

 Overlevelse hjerneslag og hjerteinfarkt.  

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 
 

 

Sak nr. 4-2016 Virksomhetsrapport  

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar saken til orientering.  
 

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak hvor tiltaksplan for reduksjon av 

korridorpasienter er beskrevet. 
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Sak nr. 5-2016 Revisjonsrapport 08-2015 - Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av 

konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF 

 
 

Styrets enstemmige 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. 

 

 

Sak nr. 6-2016 Årlig melding 2015 for Sykehuset Telemark HF 

 

 

Styrets enstemmige 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. 
 

 
 

Sak nr. 7-2016 Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) 

Sykehuset Telemark 2016 og rapport 2015  

 

 

Styrets enstemmige 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.  

 
 

Sak nr. 8-2016 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for 

lederlønnspolitikken i 2015, som innarbeides i note til regnskapet for 2015. 
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Sak nr. 9-2016 Kapasitetsutnyttelse og sengebelegg ved Sykehuset Telemark 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak nr. 10-2016 Eventuelt 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styreleder takket av nestleder Elisabeth A. Nilsen og styremedlem Torleif Vikre som 

avtroppende styremedlemmer. 

 

 

Sak nr. 11-2016 Styrets årsplan 2016 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering. 

 

 

Sak nr. 12-2016 Andre orienteringer  
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar andre orienteringer til etterretning. 

 

Møtet hevet kl. 13:30. 

 

Neste ordinære styremøte: 

Onsdag 6. april 2016 i Fredrikstad (Sykehuset Østfold) kl. 09.45 – 18.00. 

 

Sykehuset Telemark, 10. februar 2016 

 

 

          

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 

15-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 06.04.2016 

                                                                                                   

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.   

 

 

 

 

Skien, den 16. februar 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Virksomhetsrapport per februar 2016 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

16-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Orientering 06.04.16 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport STHF 2016_02 - styret 

Utrykte vedlegg:  
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? 

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

 

 

Ingress: 
Virksomhetsrapporten med resultater per februar 2016 vedlegges saken.  

 
 

 

Forslag til vedtak:  

 

Styret tar saken til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 
Skien 21. mars 2016 

 

 

Bess M. Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Sykehuset Telemark HF 
Periode: februar 2016 

Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader per februar er et underskudd på 7,0 millioner 

kroner. I februar isolert er resultatet på minus 1,8 millioner kroner.  

Det er to forhold som særlig bidrar negativt til resultatet: Kostbare legemidler og 

gjestepasientkostnader bidrar negativt med 4,9 millioner kroner i perioden, mens overtid og 

ekstrahjelp som følge av økt behandlingsvolum og ressurskrevende pasienter har et merforbruk på 

3,5 millioner kroner. Høyere inntekter samt mindreforbruk på de fleste andre poster oppveier 

delvis dette merforbruket. 

Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) utført i eget HF, var 50 under 

budsjett, men 223 poeng over fjoråret. 

Det registreres en reduksjon i antall pasienter på venteliste og reduksjon i gjennomsnittlig ventetid 

ventende. Andel fristbrudd avviklede pasienter er redusert til 1,1 % i februar, og andel fristbrudd 

ventende har gått ned til 0,5 %. 
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Hovedmål (status og tiltak): 

 Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er 52,0 dager. Psykiatri voksen 

39,9 dager, TSB 31,9 dager og barne- og ungdomspsykiatri 43,5 dager. Gjennomsnitt ventetid 

for hele foretaket var 51,3 dager i februar. Hittil i år er det 55,5 dager. 

Antall ventende på ventelister er redusert noe fra forrige periode, og per februar er det 7.345 

som venter. Antall ventende fordelt per fagområde viser 6.917 i somatikk, 290 

voksenpsykiatri, 111 i barne- og ungdomspsykiatri og 27 innen TSB. Snitt for STHF er 

ventetid på 85,5 dager fordelt med 88,5 i somatikk, 43,3 i voksenpsykiatri, 27,5 i barne- og 

ungdomspsykiatri og 32,6 i TSB. 

Det er 1680 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling; 1670 i 

somatikk, ni i voksenpsykiatri, ingen i barne- og ungdomspsykiatri og én innen TSB. 

Det er 355 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling; 353 i 

somatikk, to i voksenpsykiatri, ingen i barne- og ungdomspsykiatri og ingen innen TSB. 

 Pasienten opplever ikke fristbrudd 

Fristbrudd for avviklede pasienter viser en reduksjon i februar, men målet er ikke innfridd. Det 

er 38 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i februar; alle i 

somatikk. I samme periode er det behandlet 3589 rettighetspasienter, hvilket gir 1,06 %. 
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Fristbrudd ventende pasienter viser 31; 29 i somatikk, to innen psykiatri voksen og null innen 

barne- og ungdomspsykiatri. En reduksjon på to fra forrige måned. Det er en økning i andel 

med frist på grunn av regelendring. 

Avdelingen med flest brudd ventende er Medisinsk avdeling Notodden (10) og Mage-tarm 

avdeling (4). 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 

Resultatet fra målingen i februar 2016 var 3,1 %.  

STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som 

infeksjonsforebyggende tiltak. Det  er også iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har 

hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetsprogrammet og 

Trygg kirurgi, er det satt fokus på pasientens kroppstemperatur og riktig antibiotikaprofylakse 

som et forebyggende tiltak. 

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

urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Blodbaneinfeksjoner er nytt innsatsområde i 

programmet. 

 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 

79,5 % 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 2015. 

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

 

Andre styringsparametere (status og tiltak): 

 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 

Andel korridorpasienter var i februar 2,6 %. Dette er en nedgang fra forrige måned. Det er 

registrert 222 korridorpasienter i denne perioden. Det er nå etablert et prosjekt som skal se 

nærmere på tiltak for å redusere antall pasienter i korridor. Prosjektet skal levere en anbefaling 

innen 1. mai d.å.. 

Øvrige styringsparametre: 

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

og TSB (ny i 2013) 

Antall meldte utskrivningsklare pasienter innen somatikk var 38 i februar, med til sammen 78 

døgn. Psykiatri hadde seks pasienter med til sammen 34 døgn i februar. 

 Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 

I februar var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 3,02 dager. 

7.374 henvisninger ble vurdert, hvorav 7.264 innen 10 virkedager. Det gir en andel på 98,5 % 

vurdert innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden har økt noe fra forrige måned og andel 
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vurdert innen 10 virkedager har gått tilsvarende? noe 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 7.546 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 2.271 legedokumenter og  

2.811 sykepleierdokumenter. Det er 61 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Det 

vil bli satt i gang et arbeid for å redusere antall åpne dokumenter.  

 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt 

Det har vært en reduksjon i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 821 

pasienter, herav 737 registrert etter innføring av DIPS. 

 Epikriser skal sendes ut innen 7 dager etter utskrivning. 

I februar har STHF oppnådd målet i 74,3 % av tilfellene fordelt med 75,9 % i somatikk 

innlagte og 66,5 % innen psykiatri og rus totalt. 

 

Driftsposter: 

Økonomiske forhold 

Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader per februar er et underskudd på 7,0 millioner 

kroner, som er en forverring på 1,8 millioner kroner i februar. Det er to forhold som særlig bidrar 

negativt til resultatet i perioden: Kostbare legemidler og overtid/ekstrahjelp. 

Legemidler bidrar negativt med 4,9 millioner kroner i perioden. Dette gjelder i hovedsak 

gjestepasienter somatikk og økte kostnader knyttet til dyre biologiske legemidler og 

kreftlegemidler. 

De pasientrelaterte inntektene i februar er 2,2 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette 

skyldes både etterkoding av ISF aktivitet fra januar og høyere egenandeler enn budsjettert. 

Gjestepasientinntektene er lavere enn budsjett i perioden. 

Også forbruk av overtid og ekstrahjelp viser et stort negativt avvik i februar. Det er fokus på 

overtids- og ekstravaktforbruket i sykehuset, men enkeltavdelinger har store 

bemanningsutfordringer. Positive avvik på fast lønn, refusjoner og annen lønn bidrar til å redusere 

lønnsavviket i perioden. 

 

Aktivitet 

Somatikk 

Antall DRG-poeng per 2 måneder sørge-for (døgn, dag, poliklinikk, DBL og kreftmidler) var 

7.498. Dette er 77 poeng (-1 %) lavere enn budsjettert men 289 poeng (+4 %) høyere enn fjoråret.  

Aktiviteten målt i DRG-poeng utført i eget foretak (døgn, dag, poliklinikk) har vært 50 poeng (-

0,7 %) lavere enn periodisert budsjett, og 223 poeng høyere enn fjorårets. 
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Aktiviteten ved Rjukan og Kragerø er lavere enn i fjor som en følge av redusert kapasitet i tråd 

med tiltak i Utviklingsplanen.  

Lymfødem-kirurgi er nå i gang på planlagt nivå, men postbariatri er foreløpig på ca. halvparten av 

forventet nivå grunnet mangel på operatør. Det er fortsatt et visst etterslep på kodingen knyttet til 

forsinket utsendelse av gyldig kodeverk for 2016. De rapporterte tallene inkluderer estimert 

etterslep. 

Antall sykehusopphold har vært 4 % lavere enn budsjett, men likt med fjoråret. Antall polikliniske 

konsultasjoner var per 2 måneder 4 % høyere enn budsjett og 11 % høyere enn i fjor. Antall 

dagopphold var 4 % lavere enn budsjett men 4 % høyere enn fjoråret.  

 

Voksenpsykiatri/Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Sykehuset Telemark har i år budsjettert med en vekst på antall polikliniske konsultasjoner med 4 

% fra i fjor. Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per februar ligger 2,4 % under 

budsjett, men 4,3 % over fjoråret. Aktiviteten ligger høyere enn budsjettert i februar måned isolert 

sett. 

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,43 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Dette er en økning sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten innenfor TSB har også økt, både i 

forhold til forrige måned og fjoråret, og ligger per februar på 2,39 konsultasjoner per fagbehandler 

per dag. 

Aktiviteten på sengepostene sett under ett, har lavere antall liggedager enn budsjettert, lavere 

gjennomsnittlig liggetid og flere utskrevne enn budsjettert. Lavere gjennomsnittlig liggetid er en 

bevisst og ønsket endring. Aktiviteten på sengeposten Ø-hjelp RUS har økt betraktelig fra i fjor, 

da tilbudet nå er bedre kjent ute i kommunen. Antall liggedager og antall utskrevne er per februar 

tre ganger så høyt som på samme tid i fjor. 

 

Barne- og ungdomspsykiatri 

Barne- og ungdomspsykiatrien har utfordringer med å nå aktivitetsmålet med høy turnover og 

flere ledige behandlerstillinger.  

Innrapporterte aktivitetstall for BUP for januar viser seg å være 247 konsultasjoner for lavt, disse 

er telt med i februar måned. Hensyntatt korreksjonen er aktiviteten i februar 9,0 % høyere enn 

budsjettert for måneden. Hittil i år er aktiviteten 2,3 % lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 

de to første månedene i 2015 har aktiviteten økt med 13,8 %. Denne økningen skyldes at 

aktiviteten i februar 2015 var uvanlig lav. Aktiviteten i februar 2016 er på samme nivå som i 

januar.  

Flere av poliklinikkene har relativt stor andel uerfarne behandlere, og samtidig med at flere erfarne 

fagpersoner slutter i løpet av de nærmeste månedene, innebærer det risiko med tanke på  

aktivitetsnivået framover. 

Det registreres ingen økninger i ventetider og heller ikke fristbrudd, til tross for at aktivitetsnivået 

er under forventet i 2016.  
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Registrert produktivitet viser positiv utvikling med 1,8 konsultasjoner per fagbehandler både i 

januar og februar. Dette er høyere enn resultatet for året 2015 som var 1,70 konsultasjoner per 

fagbehandler.  

 

Den gylne regel 

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

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

Alle felt innen psykiatrien har økning i konsultasjoner sammenlignet med tilsvarende periode i 

2015, men tall fra somatikken viser en høyere økning der. 

Psykiatrien samlet sett har en økning i aktivitet på 6,6 %. Voksenpsykiatrien (+4,2 %), og TSB 

(4,4 %) har en moderat økning i aktiviteten mens barne- og ungdomspsykiatrien har en større 

økning (13,8 %).   

Ventelistene er på et lavt nivå, det registreres ingen fristbrudd og ingen økninger i antall 

avvisninger.  

Når vi korrigerer for feilføringen på ni månedsverk innenfor voksenpsykiatrien i januar 2015, er 

bemanningen innenfor voksenpsykiatrien og TSB 0,6 % høyere enn per februar 2015. Psykisk 

helsevern og TSB samlet viser en vekst på 0,8 %, somatikken viser en liten nedgang på 0,2 %.  

Den gylne regelen følges opp 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 for å øke antall konsultasjoner per 

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

 

Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen  

Sykehuset rapporterer 3 021 brutto månedsverk per februar, fordelt på 212 variable og 2809 

fastlønnede månedsverk. Det er en nedgang på seks brutto månedsverk sammenlignet med februar 

i fjor, og sykehuset ligger 1,1 % over budsjett per februar.  

Sykefraværet i januar er 7,6 %. Det er 0,6 % - poeng høyere enn forrige måned, men 0,1 % - 

poeng lavere enn januar i fjor. 

 

Likviditet 

Likviditetsbeholdningen per 29.02.2016 var på 1 millioner kroner. Dette er 119 millioner kroner 

lavere enn budsjettert. Det største avviket skyldes at det var budsjettert med innbetaling av 62 

millioner kroner i februar i forbindelse med  salg av byggene i Kragerø. Denne innbetalingen er nå 

forventet i juni d.å.. 

Andre større avviksposter er: 

 - 12 millioner kroner: til gode arbeidsgiveravgift for 2015 vedr. pensjonspremie var 

budsjettert i januar (6. termin 2015), men ble først tatt med på 1. termin 2016 med forfall i 

mars. 
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 - 18 millioner kroner: likviditetseffekt ved deling av prehospital klinikk med Sykehuset i 

Vestfold. Dette skyldes at det per 29.02.2016 er et utestående krav på SIV vedr. kostnader 

til pasientreiser, mens det per 31.12.2015 var gjeld til SIV vedr. lønnskostnaderfor 

desember. 

Effekten per 31.12.2016 forventes å være ca. 13 millioner kroner. Det var ikke tatt høyde 

for denne effekten i likviditetsbudsjettet. 

 - 7 millioner kroner: resultatavvik per februar. 

 - 7 millioner kroner: høyere basisfordring mot HSØ enn budsjettert. 

 + 7 millioner kroner: lavere investeringer enn budsjettert. 

 

Øvrig avvik skyldes hovedsakelig at leverandørgjelden er lavere enn per 31.12.2015.  

Estimert likviditetsbeholdning 31.12.2016 er 17 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette 

skyldes hovedsakelig omfordeling av investeringsmidler mellom SIV og ST, og likviditetseffekt 

ved deling av prehospital klinikk med SIV. 

 

Investeringer 

Investeringene per februar er 7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Det forventes at 

investeringene for året blir som budsjettert. 

 

Salg 

Det er ikke gjennomført salg av anleggsmidler. Det arbeides fortsatt med tilrettelegging for salg av 

eiendomsmassen i Kragerø og avtalene om salg og tilbakeleie av deler av bygget vil komme i 

stand i løpet av første kvartal. Selve transaksjonen forventes gjennomført i juni d.å. 

 

Klinikkommentarer: 

Kirurgisk klinikk 
Resultatet per februar viser et negativt budsjettavvik på 0,2 millioner kroner. Dette er en 

forbedring på 3,6 millioner kroner fra januar. Hovedårsaken til den store forbedringen er høyere 

aktivitetsnivå i perioden og etterkoding fra januar. I januar var det nye kodeverket for ISF ikke 

fullt implementert og dette førte til at det rapporterte nivået var ca. 1,1 millioner kroner for lavt. 

I tillegg var det lavere varekostnader i februar enn i januar, og noe lavere lønnskostnader enn 

budsjettert. 

Inntektene på poliklinikk og andre inntekter er omtrent på budsjett i perioden, og ca. 0,5 millioner 

kroner under budsjett hittil i år  

I februar produserte klinikken 1517 DRG-poeng, 35 poeng høyere enn budsjett. Postbariatri og 

lymfødemkirurgi er nå i gang, men med noe redusert volum på postbariatri. 
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I februar gjennomførte klinikken 1147 døgnopphold, 459 daginngrep og 6903 polikliniske 

konsultasjoner, dette er 49 flere innleggelser, 19 flere daginngrep og 378 flere polikliniske inngrep 

enn budsjett. 

Den positive utviklingen i fristbrudd fortsetter, med færre enn 10 brudd per måned i januar og 

februar. 

Det er 1,7 % korridorpasienter, hvilket er et lavt tall sett i lys av stor pasientpågang, spesielt på 

Gastro sengepost.  

Antall brutto månedsverk per februar er 409. Dette er 7 flere enn budsjett og 2 færre enn per 

februar 2015. 

 
 

Medisinsk klinikk 

Det akkumulerte resultatet per 2 måneder viser -2,3 millioner kroner, og skyldes i all hovedsak en 

lavere inneliggende aktivitet målt i antall DRG-poeng enn budsjettert. Februar måned viser 

tilnærmet økonomisk balanse. 

Lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 1,1 millioner kroner (-1,5 %).  

Antall utskrevne døgnpasienter var 2.288 per 2 måneder. Dette er 60 færre enn budsjettert.  Antall 

DRG-poeng har per 2 måneder 84 poeng (-3 %) lavere enn budsjettert. Pasienttyngden, uttrykt i 

form av DRG-vekt, har hittil i år vært noe høyere enn budsjettert. Likevel er det sannsynlig at 

denne vil kunne øke ytterligere når kvalitetskontrollen er avsluttet for februar. Beleggsprosenten 

har vært i overkant av 100 % ved de fleste indremedisinske sengepostene i Skien i februar. 

Beleggsprosenten ved sengeposten i Notodden var i underkant av 75 % i februar. Dette var 

vesentlig lavere enn i januar (88 %). 

Antall polikliniske konsultasjoner er 5 % høyere enn periodisert budsjett og 9 % høyere enn 

fjoråret. 

Antall brutto månedsverk per 2 måneder er 560. Dette er 43 færre enn på samme tid i fjor. 

Nedgangen refererer seg til avvikling av enheter ved Rjukan, samt avvikling av sengepost i 

Kragerø. 

Antall brutto årsverk korrigert for bemanningssenter, honorarer og sykerefusjon (”netto årsverk”) 

er 537. Dette er 12 flere enn budsjettert. Overforbruket av årsverk refererer seg hovedsakelig til 

sengeposten i Notodden. Ved denne sengeposten har det vært høyt sykefravær i lengre tid, med 

tilsvarende behov for dyre vikarløsninger. Det er iverksatt ulike tiltak ved denne sengeposten for å 

begrense forbruket av variabel lønn. 

 

Barne- og ungdomsklinikken 
Klinikken leverte et resultat 0,2 millioner kroner dårligere enn budsjettert per februar måned. 

Dette er en resultatforverring på 0,6 millioner kroner i februar, som skyldes lavere DRG-aktivitet 

enn budsjettert. 
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Aktivitet målt i DRG-poeng er hittil i år 20 poeng lavere enn budsjettert. Registrert aktivitet 

varierer mye fra måned til måned, og særlig på nyfødt intensiv med lange liggetider, da aktiviteten 

registreres når pasienten utskrives. Det er forventet flere utskrivinger i mars som vil bidra positivt 

i aktivitetstallene. 

Barne- og ungdomspsykiatrien har utfordringer med å nå aktivitetsmålet med høy turnover og 

flere ledige behandlerstillinger. Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år er 2 % lavere enn 

budsjettert men 14 % høyere enn samme periode i fjor. 

Klinikken har et sykefravær på 8,1 %. Per februar har klinikken 218 brutto månedsverk som er ett 

mer enn budsjettert. 

 

Akutt- og Beredskapsklinikken 
Klinikken har et positivt budsjettavvik på 0,2 millioner kroner i februar (0,2 %). Avvik fra forrige 

måned er 0,1 millioner kroner. Varekostnader har et negativt avvik på 0,6 millioner kroner (-4 %). 

Avvik fra forrige måned er -0,2 millioner kroner. Lønn har et positivt avvik i februar på 0,2 

millioner kroner (0,4 %). Avvik fra forrige måned er -0,1 millioner kroner. Andre inntekter har et 

positivt avvik som skyldes lønnsrefusjoner fra kommuner og SiV. 

Fraværet i klinikken er på 7,4 % per februar. 

Det arbeides målbevisst med å få ned sykefraværet i alle seksjoner. 

Aktiviteten målt i antall operasjoner er 2182. Det er 3 % lavere enn forventet i februar. Budsjettet 

for de første månedene er spesielt høyt, og det forventes utjevning i løpet av 1. kvartal. 

Intensivaktiviteten er høy sett i forhold til budsjett. Hittil i år har det vært 19 (10 %) flere 

intensivdøgn og 19 (27 %) flere respiratordøgn enn forventet. Det har vært 377 (14 %) flere 

ankomster i akuttmottak enn forventet.  

Poliklinisk aktivitet viser 42 konsultasjoner flere enn budsjettert og 26 konsultasjoner flere enn 

samme periode i fjor.  DRG-poeng viser 2,15 poeng flere enn budsjettert, og 2,72 poeng flere enn 

samme periode i fjor.   

Brutto månedsverk til og med februar er 461. For samme periode i fjor var forbruket på 457.  

 

Medisinsk serviceklinikk  

Klinikken leverte et resultat 1,5 millioner kroner bedre enn budsjettert per februar, som er en 

resultatforbedring på 1,6 millioner kroner i perioden. 

Regnskapet per februar er preget av høye inntekter som følge av god aktivitet i alle avdelinger. De 

høye inntektene skyldes høy DRG-aktivitet i februar og etterregistreringer for januar. Manglende 

inntekter på radiologi i januar og februar er ført avsetninger for: Den varslede endringen i koding 

av polikliniske intervensjoner som etter planen skulle ha virkning fra 1. januar er besluttet utsatt, 

men usikkerhet omkring omleggingen og manglende tekniske løsninger gjør at økonomisk 

oppgjør for denne aktiviteten tidligst er klart i løpet av mars. 
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På kostnadssiden er det små avvik i klinikken sett under ett. Varekost har et merforbruk på 0,4 

millioner kroner i februar, som er knyttet til innkjøp hos patologi og radiologi. Flere pasienter får 

nå behandling med dyre kreftmedisiner, men dette har foreløpig ikke gjort seg utslag i negative 

budsjettavvik. Det forventes merforbruk på legemidler etter hvert som flere pasienter får tilgang til 

denne behandlingen. 

Aktivitet målt i DRG-poeng er over budsjett, både for kreftavdelingen og fertilitetsavdelingen. Det 

fokuseres på riktig koding og forventes stabilt god pasienttilgang framover. 

Klinikken har et sykefravær på 7,0 %. I februar er det utført 355 brutto månedsverk som er ni 

færre enn budsjettert.   

 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 

Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 0,1 millioner per februar. 

Klinikken har et stort positivt avvik på innleide leger tilsvarende 0,3 millioner, hvor 0,2 millioner 

av dette er tilbakeføring av for høy avsetning gjort i 2015. Klinikken har en høyere kostnad på 

metadonutlevering enn budsjettert. Netto varekostnad viser 0,1 millioner i positivt avvik. 

Lønnskostnadene viser et mindreforbruk på fastlønn, og UTA-tid og faste tillegg utgjør alene 0,7 

millioner. Samtidig viser klinikken et merforbruk på variabellønn og lavere sykelønnsrefusjon. 

Det er engasjementstillingene som står for merforbruket, men det må sees opp mot 

mindreforbruket på fastlønn. Tilsettinger i det nye Rus-akutt teamet er i gang, men alle stillingene 

er ikke besatt per februar. 

Lønnskostnadene samlet viser et positivt budsjettavvik på 0,8 millioner. 

Andre driftskostnader viser et merforbruk på 0,4 millioner. 

Det er budsjettert en vekst i den polikliniske aktiviteten på 4 % fra totalen i fjor. Per februar er 

ikke det periodiserte målet oppnådd, selv om aktiviteten har økt med 4,3 % fra i fjor. 

Inntektsveksten er ikke like høy som aktivitetsveksten, så de polikliniske inntektene er per februar 

0,6 millioner lavere enn budsjettert. Høyere inntekter på prosjekt raskere tilbake og andre 

behandlingsrelaterte inntekter gir et samlet negativt inntektsavvik på 0,4 millioner. 

I februar alene kan klinikken vise til inntekter som budsjettert.  

Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per februar er 2,4 % lavere enn budsjett, men 

4,3 % høyere enn i samme periode i fjor. 

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,43 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Dette er en økning sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten innenfor TSB har også økt, både i 

forhold til forrige måned og fjoråret. Den ligger per februar på 2,39 konsultasjoner per 

fagbehandler per dag. 

Aktiviteten på sengepostene sett under ett viser lavere antall liggedager enn budsjettert, lavere 

gjennomsnittlig liggetid og flere utskrevne enn budsjettert. Lavere gjennomsnittlig liggetid er en 
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bevisst og ønsket endring. Aktiviteten på sengeposten Ø-hjelp RUS har økt betraktelig fra i fjor, 

da tilbudet nå er bedre kjent ute i kommunen. Antall liggedager og antall utskrevne  per februar er 

tre ganger så høyt som i fjor på samme tid. 

Klinikken har et bemanningsforbruk per februar på 567 årsverk, noe som er fem høyere enn 

budsjettert, og to årsverk flere enn i samme periode i fjor. 

 

Service og Systemledelse  

Service og Systemledelse har per februar 2016 et negativt budsjettavvik på 1,25 millioner kroner. 

Derav pasientreiser: -2,1, parkering: -0,3 og energi: +0,1 millioner kroner. Lønnskostnader har et 

positiv avvik på 1,2 millioner kroner som kompenseres delvis av eksternt innleie (-0,25 millioner 

kroner). Merverdikrav på 7,2 millioner kroner er innarbeidet og oppnådd per februar. Brutto 

månedsverk er 12  månedsverk under budsjett og åtte månedsverk  lavere enn samme periode i 

fjor.   
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Regionale hovedmål
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Utvikling siste Status Status Resultat

12 mnd 2013 2014 feb.16

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 65 58 52

Antall brudd 225 90 38

Andel av med frist -9,5 % -5,0 % 1,1 %

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 62 % 58 % 79 %

Årsresultat -14,7 mill.         -44,0 mill.        -4,5 mill

Budsjettavvik  -14,7 mill. -69,0 mill. -7,0 mill

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3%  Siste måling februar 2016 5,5 % 4,3 % 3,1 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av 

medarbeider-undersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet

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

Korridorpasienter 0 % 2,8 % 2,7 % 2,6 %

Hovedmål

Mål 2016

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer
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Aktivitet
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Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status

2015 2016

februar 

2016

februar 

2016

Hiå februar 

2016

Hiå februar 

2016 Hittil i fjor

DRG poeng utført i eget foretak 39 475 40 497 3 256 -82 6 883 -50 6 660

Polikliniske konsultasjoner somatikk 153 924 152 000 13 889 1 117 27 540 1 090 24 818

Polikliniske konsultasjoner barne- og 

ungdomspsykiatri
25 662 26 700 2 365 195 4 742 -112 4 167

Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 57 152 59 325 5 112 66 10 131 -198 9 720

Polikliniske konsultasjoner TSB 16 671 17 325 1 500 26 2 900 -117 2 778

HR - brutto månedsverk 3 047 3 019 3 037 40 3 021 34 3 027

Hovedmål



Senger i bruk og beleggsprosent per sengepost.
D-5845 Somatikk

Tatt ut 1/3-16 for 1/2-16 – 29/2-16.

5Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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Senger i bruk og beleggsprosent per sengepost.
D-5845 Psykisk helsevern

Tatt ut 1/3-16 for 1/2-16 – 29/2-16.

6Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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Korridorpasienter
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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.

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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1
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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.

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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Selv om «offisiell venteliste» er noe redusert, så er det liten endring i det totale 
antallet pasienter som venter på time.

Fra nov-feb har PKIR redusert ventelisten med 900 vha Fritt behandlingsvalg.

Antall pasienter som har fått tildelt time, har aldri vært 
høyere.
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Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker)
Antall pasienter som er innkalt til poliklinisk konsultasjon

2 016 Påske

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BARN 98 145 115 1 90 49 55 42 33 3 10 3 2

BLKR 182 263 162 40 75 66 94 55 38 29 48 16 33 12 23 22 15 1 1 1

DPS 955 803 509 64 213 173 158 116 103 66 78 54 62 54 59 52 32 27 14 8 8

ENMA 124 89 89 28 31 22 8 3 4 1

FERT 162 78 42 1 48 47 27 21 1 10 1 1

GYN 157 155 196 21 108 87 72 85 66 12 26 8 16 1 1 1 1

HAB 62 47 54 3 30 34 23 14 10 5 11 2 7 1 1

HJERTE 148 154 139 26 113 124 73 31 32 32 24 7 12 6

KIR 132 200 160 40 76 91 45 18 15 3 3 2 13 10

LUNG 85 106 74 45 46 16 4 10 6 7 2 2 6 2

MATA 147 138 120 12 67 85 51 14 16 1 8 3 2

MED 150 120 127 37 44 62 50 28 9 1 3 1

MEDKIR 147 128 160 34 83 77 121 76 65 19 23 8 21 12 8 11 7 8 2 1

NEVR 104 127 47 10 75 65 18 10 4 0 0 0 1 1 1 1

NYHO 148 102 141 16 50 62 58 45 44 19 19 1 7 15 11 3

ORT 143 154 179 34 38 25 24 19 21 3 12 3 10 4

PHBU 364 354 277 30 185 178 143 107 97 56 66 26 54 29 36 25 20 11 3 2 3

PKIR 151 153 97 39 38 36 16 8 9 1

REFM 245 234 212 62 133 157 138 115 101 87 92 38 64 56 52 52 44 44 41 25 25

URO 122 122 134 54 26 27 11 12 4 5 7 0 6 1

ØNH 363 475 475 168 290 292 225 126 79 111 53 24 44 21 14 4

Totalsum 4 189 4 147 3 509 765 1 859 1 775 1 414 955 757 469 486 192 345 233 207 183 119 93 60 37 38

AVD / 

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

Snitt ant opr pr 

uke*
9 10 11 12 Påske 13 14 15 16 17 18 19

ENMA 6,5 1 6 2 4 1 1

GASKIR 9,5 9 7 5 1 1 3

GYN 10,2 8 13 14 3 9 8 5 6 4 1 2

KIR 8,2 3 4 5 3 3 2

ORT 10,4 9 10 5 6 4 1

PKIR 10,4 9 5 4 3 2 1

URO 13 13 13 10 2 6 3 1 1 1 1

ØNH 8,2 7 9 9 8 9 7 9 5

Sum dette utvalg 76,4 59 67 54 6 36 36 18 17 9 2 3

AVD / UKE
Operasjon
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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 3037 3016

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

3005

3037
3016

2920

2970

3020

3070

3120

3170

3220

3270

3320

3370
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Brutto månedsverk

3 105 
3 100 

3 092 

3 085 

3 078 

3 071 
3 064 

3 056 
3 052 3 050 

3 047 3 045 3 046 3 047 

 3 010

 3 020

 3 030

 3 040

 3 050

 3 060

 3 070

 3 080

 3 090

 3 100

 3 110

feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16

Glidende 12 mnd



Antall årsverk – fast og variabel
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201602

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 286 839 061       288 168 560             1 329 499         0 %

Kirurgisk klinikk 45 768 611         45 286 968               -481 643           -1 %

Medisinsk klinikk 54 557 740         53 461 488               -1 096 251        -2 %

Barne- og ungdomsklinikken 22 834 790         23 025 858               191 068            1 %

Akutt og beredskap 46 138 304         46 165 528               27 224              0 %

Medisinsk Serviceklinikk 35 999 438         36 574 216               574 778            2 %

Psykiatri og rus 56 659 917         57 274 692               614 775            1 %

Prehospital -                     -                           -                    0 %

Service og systemledelse 26 297 677         27 151 760               854 082            3 %

Felles - øvrig -11 245 262       -11 452 717             -207 455           2 %

Administrasjon 9 827 847           10 680 767               852 920            8 %

Fastlønn hittil i år

 -

 20 000 000

 40 000 000

 60 000 000

 80 000 000

 100 000 000

 120 000 000

 140 000 000

 160 000 000

Fastlønn 2016

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

 -6 000 000

 -4 000 000

 -2 000 000

 -

 2 000 000

 4 000 000

 6 000 000

 8 000 000

 10 000 000

Variabel lønn 2016

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett denne periode

201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 16 255 062         12 730 591      -3 524 471        -28 %

Kirurgisk klinikk 2 514 706           2 542 967        28 261              1 %

Medisinsk klinikk 4 314 799           3 748 757        -566 042           -15 %

Barne- og ungdomsklinikken 675 536              439 736           -235 800           -54 %

Akutt og beredskap 2 576 691           1 802 152        -774 539           -43 %

Medisinsk Serviceklinikk 2 002 355           1 171 683        -830 671           -71 %

Psykiatri og rus 1 926 176           1 372 465        -553 711           -40 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse 934 858              584 328           -350 529           -60 %

Felles - øvrig -                     970 383           970 383            

Administrasjon 1 309 941           98 119             -1 211 822        -1235 %

Variabellønn hittil i år
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201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 630 735              1 924 428        1 293 692         67 %

Kirurgisk klinikk 77 164                472 658           395 494            84 %

Medisinsk klinikk 58 651                20 472             -38 179             -186 %

Barne- og ungdomsklinikken 166 280              192 558           26 278              14 %

Akutt og beredskap 265 404              34 351             -231 053           -673 %

Medisinsk Serviceklinikk 126 678              91 850             -34 828             -38 %

Psykiatri og rus -63 442              256 740           320 182            125 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse -                     -                   

Felles - øvrig -                     855 799           855 799            

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

 1 400 000

Innleid arbeidskraft 2016

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

 -2 000 000

 -1 500 000

 -1 000 000

 -500 000

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 303 724 858       302 823 579    -901 279           0 %

Kirurgisk klinikk 48 360 481         48 302 593      -57 888             0 %

Medisinsk klinikk 58 931 190         57 230 718      -1 700 472        -3 %

Barne- og ungdomsklinikken 23 676 607         23 658 153      -18 454             0 %

Akutt og beredskap 48 980 399         48 002 030      -978 368           -2 %

Medisinsk Serviceklinikk 38 128 471         37 837 749      -290 722           -1 %

Psykiatri og rus 58 522 651         58 903 897      381 246            1 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse 27 232 535         27 736 088      503 553            2 %

Felles - øvrig -11 245 262       -9 626 535       1 618 728         -17 %

Administrasjon 11 137 788         10 778 886      -358 902           -3 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
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7,64 

8,35 

7,51 
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6,35 
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6,63 6,82 7,02 

7,57 

2,64 2,90 
2,28 
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2,21 
2,87 

5,00 
5,45 5,24 5,07 5,05 
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5,02 

3,84 
4,34 

4,80 4,93 4,81 4,70 

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

Sykefravær STHF

Alle fraværslengder Korttid Langtid

Sykefraværsprosent jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16

Alle ansvarssteder 7,64     8,35     7,51     6,73    6,70     6,36     6,73     5,54    6,36    6,68    6,88    7,14    7,57    

Kirurgisk klinikk 5,90     5,91     4,64     4,32    4,52     3,45     5,90     5,77    5,43    6,05    6,80    6,48    6,45    

Medisinsk klinikk 6,55     8,18     8,28     7,03    7,27     6,98     7,97     5,61    6,71    8,35    8,74    8,37    8,48    

Barne- og ungdomsklinikken 7,78     7,86     8,02     5,33    6,21     6,49     8,92     4,89    5,42    5,59    5,44    5,78    8,14    

Akutt og beredskap 7,85     8,13     6,26     6,46    6,21     6,60     6,27     4,74    4,98    4,77    5,73    6,49    5,95    

Medisinsk Serviceklinikk 7,40     8,10     7,54     7,50    7,31     6,33     6,03     5,71    6,84    6,27    6,67    7,66    7,75    

Psykisk helsevern og rusbehandling 8,09     8,31     7,30     6,78    6,66     6,48     6,01     4,97    6,39    7,24    6,74    6,31    7,32    

Administrasjon 9,86     11,17   10,05   8,67    8,20     7,62     6,93     6,78    7,97    7,20    6,93    8,11    8,91    

Felles - øvrig -       -       0,92    -      0,73    0,29    



AML brudd
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4. Bemanning



Aktivitet
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24,24 
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DRG-poeng, utført ved STHF
                                                             Denne måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2015

Budsjett 

2016

Estimat 

2016

Avdeling for endo/mamma,ortopedi og gastrokirurgi 824                 824          -1 0 % 1 728               1 754          -26 -1 % 1 748             10 380       

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 452                 435          16 4 % 922                   922              0 0 % 817                5 390         

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 242                 222          20 9 % 504                   472              32 7 % 441                2 794         

Kirurgisk klinikk 1 517             1482 36 2 % 3 153              3 147         6 0 % 3 006            18 565     

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 459                 448          11 2 % 931                   926              6 1 % 1 106             5 358         

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 342                 368          -26 -7 % 685                   759              -74 -10 % 662                4 406         

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 209                 219          -10 -5 % 460                   453              7 1 % 398                2 610         

Avdeling Medisin Øvre Telemark 264                 275          -11 -4 % 545                   567              -22 -4 % 581                3 292         

Medisinsk klinikk 1 273            1309 -36 -3 % 2 620             2 704        -84 -3 % 2 748          15 667    

BUK 192                249         -57 -23 % 477                497           -20 -4 % 507              2 845      

Akutt og beredskap 7                     5              2 38 % 12                   10              2 21 % 10                 58             

MSK 315                294         21 7 % 613                575           38 7 % 494              3 363      

Ufordelt 3                     -          3 7                      -             7 9                   -           

SUM DRG utført ved  STHF 3 307            3 338     -32 -1 % 6 883             6 933        -50 -1 % 6 773          40 497    -              

            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 

2015

Budsjett 

2016

Estimat 

2016

Alderspsykiatrien 190               204               -14 -7 % 386                 418                 -32 -8 % 2 327             2 400             2 400             

Psykiatrisk rehabilitering 326               234               92 39 % 624                 479                 145 30 % 2 755             2 750             2 750             

DPS Nedre Telemark 4 881            4 755            126 3 % 9 487             9 733             -246 -3 % 53 803           55 900           55 900           

DPS Øvre Telemark 1 215            1 327            -112 -8 % 2 534             2 716             -182 -7 % 14 938           15 600           15 600           

Voksenpsykiatri og RUS/TSB 6 612            6520 92 1 % 13 031         13 346         -315 -2 % 73 823         76 650         76 650         

Barne- og ungdomspsykiatri 2 365           2170 195 9 % 4 742           4 854           -112 -2 % 25 662        26 700        26 700        

SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved  STHF 8 977           8 690           287 3 % 17 773        18 200        -427 -2 % 99 485        103 350     103 350     

            Hittil i årDenne måned
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Epikriser.
Andel epikriser sendt innen 7 dager.

D-5821 og D-5927

Tatt ut 7/3-16 for 

1/2-16 – 29/2-16

For somatikk gjelder tallene 
inneliggende, mens det for 

psykiatri og rus gjelder alle omsorg.

29Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02

0,0 %

33,3 %

45,9 %

54,3 %

64,0 %

64,8 %

68,4 %

70,3 %

70,6 %

72,0 %

74,6 %

75,0 %

75,3 %

77,8 %

79,5 %

80,5 %

81,8 %

82,6 %

83,3 %

87,0 %

91,3 %

91,7 %

93,1 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nordagutu rehabilitering

Psykiatrisk rehabiliterings…

Akuttpsykiatrisk avdeling

Alderspsykiatrisk avdeling

Barne- og…

Barneavdelingen

Gastrokirurgisk avdeling

Gynekologisk avdeling

Plastikkirurgisk avdeling

Distrikts Psykiatrisk Senter

Lunge avdeling

Endo/mammae avdeling

Øre-Nese-Hals avdeling

Nevrologisk avdeling

Kirurgisk avdeling

Ortopedisk avdeling

Infeksjonsavdeling

Hjerte avdeling

Rehab. fysikalskmedisinsk…

Mage-tarm avdeling

Blod-kreft avdeling

Urologisk avdeling

Føde/barsel avdeling

64,5 %

77,7 %

66,5 %

74,9 %

91,3 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BUK

Kir. K

KPR

Med. K

MSK



30

3. Pasient

Andel epikriser sendt innen 7 dager

Klinikker mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16

BUK 54 % 59 % 48 % 62 % 66 % 71 % 67 % 63 % 54 % 57 % 67 % 64 %

Kir. K 79 % 83 % 80 % 77 % 82 % 78 % 79 % 81 % 81 % 82 % 85 % 78 %

KPR 59 % 61 % 63 % 62 % 62 % 57 % 64 % 66 % 59 % 61 % 59 % 67 %

Med. K 76 % 73 % 77 % 81 % 84 % 84 % 80 % 78 % 78 % 82 % 83 % 75 %

MSK 85 % 80 % 84 % 79 % 83 % 79 % 91 %

STHF 73 % 74 % 74 % 75 % 78 % 77 % 76 % 76 % 75 % 77 % 79 % 74 %

Måned

Direkte time feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16

ABK 84 % 64 % 73 % 86 % 77 % 82 % 77 % 76 % 89 % 83 % 96 % 91 % 93 %

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

Kirurgisk klinikk 54 % 47 % 50 % 53 % 50 % 55 % 54 % 56 % 57 % 53 % 65 % 70 % 72 %

KPR 80 % 72 % 70 % 62 % 69 % 68 % 72 % 79 % 82 % 81 % 90 % 91 % 88 %

Medisinsk klinikk 67 % 66 % 71 % 71 % 70 % 67 % 74 % 78 % 77 % 79 % 81 % 82 % 84 %

MSK 69 % 69 % 73 % 73 % 44 % 56 % 87 % 77 % 76 % 78 % 77 % 86 % 95 %

STHF 63 % 59 % 62 % 64 % 59 % 62 % 68 % 69 % 69 % 68 % 73 % 78 % 79 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

vurdering av henvisning er fullført. feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16

ABK 0,57       8,51       1,07       3,67       2,51       2,41       0,71       7,60       2,59       2,26       1,06       0,97       2,11       

BUK 5,06       3,79       5,77       4,21       6,19       5,47       3,68       3,46       3,60       4,44       5,31       5,25       4,20       

Kirurgisk klinikk 2,45       2,45       2,89       2,97       1,85       2,06       2,84       2,06       2,74       2,17       2,18       1,85       1,79       

KPR 5,75       6,46       5,51       4,90       6,06       5,90       5,67       5,82       5,90       3,63       3,83       3,61       3,85       

Medisinsk klinikk 2,60       2,24       2,71       3,07       2,58       2,61       3,24       2,96       2,40       2,09       2,87       2,14       3,98       

MSK 2,17       3,58       2,07       2,16       2,86       1,39       2,92       2,04       1,77       1,44       1,25       1,12       2,16       

STHF 2,79       2,83       2,96       3,08       2,67       2,63       3,13       2,74       2,69       2,26       2,65       2,12       3,02       

Andel med rett som venter feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 sep. 15 okt. 15 nov. 15 des. 15 jan. 16 feb. 16

ABK 94 % 97 %

BUK 89 % 90 % 92 % 93 % 93 % 94 % 95 % 93 % 93 % 96 % 97 % 98 % 99 %

Kirurgisk klinikk 50 % 50 % 49 % 49 % 48 % 47 % 47 % 49 % 49 % 60 % 65 % 71 % 76 %

KPR 71 % 67 % 69 % 69 % 71 % 74 % 77 % 77 % 82 % 93 % 97 % 98 % 99 %

Medisinsk klinikk 43 % 43 % 44 % 45 % 42 % 42 % 45 % 46 % 50 % 74 % 86 % 94 % 96 %

MSK 4 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 62 % 83 % 95 % 98 %

STHF 48 % 47 % 47 % 47 % 46 % 46 % 46 % 47 % 49 % 67 % 75 % 82 % 85 %
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3. Pasient

 Antall henvisninger vurdert. feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16

ABK 69 89 117 53          66          41 46 88 69 76 89 60 83

BUK 329 380 289 317        354        199 197 314 299 364 376 299 410

Kirurgisk klinikk 2596 3085 2645 2 712     2 975     2096 2536 2845 3063 2888 2427 2554 2763

KPR 408 418 339 314        397        307 266 399 386 398 362 323 410

Medisinsk klinikk 2616 2999 2625 2 570     2 882     1865 2371 3007 3113 2911 2784 3104 3229

MSK 710 707 700 676        723        259 1039 809 781 765 559 749 479

STHF 6 738     7 678     6 715     6 642     7 397     4 767     6 455     7 462     7 711     7 402     6 597     7 089     7 374     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 7 504     6 581     6 527     7 288     4 669     6 241     7 384     7 587     7 587     7 319     6 504     7 006     7 264     

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

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

14 dager gamle feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 7 090   7 161   7 211   7 656   6 758   6 373   6 047   6 649   7 102   7 335   7 571   7 291   7 546   
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 2 738   2 268   2 201   2 430   1 734   1 722   1 617   1 896   2 194   2 314   2 334   2 061   2 271   Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer 

enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for 

opprettelse) 2 278   2 529   2 514   2 665   2 620   2 582   2 486   2 572   2 579   2 669   2 724   2 780   2 811   
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 

14 dager å få ferdigstilt 63          43          48          43          44          48          49          49          59          70          64          67          61          
8c - Antall pasienter med åpen 

henvisningsperiode, uten ny kontakt. feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, 

uten ny kontakt 1 762   1 472   1 763   1 303   1 214   1 000   966       984       1 299   1 802   1 051   960       821       

Hvorav registrert i DIPS 1 330   1 263   1 560   1 117   1 047   880       844       836       1 125   1 525   847       839       737       
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6. Økonomi

STHF: Februar 2016
Denne periode 

faktisk

Denne periode 

budsjett

Denne periode 

Avvik
Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året 

estimat

Hele året 

budsjett
Avvik budsjett

Basisramme 211 976      211 976      0                418 580      418 580      0                2 496 109   2 496 109   -             

Kvalitetsbasert finansiering 1 353         1 353         -             2 707         2 707         -             16 240        16 240        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 62 149        59 479        2 670         122 618      123 614      -996           724 245      724 245      -             

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 11 326        11 173        153            22 474        23 098        -625           132 680      132 680      -             

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

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler 5 099         5 099         -             10 981        10 981        -             39 219        39 219        -             

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 780            780            -             1 679         1 679         -             5 997         5 997         -             

Utskrivningsklare pasienter 300            300            0                600            600            0                3 600         3 600         -             

Gjestepasienter 374            684            -310           1 098         1 408         -310           8 188         8 188         -             

Konserninterne gjestepasientinntekter 3 120         3 829         -709           6 898         7 658         -760           45 952        45 952        -             

Polikliniske inntekter 11 001        10 532        469            21 886        22 065        -179           125 067      125 067      -             

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 765            862            -96             1 666         1 778         -112           10 349        10 349        -             

Andre øremerkede tilskudd 890            887            2                1 780         1 775         5                10 649        10 649        -             

Andre driftsinntekter 24 881        24 380        501            49 068        49 305        -238           300 731      300 731      -             

Interne overføringer (inntekter) 363            365            -2              759            730            29              4 381         4 381         -             

SUM DRIFTSINNTEKTER 334 376      331 699      2 677         662 792      665 978      -3 186        3 923 407   3 923 407   -             

Kjøp av offentlige helsetjenester 1 566         2 140         575            3 437         4 158         721            28 516        28 516        -             

Kjøp av private helsetjenester 5 264         6 051         787            10 694        12 102        1 408         72 614        72 614        -             

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 36 825        35 496        -1 329        74 271        69 696        -4 575        416 604      416 604      -             

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 398            962            564            631            1 924         1 294         11 547        11 547        -             

Konserninterne gjestepasientkostnader 20 635        16 789        -3 846        35 758        34 431        -1 327        204 784      204 784      -             

Lønn til fast ansatte 141 368      142 341      973            286 839      288 169      1 329         1 673 385   1 673 385   -             

Overtid og ekstrahjelp 8 902         6 360         -2 541        16 255        12 731        -3 524        79 618        79 618        -             

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 33 505        48 229        14 724        67 831        97 640        29 809        393 895      566 993      173 099      

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -9 179        -8 944        236            -17 561      -17 888      -327           -107 330     -107 330     -             

Annen lønn 23 700        24 710        1 010         48 802        49 417        615            281 971      281 971      -             

Avskrivninger 9 469         9 747         278            18 921        19 474        553            117 165      117 165      -             

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 48 106        47 151        -955           92 361        92 793        432            569 551      569 551      -             

Interne overføringer (kostnader) 363            365            2                759            730            -29             4 381         4 381         -             

SUM DRIFTSKOSTNADER 320 922      331 399      10 477        638 999      665 377      26 378        3 746 702   3 919 801   173 099      

DRIFTSRESULTAT 13 454        301            13 154        23 793        601            23 192        176 705      3 606         173 099      

Finansinntekter 905            1 172         -266           1 919         2 344         -425           14 061        14 061        -             

Finanskostnader 219            222            -3              453            445            8                2 667         2 667         -             

FINANSRESULTAT 686            949            -263           1 466         1 899         -433           11 394        11 394        -             

ORDINÆRT RESULTAT 14 140        1 250         12 890        25 259        2 500         22 759        188 099      15 000        173 099      

Ekstraord inntekter -             -             -             -             -             -             -             

Ekstraord kostnader -             -             -             -             -             -             -             

Skattekostnad

(ÅRS)RESULTAT

Pensjonskostnader 14 724        -             -14 724      29 809        -             -29 809      -173 099     -             -173 099     

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -584           1 250         -1 834        -4 550        2 500         -7 050        15 000        15 000        -0              
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2015 - 16, tall i 1000
Feb. 16 Jan. 16 Des. 15 Nov. 15 Okt 15 Sept 15 Aug. 15 Juli 15 Juni 15 Mai 15 April 15 Mars 15 Hittil i år Hittil i år

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Budsjettavvik

Kirurgisk klinikk 3 612 -3 811 -2 708 -4 231 -1 494 -1 216 -3 169 -3 214 -1 175 -3 497 -596 -2 095 -199 -199

Medisinsk klinikk -106 -2 238 1 492 -3 033 -3 308 -809 -237 2 578 584 -572 1 640 -166 -2 344 -2 344

Barne- og ungdomsklinikken -597 361 -1 973 -165 45 -263 -366 332 934 827 -235 -250 -236 -236

Akutt og beredskap 141 86 -985 -218 39 -346 53 -536 -861 -626 -491 -132 227 227

Medisinsk Serviceklinikk 1 574 -56 2 004 -465 1 014 -2 547 -2 658 -246 636 -490 1 924 732 1 519 1 519

Psykiatri og rus 168 -88 -3 566 -1 353 315 890 -219 -452 -148 464 1 483 1 149 79 79

Prehospital 0 0 -190 -1 249 771 968 1 083 45 -1 475 -628 -18 -167 0 0

Service og systemledelse -1 378 129 955 -741 -761 1 652 792 450 -621 517 1 377 -708 -1 249 -1 249

Felles - øvrig -3 393 1 458 -1 047 7 248 8 104 2 039 10 336 2 214 244 3 046 705 -1 011 -1 935 -4 435

Administrasjonen -604 193 264 226 356 -91 585 238 1 062 2 130 925 -88 -411 -411

Totalt STHF -584 -3 966 -5 755 -3 979 5 082 278 6 199 1 409 -820 1 171 6 714 -2 737 -4 550 -7 050
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6. Økonomi

Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2016 B 2016

Bygg & anlegg 23 33 000 33 000

MTU 1 535 42 300 42 300

Annet utstyr, biler m.m. 6 700 6 700

IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner 11 000 11 000

Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner -143 -3 000 -3 000

SUM 1 415 90 000 90 000

-300 000
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-100 000

0

100 000

200 000

300 000

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

Faktisk/estimert likviditet Budsjett Nedre likviditetsgrense
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STHF

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 211 976 211 976 0 418 580 418 580 0

ISF egne pasienter 62 929 60 258 2 670 124 297 125 293 -996

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 11 326 11 173 153 22 474 23 098 -625

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 5 099 5 099 0 10 981 10 981 0

Poliklinikk inntekter 11 001 10 532 469 21 886 22 065 -179

Egenandel Poliklinikk 6 381 6 018 363 12 343 12 570 -227

Annen inntekt 25 302 26 278 -975 51 473 52 660 -1 187

Interne overføringer (inntekter) 363 365 -2 759 730 29

SUM DRIFTSINNTEKTER 334 376 331 699 2 677 662 792 665 978 -3 186

Varekostnad 64 688 61 439 -3 250 124 792 122 311 -2 480

Lønn 198 295 212 697 14 402 402 167 430 069 27 902

Andre driftskostnader 57 576 56 898 -678 111 282 112 267 985

Interne overføringer (kostnader) 363 365 2 759 730 -29

SUM DRIFTSKOSTNADER 320 922 331 399 10 477 638 999 665 377 26 378

DRIFTSRESULTAT 13 454 301 13 154 23 793 601 23 192

Netto finans 686 949 -263 1 466 1 899 -433

FINANSRESULTAT 14 140 1 250 12 890 25 259 2 500 22 759

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 14 140 1 250 12 890 25 259 2 500 22 759

Pensjonskostnader 14 724 0 14 724 29 809 0 29 809

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -584 1 250 -1 834 -4 550 2 500 -7 050

Denne Periode Hittil
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Kirurgisk klinikk

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 2 999 2 999 0 1 731 1 731 0

ISF egne pasienter 29 695 26 968 2 726 57 699 57 464 235

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 4 165 4 007 159 8 233 8 337 -104

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

Poliklinikk inntekter 471 470 1 915 985 -70

Egenandel Poliklinikk 1 773 1 747 27 3 477 3 652 -174

Annen inntekt 471 528 -56 671 1 061 -390

Interne overføringer (inntekter) 70 0 70 70 0 70

SUM DRIFTSINNTEKTER 39 645 36 718 2 927 72 798 73 231 -433

Varekostnad 4 382 4 524 141 9 400 8 807 -592

Lønn 31 303 31 731 428 62 863 63 499 636

Andre driftskostnader 286 396 110 615 789 174

Interne overføringer (kostnader) 62 68 6 119 135 16

SUM DRIFTSKOSTNADER 36 033 36 718 685 72 997 73 231 234

DRIFTSRESULTAT 3 612 0 3 612 -199 0 -199

Denne Periode Hittil

Medisinsk klinikk

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 12 028 12 028 0 21 901 21 901 0

ISF egne pasienter 22 290 22 308 -19 44 470 45 849 -1 379

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 4 986 5 039 -53 10 256 10 638 -382

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

Poliklinikk inntekter 136 108 28 258 226 32

Egenandel Poliklinikk 1 813 1 727 87 3 617 3 596 21

Annen inntekt 1 344 712 632 2 139 1 478 661

Interne overføringer (inntekter) 40 0 40 40 0 40

SUM DRIFTSINNTEKTER 42 637 41 922 715 82 682 83 688 -1 006

Varekostnad 3 781 3 882 101 7 718 7 540 -178

Lønn 38 389 37 461 -928 76 126 75 000 -1 126

Andre driftskostnader 526 513 -12 1 034 1 018 -16

Interne overføringer (kostnader) 47 65 18 148 130 -18

SUM DRIFTSKOSTNADER 42 743 41 922 -821 85 026 83 688 -1 338

DRIFTSRESULTAT -106 0 -106 -2 344 0 -2 344

Denne Periode Hittil
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Barne- og ungdomsklinikken

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 9 399 9 399 0 18 647 18 647 0

ISF egne pasienter 3 606 4 589 -982 8 591 9 158 -567

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 659 656 3 1 441 1 292 149

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

Poliklinikk inntekter 1 785 1 772 13 3 611 3 713 -102

Egenandel Poliklinikk 20 34 -14 38 71 -33

Annen inntekt 165 122 44 284 243 41

Interne overføringer (inntekter) 72 0 72 72 0 72

SUM DRIFTSINNTEKTER 15 707 16 571 -864 32 685 33 125 -441

Varekostnad 363 485 121 950 946 -4

Lønn 15 568 15 685 118 31 203 31 380 178

Andre driftskostnader 363 390 27 743 777 34

Interne overføringer (kostnader) 7 11 4 22 22 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 16 301 16 571 270 32 918 33 125 207

DRIFTSRESULTAT -594 0 -594 -234 0 -234

Denne Periode Hittil

Akutt og beredskapsklinikken

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 41 214 41 214 0 82 404 82 404 0

ISF egne pasienter 0 1 -1 0 2 -2

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 139 100 39 259 210 48

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

Poliklinikk inntekter 2 2 1 9 4 5

Egenandel Poliklinikk -12 27 -40 63 57 6

Annen inntekt 644 298 346 927 596 330

Interne overføringer (inntekter) 3 0 3 3 0 3

SUM DRIFTSINNTEKTER 41 990 41 642 348 83 664 83 274 390

Varekostnad 8 317 8 092 -224 16 660 16 019 -641

Lønn 32 222 32 171 -51 64 285 64 520 235

Andre driftskostnader 1 232 1 309 77 2 335 2 595 260

Interne overføringer (kostnader) 78 70 -8 157 140 -16

SUM DRIFTSKOSTNADER 41 848 41 642 -207 83 436 83 274 -162

DRIFTSRESULTAT 141 0 141 228 0 228

Denne Periode Hittil
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Medisinsk Serviceklinikk

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 19 232 19 232 0 37 847 37 847 0

ISF egne pasienter 5 892 4 928 963 10 783 9 729 1 055

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 1 134 1 248 -114 2 119 2 365 -246

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

Poliklinikk inntekter 6 342 5 933 409 12 705 12 430 275

Egenandel Poliklinikk 1 668 1 244 424 2 933 2 562 372

Annen inntekt 1 677 1 256 421 2 729 2 512 216

Interne overføringer (inntekter) 100 0 100 166 0 166

SUM DRIFTSINNTEKTER 36 045 33 841 2 204 69 282 67 445 1 837

Varekostnad 8 776 8 383 -393 16 405 16 524 119

Lønn 25 194 25 092 -103 50 473 50 191 -282

Andre driftskostnader 455 327 -128 798 652 -146

Interne overføringer (kostnader) 45 39 -6 87 78 -9

SUM DRIFTSKOSTNADER 34 471 33 841 -630 67 764 67 445 -318

DRIFTSRESULTAT 1 574 0 1 574 1 519 0 1 519

Denne Periode Hittil

Psykiatri og rus klinikken

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 38 085 38 085 0 75 835 75 835 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 2 263 2 248 16 4 388 4 707 -319

Egenandel Poliklinikk 1 118 1 239 -121 2 212 2 633 -421

Annen inntekt 517 370 147 1 065 745 320

Interne overføringer (inntekter) 30 0 30 35 0 35

SUM DRIFTSINNTEKTER 42 013 41 942 72 83 535 83 919 -385

Varekostnad 2 038 2 022 -16 3 803 3 935 132

Lønn 38 848 39 306 458 77 996 78 762 766

Andre driftskostnader 938 584 -354 1 587 1 161 -426

Interne overføringer (kostnader) 22 30 8 69 61 -8

SUM DRIFTSKOSTNADER 41 846 41 942 96 83 455 83 919 464

DRIFTSRESULTAT 168 0 168 79 0 79

Denne Periode Hittil
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Service- og systemledelse

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 30 095 30 095 0 58 465 58 465 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 2 0 2

Annen inntekt 12 547 14 350 -1 803 26 561 28 701 -2 140

Interne overføringer (inntekter) 353 365 -12 677 730 -53

SUM DRIFTSINNTEKTER 42 996 44 811 -1 815 85 705 87 896 -2 190

Varekostnad 2 467 2 463 -4 4 690 4 636 -53

Lønn 17 902 18 525 623 35 835 37 077 1 242

Andre driftskostnader 23 901 23 764 -137 46 290 46 065 -224

Interne overføringer (kostnader) 102 59 -44 138 117 -21

SUM DRIFTSKOSTNADER 44 373 44 811 438 86 952 87 896 944

DRIFTSRESULTAT -1 377 0 -1 377 -1 246 0 -1 246

Denne Periode Hittil

Administrasjon

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 007 8 007 0 16 006 16 006 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 517 678 -161 1 217 1 356 -139

Interne overføringer (inntekter) -305 0 -305 -304 0 -304

SUM DRIFTSINNTEKTER 8 219 8 685 -467 16 918 17 362 -443

Varekostnad 4 12 9 9 24 14

Lønn 8 711 7 712 -999 16 465 15 416 -1 049

Andre driftskostnader 108 938 829 836 1 875 1 038

Interne overføringer (kostnader) 0 24 24 19 47 29

SUM DRIFTSKOSTNADER 8 823 8 685 -137 17 329 17 362 32

DRIFTSRESULTAT -604 0 -604 -411 0 -411

Denne Periode Hittil
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Felles øvrige

201602 201602 201602 201602 201602 201602

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 50 918 50 918 0 105 744 105 744 0

ISF egne pasienter 1 446 1 464 -18 2 753 3 091 -337

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 243 124 119 165 256 -90

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 5 099 5 099 0 10 981 10 981 0

Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0

Egenandel Poliklinikk 0 0 0 0 0 0

Annen inntekt 7 420 7 964 -544 15 880 15 967 -87

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 65 126 65 568 -443 135 523 136 038 -514

Varekostnad 34 560 31 576 -2 984 65 157 63 880 -1 277

Lønn -9 841 5 015 14 856 -13 079 14 222 27 301

Andre driftskostnader 29 766 28 677 -1 089 57 044 57 334 290

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 1 0 -1

SUM DRIFTSKOSTNADER 54 485 65 268 10 783 109 122 135 437 26 314

DRIFTSRESULTAT 10 640 301 10 340 26 401 601 25 800

Netto finans 690 949 -259 1 472 1 899 -427

FINANSRESULTAT 11 331 1 250 10 081 27 874 2 500 25 374

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 11 331 1 250 10 081 27 874 2 500 25 374

Pensjonskostnader 14 724 0 14 724 29 809 0 29 809

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -3 393 1 250 -4 643 -1 935 2 500 -4 435

Denne Periode Hittil
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Bekjempelse av sykehusinfeksjoner ved Sykehuset Telemark 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

17-2016 Bess M. Frøyshov, administrerende direktør,  

Yngvar Tveten, smittevernoverlege 

Orienteringssak 06.04.16 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  

Utrykte vedlegg: 
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Arbeidet med å redusere forekomsten av sykehusassosierte infeksjoner og å redusere bruk av 

bredspektret antibiotika, er viktig for å sikre høy pasientsikkerhet. 

 

Ingress:  

For å redusere antall pasienter med infeksjoner oppstått under opphold ved Sykehuset 

Telemark vil vi prioritere arbeidet inne følgende tre områder: 

 

1. Hindre etablering og spredning av mikrober som er spesielt motstandsdyktige 

(resistente) mot antibiotika 

2. Redusere antall postoperative sårinfeksjoner og andre infeksjoner oppstått under 

sykehusoppholdet 

3. Etablere et antibiotikastyringsprogram 

 

De tre områdene gjøres nærmere rede for i saken. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen arbeide videre med å redusere antall 

sykehusinfeksjoner i tråd med Sykehusets ambisjoner for 2016. 

 

 

 

 

Skien, den 22. mars 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken 

 
For å redusere antall pasienter med infeksjoner oppstått under opphold ved Sykehuset 

Telemark vil vi prioritere arbeidet inne følgende tre områder: 

 

1. Hindre etablering og spredning av mikrober som er spesielt motstandsdyktige 

(resistente) mot antibiotika 

2. Redusere antall postoperative sårinfeksjoner og andre infeksjoner oppstått under 

sykehusoppholdet 

3. Etablere et antibiotikastyringsprogram 

 

De fleste antibiotikaresistente bakterier kommer inn i sykehus med pasientene. Årsaken til 

økningen i forekomsten av resistente mikrober er sammensatt, men skyldes økt 

reisevirksomhet, feilaktig antibiotikabruk, forurenset mat og drikkevann, eksponering for 

andre resistensdrivende stoffer som desinfeksjonsmidler, biocider og tungmetaller, og 

kosmetikk og matvarer som inneholder konserveringsmidler.  

 

1. 

Overvåkningstall fra lokalt mikrobiologisk laboratorium viser en betydelig økning i forekomsten 

av E.coli ESBL (vanlig tarmbakterie som er resistent mot våre to viktigste antibiotikagrupper). 

Dette innebærer at det er en økning i antall pasienter som legges inn med infeksjoner med behov 

for smitteverntiltak.  

 
For å forhindre at slike mikrober etablerer og spres inne på sykehuset må basale 

smittevernrutiner gjennomføres for alle pasienter da mikrobiologiske prøvesvar oftest ikke 

er tilgjengelig ved innleggelsen. 

Flere tiltak er iverksatt for å oppnå dette: 

Undervisning: Alle nyansatte medarbeidere må gjennomføre e- læringskurs innen basale 

smittevernrutiner og håndhygiene. 

Det arrangeres håndhygienedag årlig (neste gang 3. mai), samt fagdag innen smittevern i 

høstsemesteret (neste gang 17. november). 
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Håndspritdispensere er plassert på hensiktsmessige lokasjoner. Foretaket har egen prosedyre 

om krav til bruk av arbeidstøy. Elektronisk pasientjournal (EPJ) merkes med smitte under 

kritiske opplysninger. 

HSØ smykkevedtak er implementert og følges med tellinger regelmessig. 

Armsmykker Mål: > 95 % uten armsmykker  

 

      STHF leger høst 2015  
    

 

ingen klokke/ring kun ring kun klokke klokke og ring Totalt 

leger 162 1 9 1 173 

Totalt 162 1 9 1 173 

      

 

93,6 % 0,6 % 5,2 % 0,6 % 100% 

        

Ved målingen høsten 2015 var målet på > 95 % etterlevelse ikke innfridd for legegruppen. 

Pleiepersonell i siste målinger viser 98 % etterlevelse og intern måloppnåelse. 

 

Vi har til nå ikke hatt utbrudd, kun enkelttilfeller med smitteoverføring fra pasient til 

ansatte. 

 

 

2. 

Arbeidet med å redusere antall sykehusinfeksjoner er høyt prioritert ved STHF. 

Figurene under viser forekomst av sykehusinfeksjoner (målt ved prevalens) ved STHF og 

nasjonalt:  

 

 
 
Prevalensmåling vil si at vi teller alle pasienter som har infeksjon en gitt dag. Det gir et 

øyeblikksbilde av situasjonen, men pga. ulikt pasientgrunnlag er tallene kun egnet til å følge 

utviklingen på eget sykehus og ikke til vurdering av måloppnåelse. I Norge er det obligatorisk å 
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gjennomføre to infeksjons- og antibiotikaprevalensmålinger i året. HSØ ønsker i tillegg 

gjennomført ytterligere to infeksjonsprevalensmålinger.  

Måltall for nasjonal prevalens er av helseministeren satt til 4,7 %, mens HSØ har i flere år har et 

måltall på 3,0 %. 

Ved sist måling i februar 2016 var STHFs prevalens på 3,1 %, hvilket er det laveste nivået vi har 

målt etter at vi startet registrering. Sees kurven over tid, kan vi vise en generell nedgang med 

enkelte tilfeldige topper, spesielt i prevalensregistreringen i november. 

 

 
Nasjonale prevalenstall viser mindre variasjon pga. større tallmateriale. Også her sees en 

generell nedgang over tid. 

 
Vi måler også utvalgte kirurgiske inngrep med målinger av postoperative infeksjoner 

kontinuerlig (insidens). Insidenstallene er sikrere enn prevalenstallene, enklere å 

kvalitetssikre, og det er disse infeksjonene som bidrar mest til mortalitet, morbiditet og 

kostnader. 

 

Figuren under viser utviklingen av infeksjonsinsidens ved forskjellige inngrep ved STHF. 
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For de aller fleste operative inngrep ses en fallende infeksjonsinsidens over de siste fem 

årene. 

 

Alle avdelinger har egne mål for infeksjonsinsidens: 

Keisersnitt: < 3 %  

Mage/tarm-kirurgi: Lik eller bedre enn nasjonale tall (sist 11,8 %).  

Delproteser hofte: 0 %.  

Totalproteser hofte: 0 % 

 

Egne måltall er ikke oppnådd for alle inngrep og forbedringsarbeidet fortsetter. 

Forbedringsarbeidet består av såkalte ”bundles”, dvs. at flere tiltak gjennomføres samtidig: Pre-

operative forberedelser, antibiotikaprofylakse, operasjonsteknikk, rutiner på operasjonsstua, valg 

av suturmateriale, bandasjemateriell, rutiner på sengepost. Arbeidet har gitt en betydelig 

forbedring ved keisersnitt og tarminngrep. Tallene fra slutten av 2015 tyder også på forbedring 

ved delproteser i hofte.  

 
3. 

I henhold til Regjeringens handlingsplan arbeides med å etablere et antibiotikastyringsprogram. 

Dette krever god ledelsesforankring, etablering av et antibiotikateam, god overvåking av både 

forbruk og resistensutvikling, intervensjoner og kvalitetsindikatorer.  

Elektronisk legemiddelkurve anses som et nødvendig tiltak for effektiv gjennomføring av 

programmet. 

Antibiotikateamets oppgaver er koordinering av arbeidet og implementering av nasjonale 

retningslinjer for riktig bruk av antibiotika i sykehuset. Videre å sørge for rapportering av forbruk 

og resistens, vurdere restriksjoner i bruk av antibiotika, gjennomføre undervisning og audits 

(vurdere etterlevelse). 

Vår målsetting er 30 % reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika innen 2020. 

 
Fra 2012 har vi hatt fokus på eget forbruk gjennom undervisning, implementering av nasjonal 

veileder og prevalensregistreringer over tid. Etter å ha sett en årlig stigning de senere år har vi 

gjennom dette fokuserte arbeidet oppnådd en reduksjon i forbruk på 8,6 % fra 2013 til 2014 (figur 

under). Det mest gledelige i 2014 var at forbruket av bredspektrede midlene hadde størst 

reduksjonen. 
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Her sees våre tall sammenlikning med forbruket i norske sykehus for øvrig. 

 

 
 

 

 
Utfordringer 

 

Det er fremdeles behov for et tydelig fokus på vårt infeksjonsforebyggende arbeid og arbeidet med 

rett bruk av antibiotika slik at resistensproblematikk reduseres. 

 

Vi ser at det må være et ledelsesfokus og en forståelse i fagmiljøene med hensyn til etterlevelse av 

retningslinjer for å sikre både god håndhygiene, gode smittevernrutiner og rett bruk av antibiotika 

(både til behandling og forebygging). 
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Godt og jevnlig renhold som reduserer smittefare og smittetrykk ved sykehuset er viktig. Gode 

areal med mulighet for hensiktsmessig renhold og gode arbeidsprosesser som reduserer 

smitterisiko tilstrebes, men er krevende der vi har eldre sengeposter med firemannsstuer og få 

toalett. Det er et uttalt behov for å etablere enerom med bad i tråd med moderne 

pasientbehandling.  

 

Pga. generell økt smittetrykk i befolkningen og økt antall pasienter med infeksjoner med behov for 

isoleringstiltak, er det behov for flere isolat. For å sikre tidlig diagnostikk ved mistanke om 

infeksjoner som krever isolering, bør vi anskaffe hurtigtester for påvisning av mikrober med slike 

egenskaper. 

 

Elektronisk legemiddelkurve vil bidra til bedre oversikt og oppfølging ved behandling av disse 

tilstandene. 

 

 

Konklusjon 

Administrerende direktør anser at overnevnte tiltak vil være adekvate for å nå målene som er satt 

for 2016.  

 

Utfordringene vurderes å ligge i å få alle ansatte til å etterleve retningslinjene slik at STHF unngår 

sykehusassosierte infeksjoner. Et spesielt fokus på arbeidet er nødvendig. En bred forankring i 

ledelsen samt en god kultur for å melde avvik, vil være et viktig virkemiddel i arbeidet.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Arbeidsutkast til mal for tertialrapportering for Sykehuset   

          Telemark HF 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

18 - 2016 Bess M. Frøyshov, adm.direktør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Orienteringssak 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   Arbeidsutkast til mal for tertialrapportering for STHF  

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? 

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

 

Ingress: 
Sykehuset Telemark innfører tertialrapportering fra 1. tertial 2016 (jfr. styresak 83-2015). 

 

I styremøte den 6. april 2016 gis styret mulighet for å gi innspill til innholdet i 

tertialrapporteringen på bakgrunn av utsendt arbeidsutkast for rapporteringen. Styrets 

tilbakemeldinger vil bli innarbeidet i malen. 

 

Første tertialrapportering fremlegges for styret i møtet den 22. juni 2016. 

  

 

Forslag til vedtak:  

Styrets innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet. 

 

 

 

 

Skien, den 29. mars 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Adm. direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Arbeidsutkast  
  

Tertialrapportering  

for  
Sykehuset Telemark 

X. tertial 2016 
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ALLE GULE TEKSTBOKSER OG ALL ØVRIG TEKST MERKET MED 
GUL FARGE ER MERKNADER TIL RAPPORTERINGEN 

Dette er en mal for rapportering for staben i Sykehuset Telemark (STHF) for å ivareta 
monitorering av styringskravene i sykehusets strategi, krav/mål fra OBD og øvrige områder 
som rapporteres i tertialrapport for 1, 2 og 3 tertial hvert år.  

Rapporten skal gi informasjon om status og fremdrift i forhold til måloppnåelse på 
aktuelle områder, samt oppfølging av forbedringsprosesser. Innholdsmessig skal 
det legges vekt på å synliggjøre utfordringer og risiko, samt opplyse om iverksatte 
og planlagte tiltak for å håndtere dette.  

Ansvarlig for utfylling: 
Innhold Ansvarlig Innhold Ansvarlig Innhold Ansvarlig 
1. Adm. direktørs 
vurdering 

Adm.direktør 5. Pasient-
behandling 

Økonomidirektør 
unntatt ventetider 
og fristbrudd, som 
fagdirektør er 
ansvarlig for 

9. Forskning  Fagdirektør/ 
forskningssjef 

2. Status strategi 
2016-2019 

Adm.direktør/ 
spesialrådgiver 
virksomhets-
styring 

6. HR - personal Økonomidirektør/
HR-direktør 

10.Virksomhets-
styring, intern 
styring og kontroll 

Fagdirektør/ 
Kvalitetssjef 
interne revisjoner 
og eksterne 
tilsyn. 
Spesialrådgiver 
virksomhetst. 
øvrige punkter 

3. Status oppdrag 
og bestilling 2016 

Adm.direktør/ 
spesialrådgiver 
virksomhets-
styring 

7. Brukermed-
virkning 

Fagdirektør/ 
kommunikasjons- 
sjef  

11. Bærekraftig 
utvikling, god 
økonomistyring 
og IKT-prosjekter 

Økonomidirektør/ 
fagdirektør/ 
direktør for 
Service og 
Systemledelse 

4. Kvalitet og 
pasientsikkerhet 

Fagdirektør/ 
kvalitetssjef 

8. Omdømme/ 
media 

Kommunikasjons- 
sjef 

12. Risiko-
vurdering 
Sykehuset 
Telemark 

Adm.direktør/ 
spesialrådgiver 
virksomhets-
styring 

 

Frister for levering av bidrag til rapportering i 2016: 

Rapportering: Frist for 
innlevering 
bidrag fra 
ansvarlige 

Frist 
ledermøte- 

saker 

Ledergruppe-
behandling 

Frist styre- 
saker 

Styre-
behandling 

Tertialrapport 1  15.05 16.05 24.05 31.05 22.6 

Tertialrapport 2 19.09 21.09 27.09 12.10 26.10 

Tertialrapport 3 
(punkt 3 utkast til 
årlig melding) 

Ikke besluttet Ikke besluttet Januar 2017 Ikke 
besluttet 

Februar 2017 

 
Gule bokser i malen gir forklaring til hvert punkt og vil bli fjernet før endelig rapport 
foreligger. Gjennomgående skrifttype som skal brukes er: Arial 11 

Etter utfylling av malen fra det enkelte stabsområde sendes malen til avdeling for 
virksomhetsstyring v/Tone Pedersen, tone.pedersen@sthf.no  
 

mailto:tone.pedersen@sthf.no
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1   ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING  

Stikkord: Kort om utfordringer og områder hvor man har oppnådd positive ting. Fokus 
på drift 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

2   STATUS STRATEGI 2016-2019 

Stikkord: Status og fremdrift i forhold til måloppnåelse. Synliggjøre utfordringer og 
risiko, samt opplyse om iverksatte og planlagte tiltak for å håndtere dette 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

3   STATUS OPPDRAG OG BESTILLING 2016 

Stikkord: Status og fremdrift i forhold til måloppnåelse. Synliggjøre utfordringer og 
risiko, samt opplyse om iverksatte og planlagte tiltak for å håndtere dette 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

4   KVALITET OG PASIENTSIKKERHET    

Uønskede hendelser 
Stikkord: Pasientskadeavvik, herunder § 3-3 og § 3-3a meldinger, generelle avvik og 

HMS-avvik 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Pasientklager 
Stikkord: Antall klagesaker, tilsynssaker NPE-saker m/ konklusjon (medhold/kritikk, 

men ikke hva de handler om 

 
 Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Pasientsikkerhetsprogrammet 
Stikkord: Implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger 

 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Pakkeforløpene 
Stikkord: Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 

prosent 
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter 
innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være 
minst 70 prosent 
 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
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Sykehusinfeksjoner  
Stikkord: Status og tiltak for å redusere spredning av resistente mikrober, redusere 

antall postoperative sårinfeksjoner og andre infeksjoner, samt oppfølging av 
antibiotikastyringsprogrammet 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Legemiddelhåndtering 
Stikkord: Samstemming av legemiddellister 

Redusere antall feil knyttet til legemidler 
Bytte til aktuelle synonympreparater 
Fokus på korrekt bruk av legemidler 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

 

5   PASIENTBEHANDLING  

Aktivitetsutvikling 
Stikkord: Aktivitetsutvikling over tid 

Endring fra døgn til dag til poliklinikk 
Den gyldne regel 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Ventetider og fristbrudd 
Stikkord: Status, utfordringer, tiltak 

 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 
Kapasitet og planlegging 

Stikkord: Direkte time  
Planleggingshorisont for leger  
Aktivitetsstyrt bemanning 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 
 

Korridorpasienter 
Stikkord: Status, utfordringer, tiltak.   

 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

6   HR – PERSONAL  

 

Involvering av medarbeidere 
Stikkord: Kort om måltall og avvik – ref. MU. Status antall handlingsplaner og antall 

reviderte handlingsplaner 
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Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 
Fast ansettelse  

Stikkord: Kort om antall faste medarbeidere og sum årsverk (heltid/deltid). Graf og 
tekst med hvordan vi arbeider for å redusere deltid 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 
Rett bemanning med riktig kompetanse – rekruttering 

Stikkord: Kort om status antall sluttet og antall nyansatte 
Kompetansestyringsprosjekt  

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Ressursstyring 
Stikkord:  

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Sykefravær 
Stikkord: Arbeid for å redusere sykefraværet og øke nærvær 

Oppfølging av IA-arbeidet 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 
Helse, miljø og sikkerhet  

Stikkord: Kort om HMS handlingsplaner, antall utarbeidet og antall revidert 
  

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 
Lederutvikling 

Stikkord: Kort prosa  
 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 

7   BRUKERMEDVIRKNING   

Stikkord: Brukerundersøkelser 
Samvalg 
Deltagelse i prosjekter 
 

 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
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8   OMDØMME/MEDIA 

 
Stikkord: Antall artikler  

Spesielle forhold  
 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

 9   FORSKNING  

Stikkord: Antall artikler  
Antall doktorgrader 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

10   VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN STYRING OG KONTROLL  

Stikkord: Kort om pågående arbeid med virksomhetsstyring og intern styring og 
kontroll 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Interne revisjoner 
Stikkord: Kort om status for interne revisjoner - hvilke tilsyn som er gjennomført, funn 

(antall) og status (lukket/arbeid pågår) – tabellarisk oversikt  

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 
Eksterne tilsyn og konsernrevisjonen 
Stikkord: Kort om hvilke tilsyn som er gjennomført, funn (antall) og status 

(lukket/arbeid pågår) – tabellarisk oversikt. Konsernrevisjonens revisjoner og 
forbedringsarbeid knyttet til dette informeres det særskilt om 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

11   BÆREKRAFTIG UTVIKLING, GOD ØKONOMISTYRING OG IKT-
PROSJEKTER 

Økonomi 
Stikkord: Hovedfokus på legemiddelkostnader og bemanningsutvikling 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
 

Investeringer   

Stikkord: Oppfølging av investeringsportefølje 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  
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IKT-prosjekter   

Stikkord: Anskaffelse 
Implementering 
Oppfølging 

 
Kommentar: [Skriv teksten her...]  

 

12  Risikovurdering Sykehuset Telemark HF  

Stikkord: Kort om risikovurdering. Dette vil være «fast» tekst i hver tertialrapport. 
Tekst i tabell for risikoområder oppdateres og legg inn for hvert tertial, 
risikoområdene beskrives og eventuelle endringer fra forrige 
tertialrapportering. Risikokart og tabell med tiltak legges inn hvert tertial 

 
Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og 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. 
 
Løpende risikovurderinger er et av grunnlagene for styringsdialogen internt i helseforetaket og inn 
mot styret blant annet via tertialvis risikovurdering og risikovurderinger i prosjekter og andre 
oppgaver som funn fra eksterne tilsyn. 
 
Risikovurdering innebærer å identifisere risiki, som kan true oppfyllelsen av virksomhetens mål og 
krav. Med bakgrunn i mål og krav er risikovurderingen et hjelpemiddel for styret og ledelsen til å 
identifisere hvilke områder som bør ha størst prioritet i kommende periodes internkontrollarbeid.  
 
Videre vil risikovurderingen gi grunnlag for risikostyringen i virksomheten. Risikostyringen omfatter 
tiltak og prioriteringer for hva som bør følges opp. 
 
Risikovurderingen gir også en fremstilling av hvilke områder som har spesielt ledelsesmessig 
fokus. Risikostyringen forutsetter at det utarbeides gode tiltaksplaner for de områdene som er 
forbundet med uakseptabel risiko. 
 
 
Risikovurdering etter xxx (første, andre eller tredje tertial 2016) 
 
Risikovurderingen for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger korrigert for 
nye utfordringer som fremkommer i oppdragsdokument 2016. For alle områder gjøres en vurdering 
for hva som er sannsynligheten for at helseforetakets mål og krav ikke vil bli oppfylt. Samtidig 
vurderes risikoområdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at området ikke håndteres på 
en god nok måte. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens gjøres uavhengig av hverandre 
 
I matrisen Risikokart etter X. tertial 2016 under vises hvordan områdene, ut fra vurdert 
sannsynlighet og konsekvens, kategoriseres i forhold til en skala fra lav til kritisk. All virksomhet er 
forbundet med risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark blir områder som 
defineres med «lav» risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle områder som er forbundet med 
«moderat» eller «høy» risiko (gul og rød farge), skal det synliggjøres hvilke tiltak som 
gjennomføres for å redusere risiko, og når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning. 
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Oversikt over dette er tatt inn i tabellen Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer enn 
akseptabel risiko. 
 
De områdene som vurderes å innebære mer enn akseptabel risiko etter X. 2016 er:  
 

Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

    

    

    

    

    

    

 
Risikobildet er først og fremst et verktøy for ledelsen ved sykehuset for å identifisere hvilke 
områder som trenger særskilt oppmerksomhet i perioden fremover. Hensikten med den økte 
oppmerksomheten er å kunne korrigere utviklingen for å oppnå så gode resultater som mulig i 
løpet av året. Tiltakene som er tatt inn i tabellen Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med 
mer enn akseptabel risiko skal bidra til dette. 
 
Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter X. tertial 2016 slik at det ikke foreligger økt 
risiko for redusert kvalitet og pasientsikket 
 
For de enkelte risikoområdene legges følgende vurderinger og tiltak til grunn for ledelsens 
oppmerksomhet: 
 

 Risikoområde 1 – 
 

 Risikoområde 2 –  
 

 Risikoområde 3 – 
 

 Risikoområde 4 – 
 

 ………. 
 
 
Risikokart etter X. tertial 2016 
Sannsynlighet 1: Meget liten Konsekvens: 1: Ubetydelig 

2: Liten 2: Lav 

3: Moderat 3: Moderat 

4: Stor 4: Alvorlig 

5: Svært stor 5: Svært alvorlig 

    

Fargekoder i risikovurderingen: Rød farge: Kritisk 

Gul farge: Moderat 

Grønn farge: Lav 



 
 

Side 9 av 9 
  

 
Legg inn risikokart med tall og tabell som viser med tekst nummer og navn på risikoområdene  
 
 
 
Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko 
Legg inn tabell for tiltak  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Oppfølging etter Konsernrevisjonens revisjon i 2015 

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

 19 - 2016 Bess M. Frøyshov, adm.direktør,  

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutning  06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:    

 Risikovurdering med handlingsplan 

 Prosedyre ID 17230 Eksterne tilsyn og revisjoner  

 Prosedyre ID 1036 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg – mandat og sammensetning  

 

Utrykte vedlegg:   

 Styresak 5-2016 Revisjonsrapport 08-2015 - Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av 

konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF 

 Presentasjon av forbedringsarbeidet 
 

Videre saksgang:  

Saken ble behandlet i direktørens ledergruppe 15. mars 2016. 

  

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse 

Alle revisjoner ved STHF omhandler forhold som direkte eller indirekte kan ha konsekvenser for 

pasientsikkerheten.  

 

Ingress:  

Konsernrevisjonens revisjon av «Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved 

Sykehuset Telemark HF» ble utført i september – november 2015. Revisjonen resulterte i syv 

avvik/funn.  

 

I saken presenteres risikovurdering, handlingsplan, samt status for gjennomføring av 

tiltaksarbeidet  

 

 
Forslag til vedtak 

Styret vedtar administrasjonens forslag til tiltak i handlingsplanen, som beskrevet i saken. 

 

 

 

Skien, den 16. mars 2016 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken 
Konsernrevisjonens revisjon av «Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved 

Sykehuset Telemark HF» ble utført i september – november 2015. Revisjonen resulterte i syv 

avvik med behov for forbedringer.  

 

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra direktørens stab og kvalitetsavdelingen har 

arbeidet med å lukke avvikene. Som ledd i oppfølgingen av funnene er det gjennomført 

risikovurdering i henhold til prosedyre ID 7736 (vedlegg 1). På bakgrunn av risikovurderingen er 

det utarbeidet en målrettet handlingsplan. Gjennomføringsevnen av planen er vurdert og ansett 

som realistisk. 

 

Flere av konsernrevisjonens anbefalte tiltak er knyttet til oppfølging av tilsyn og revisjoner. Vi har 

derfor tatt anbefalingene inn i prosedyre ID 17230 Eksterne tilsyn og revisjoner (vedlegg 2). 

Konsernrevisjonen hadde også et punkt knyttet til oppfølging av konsernrevisjonens revisjoner i 

KPU. Dette er nå hensyntatt i mandatet for KPU (vedlegg 3). 

 

I tabellen under følger et utdrag fra risikovurderingen og handlingsplanen, samt status for 

gjennomføring av tiltak per 10. mars 2016. 

 

 

 

Funn og uønsket hendelse/trussel Tiltak/handlingsplan Frist for 

gjennom

-føring 

av tiltak 

Status for 

gjennomføring 

av tiltak 

Viktige områder for oppfølging av tiltaksarbeid 

etter revisjoner kan utebli.  En konsekvens er at 

styret ikke følger opp revisjoner utført av 

konsernrevisjonen i tråd med krav i Oppdrag og 

bestilling. 

Tidspunktet for 

oppfølging av 

tiltaksarbeidet   

gjenspeiles i styrets 

årsplan og i oversikt 

over utestående saker 

31.01 Gjennomført 

Fare for at styret ikke blir tilstrekkelig orientert 

om oppfølging av tiltaksarbeid etter revisjoner 

og tilsyn. Dette kan lede til at styret ikke får 

presist nok beslutningsgrunnlag. 

Saksfremleggene 

fremstilles på en 

oversiktlig måte slik at 

styret ser hva som er 

utført, og hva som 

gjenstår 

Løpende Løpende arbeid 

Manglende konkretisering av hvordan 

tiltaksarbeidet skal gjennomføres kan føre til at 

forbedringsarbeidet ikke blir gjennomført. 

Revidere prosedyre for 

eksterne tilsyn og 

revisjoner ID 17230 

med konkretisering av 

hvordan tiltaksarbeidet 

skal gjennomføres for 

forbedringsarbeidet 

etter revisjoner 

10.03 Gjennomført 

Manglende risikovurdering av funn gjør det 

vanskelig å prioritere tiltaksarbeidet, som kan 

føre til at forbedringsarbeidet ikke blir 

gjennomført.  

Revidere prosedyre for 

eksterne tilsyn og 

revisjoner ID 17230 

med føringer om at funn 

i revisjoner 

10.03 Gjennomført 
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risikovurderes og at 

områder med høy risiko 

inkluderes i 

helseforetakets ordinære 

risikohåndtering 

Manglende krav til utforming av 

handlingsplaner kan medføre at 

forbedringsarbeidet ikke blir gjennomført. 

Revidere prosedyre for 

eksterne tilsyn og 

revisjoner ID 17230 

med krav til utforming 

av handlingsplaner 

10.03 Gjennomført 

Manglende beskrivelse av hvordan 

tiltaksarbeidet skal inkluderes i rapportering og 

oppfølging kan medføre at forbedringsarbeidet 

ikke blir gjennomført og at sykehuset ikke har 

tilstrekkelig oversikt. 

Revidere prosedyre for 

eksterne tilsyn og 

revisjoner ID 17230 

med krav til føringer for 

rapportering og 

oppfølging av revisjoner 

10.03 Gjennomført 

Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg brukes ikke 

som arena for læring etter revisjoner utført av 

konsernrevisjonen. Dette kan redusere 

muligheten for læring etter tiltaksarbeidet 

Erfaringer knyttet til 

læring og forbedring 

etter revisjoner settes på 

dagsorden i kvalitets- 

og pasientsikkerhets-

utvalg eller i direktørens 

ledermøter. KPUs 

mandat revideres, med 

inntak av punkt knyttet 

til oppfølging av 

konsernrevisjonens 

revisjoner i KPU 

Løpende Løpende arbeid 

 

 

 

Gjennomføringsevnen for handlingsplanen ble vurdert til tilfredsstillende og alle avvikene er 

lukket per 10. mars 2016 i henhold til handlingsplanen. I tabellen over viser statuskolonnen at 

tiltaksarbeid er gjennomført for alle funnene. Imidlertid er to av områdene løpende arbeid og dette 

er årsaken til at disse ikke er markert med grønn farge.  

 

Under følger et flytdiagram, som er et utdrag fra prosedyre ID 17230 Eksterne tilsyn og 

revisjoner. Tekst/bokser markert med rød sirkel og skråstilt tekst viser endringer som er gjort ved 

revisjonen av prosedyren i henhold til konsernrevisjonens anbefalinger.  

 

Flytdiagrammet vil bli gjennomgått for styret i møtet under presentasjonen av saken. 



 

Side 4 av 5 

 

Varsel/program om tilsyn fra 

tilsynsmyndigheten 

Postmmottak reg. i Public 360 på 

fagdirektør som oppnevner 

kontaktperson/koordinator

Koordinator informerer og oversender 

varsel og program til de som skal 

revideres.

Forbereder tilsynet i henhold til varsel/

program, Møterom og tilganger. Evt. 

formøte.  

Åpningsmøte. Orientering om tilsynet. 

Alle involverte deltar.

Intervju/ dokumentgjennomgang/ 

observasjon av praksis

Avslutningsmøte. Alle involverte deltar. 

Mulighet til å avklare misforståelser. ** 

Foreløpig tilbakemelding. 

Mottar foreløpig rapport fra 

tilsynsmyndigheten

Mottar endelig rapport

Gir tilbakemelding på foreløpig rapport. 

Obs evt feil/ uklarheter

Brev fra tilsyns-

myndigheten*

Etterspurt dokumentasjon samles og 

oversendes – husk kopi til eget bruk

Følger opp med risikovurdering med 

handlingsplan

Oversender dokumentasjon på  hvordan 

funn er fulgt opp/lukket til 

tilsynsmyndigheten.

Erfaringsoverføring på tvers.  

Offentliggjøres på www.sthf.no/

tilsynsrapporter. Behandling styre/råd/

utvalg****

Brev til tilsyns-

myndigheten*

Brev fra tilsyns-

myndigheten*

Brev til tilsyns-

myndigheten*

Brev til tilsyns-

myndigheten*

Brev fra tilsyns-

myndigheten*

Mottar 

bekreftelse på at 

tilsynet er avsluttet?

NEI

JA

Brev fra tilsyns-

myndigheten*

 FORBEREDELSER

 GJENNOMFØRING

OPPFØLGING

TQM ID 7736***

Risikovurdering  og 

Handlingsplan

 
 

 

Merknader: 

* Når varsel om tilsyn mottas, oppretter postmottak et eget saksnummer i sak/arkivsystemet Public 

360, der journalverdig dokumentasjon til/fra tilsynsmyndigheten registreres. Den som mottar eller 

sender brev/mail i forbindelse med tilsynet, er ansvarlig for å registrering i Public 360.  

** Hvis det er uklart for de reviderte hva tilsynsmyndigheten legger i sine avvik og merknader, må 

dette tas opp og søkes avklart straks. En god forståelse vil bidra til en forsvarlig og effektiv 

oppfølging. 

*** Som hovedregel skal resultatene fra tilsyn/revisjon risikovurderes og handlingsplan for 

oppfølging utarbeides (når relevant) 

**** Tertialvis rapportering til ledergruppe og styret. Det skal vurderes om tilsyn/revisjoner skal 

presenteres i egen sak for ledergruppe/KPU og ev. styret. Konsernrevisjonens revisjoner skal 

alltid styrebehandles.  
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Administrerende direktørs vurdering: 
STHF gir arbeidet med konsernrevisjoner høy prioritet. Dette arbeidet er en del av 

virksomhetsstyringen i sykehuset, og et av områdene for å sikre etterlevelse av krav om varige 

forbedringer og læring på tvers i helseforetaket. Anbefalingene fra konsernrevisjonen er hensyntatt 

i revisjonen av prosedyre for eksterne tilsyn og revisjoner på nivå 1, som gjelder for hele 

helseforetaket.  

 

Administrerende direktør vurderer at det er gjort et godt forbedringsarbeid i henhold til 

konsernrevisjonens anbefalinger i revisjonsrapport 8-2015. Revisjon av prosedyre for eksterne 

tilsyn og revisjoner har bidratt til å sikre forbedringsarbeidet, både med hensyn til krav og 

beskrivelse for utarbeidelse av risikovurderinger og handlingsplaner for å prioritere tiltaksarbeidet, 

samt rapportering og styrebehandling. Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalgets mandat er revidert 

og utvalget samt direktørens ledergruppe brukes i stor grad som arena for læring og forbedring 

knyttet til revisjoner. Dette danner grunnlaget for videre forbedringsarbeid ut i linja- til hele 

organisasjonen. 

 



Klinikk: Administrerende direktør
Avdeling:
Seksjon:
Sted:
År: 2016

Risikoområde/ krav:

Nåsituasjon: Ønsket situasjon:

Nr
Kort beskrivelse av 
uønsket hendelse/ 
trussel:

Utfyllende beskrivelse av 
uønsket hendelse/ trussel:

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko Vurdert av: Dato vurdert
Kort beskrivelse mål/ 
tiltak:

Utfyllende beskrivelse mål/ 
tiltak

Ansvar: Frist:
Forventet effekt av 
tiltak:

Sannsynlighet

Konsekvens

Forventet 
risiko

Vurdert av: Dato vurdert
Opplevd effekt av 
tiltak:

Sannsynlighet

Konsekvens

Opplevd 
Risiko

Vurdert av: Dato vurdert: Kommentar:

1
Manglende oppfølging 
av tiltaksarbeid 

Viktige områder for oppfølging 
av tiltaksarbeid etter revisjoner 
kan utebli.  En konsekvens er at 
styret ikke følger opp revisjoner 
utført av konsernrevisjonen i tråd 
med krav i Oppdrag og 
bestillerdokumentet.

2 2 4 HDH, TP 18.02.2016

Tidspunktet for 
oppfølging av 
tiltaksarbeidet   
gjenspeiles i styrets 
årsplan og i oversikt 
over utestående saker

Tidspunktet for oppfølging 
av tiltaksarbeidet   
gjenspeiles i styrets årsplan 
og i oversikt over utestående 
saker

Adm.direktør 31.01.2016

Styret følger opp 
revisjoner utført av 
konsernrevisjonen i 
tråd med krav i 
Oppdrag og bestillier‐
dokumentet

1 2 2 Adm.dir. 31.01.2016

2
Utilstrekkelig 
orientering av styret

Fare for at styret ikke blir 
tilstrekkelig orientert om 
oppfølging av tiltaksarbeid etter 
revisjoner og tilsyn. Dette kan 
lede til at styret ikke får presist 
nok beslutningsgrunnlag.

2 3 6 HDH, TP 18.02.2016
Oversiktlig fremstilling 
av saksfremlegg

Saksfremleggene fremstilles 
på en oversiktlig måte slik at 
styret ser hva som er utført, 
og hva som gjenstår

Adm.direktør Løpende

Styret blir 
tilstrekkelig 
orientert om 
oppfølging av 
tiltaksarbeidet etter 
revisjoner og tilsyn

1 3 3 Adm.dir. Løpende

3

Manglende 
konkretisering av 
hvordan tiltaksarbeidet 
skal gjennomføres

Manglende konkretisering av 
hvordan tiltaksarbeidet skal 
gjennomføres kan føre til at 
forbedringsarbeidet ikke blir 
gjennomført. 

2 2 4 HDH, TP 18.02.2016

Det utarbeides og 
implementeres 
beskrivelse for 
gjennomføringen av 
tiltaksarbeidet

Revidere prosedyre for 
eksterne tilsyn og revisjoner 
ID 17230 med konkretisering 
av hvordan tiltaksarbeidet 
skal gjennomføres for 
forbedringsarbeidet etter 
revisjoner

Kvalitetssjef 10.03.2016

Konkretisering av 
hvordan tiltaks‐ 
arbeidet skal 
gjennomføres sikrer 
at forbedrings‐ 
arbeidet etter 
revisjoner blir 
gjennomført

1 2 2 Kva.sjef. 10.03.2016

4
Utilstrekkelig 
prioritering av 
tiltaksarbeidet

Manglende risikovurdering av 
funn gjør det vanskelig å 
prioritere tiltaksarbeidet kan føre 
til at forbedringsarbeidet ikke blir 
gjennomført. • 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. 

2 2 4 HDH, TP 18.02.2016

Revisjonsfunn 
risikovurderes og 
områder med høy risiko 
inkluderes i ordinær 
risikohåndtering

Revidere prosedyre for 
eksterne tilsyn og revisjoner 
ID 17230 med føringer om at 
funn i revisjoner 
risikovurderes og at 
områder med høy risiko 
inkluderes i helseforetakets 
ordinære risikohåndtering

Kvalitetssjef 10.03.2016

Funn i revisjoner 
risikovurderes og 
inkluderes i 
helseforetakets 
ordinære 
risikohåndtering

1 2 2 Kva.sjef. 10.03.2016

5
Manglende krav til 
utforming av 
handlingsplaner

Manglende krav til utforming av 
handlingsplaner kan medføre at 
forbedringsarbeidet ikke blir 
gjennomført. 

2 2 4 HDH, TP 18.02.2016

Det foreligger krav til 
utforming av 
handlingsplaner for 
tiltaksarbeide

Revidere prosedyre for 
eksterne tilsyn og revisjoner 
ID 17230 med krav til 
utforming av 
handlingsplaner 

Kvalitetssjef 10.03.2016

Konkretisering av 
hvordan 
tiltaksarbeidet skal 
gjennomføres sikrer 
at 
forbedringsarbeidet 
etter revisjoner blir 
gjennomført

1 2 2 Kva.sjef. 10.03.2016

6

Manglende føringer for 
rapportering og 
oppføging av 
revisjoner

Manglende beskrivelse av 
hvordan tiltaksarbeidet skal 
inkluderes i rapportering og 
oppfølging  kan medføre at 
forbedringsarbeidet ikke blir 
gjennomført og at sykehuset ikke 
har tilstrekkelig oversikt.

2 2 4 HDH, TP 18.02.2016
Det foreligger føringer 
for rapportering og 
oppfølging av revisjoner

Revidere prosedyre for 
eksterne tilsyn og revisjoner 
ID 17230 med krav til 
føringer for rapportering og 
oppfølging av revisjoner 

Kvalitetssjef 10.03.2016

Konkretisering av 
hvordan tiltaks‐ 
arbeidet skal 
inkluderes i 
rapportering og 
oppfølging

1 2 2 Kva.sjef. 10.03.2016

7

Ikke tilstrekkelig læring 
på tvers etter 
konsernrevisjonens 
revisjoner

Kvalitet‐ og 
pasientsikkerhetsutvalg brukes 
ikke som arena for læring etter 
revisjoner utført av 
konsernrevisjonen. Dette kan 
redusere muligheten for læring 
etter tiltaksarbeidet

2 2 4 HDH, TP 18.02.2016
Bredding av læring etter 
revisjoner utført av 
konsernrevisjonen

Erfaringer knyttet til læring 
og forbedring etter 
revisjoner settes på 
dagsorden i kvalitet‐ og 
pasientsikkerhetsutvalg eller 
i direktørens ledermøter

Fagdirektør Løpende

Praksis knyttet til 
læring og forbedring 
etter revisjoner 
breddes til andre 
deler av 
helseforetaket

1 2 2 Fagdirektør Løpende

8
9
10
11
12
13
14
15

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

Skjema for risikovurdering TQM id 20855
2.0

Ansvarlig leder:
Ansvarlig for risikovurdering:
Verneombud:

Administrerende direktør

Meget kritisk

Konsekvenssvurdering definisjoner: (Egendefinert konsekvensskala)

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Deltakere ved risikovurdering:
Helle Devik Haugseter (HDH), konstituert kvalitetssjef, Tone Pedersen (TP), 
spesialrådgiver 

Virksomhetsstyring

Sannsynelighetsvurdering definisjoner: (Egendefinert sannsynelighetsskala)
Ubetydelig
Minimal
Moderat
Kritisk

Evaluering etter tiltak:

Svært liten
Liten
Mulig
Sannsynlig
Svært sannsynlig

Se hovedprosedyre TQM id 7736 for Risikovurdering

Prosedyre navn og id:

02.06.2015
Versjons nr:

Versjons dato:

Velg relevante
definisjoner i fanen 

"Definsjoner"
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ID 17230 Eksterne tilsyn og revisjoner 
ENDRINGSKONTROLL 

Rev/dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 
10.03.2016 Utførelse Endret i samsvar med konsernrevisjonens anbefalinger Rapport 
    

HENSIKT 
Tilsynsmyndighetene fører gjennom eksterne tilsyn og revisjoner, kontroll med om sykehuset 
sikrer at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i henhold til lover og 
forskrifter (internkontroll).  
Eksterne tilsyn og revisjoner skal forberedes, gjennomføres og følges opp slik at de bidrar til 
forbedring og læring både i revidert enhet og på tvers i organisasjonen.  
Enkelte tilsyn og revisjoner kan avvike fra prosedyren. For eksempel varsles som hovedregel 
tilsyn og revisjoner i god tid, men de kan også skje uanmeldt. Prosedyren gjelder for revisjoner 
ved sertifisering, akkreditering og konsernrevisjon så langt dette er hensiktsmessig.  
 
DEFINISJONER 
Internkontroll: Internkontroll kan beskrives som et ledelsesverktøy for intern styring og 
kontroll for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Sykehusets internkontroll består av 
systemer, prosesser og prosedyrer som skal sikre effektiv drift og resultatoppnåelse, pålitelig 
styringsinformasjon og overholdelse av lovverk, styringskrav og selvpålagte krav. 
Systemrevisjon er en revisjonsmetode der det undersøkes om internkontrollen/ kvalitetssystemet 
sikrer etterlevelse av lovkravene. Revisjonen skal være en systematisk, uavhengig og 
dokumentert prosess for å fremskaffe bevis og bedømme om kravene er oppfylt. Metoden egner 
seg til å undersøke om virksomhetenes praksis er underlagt styring eller om det er tilfeldig og 
opp til enkeltpersoner, om tjenestene fungerer i henhold til kravene. 
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ANSVAR OG MYNDIGHET 
Adm. direktør har det overordnede ansvaret for eksterne tilsyn og revisjoner. 
Fagdirektør følger opp tilsyn og revisjoner på vegne av adm. direktør, herunder oppnevnelse av 
koordinator/kontaktperson for det enkelte område for tilsyn og revisjoner. 
Koordinator/kontaktperson har ansvar for: 
 å tilrettelegge for tilsynsmyndigheten gjennom praktiske tiltak og god dialog 
 å koordinere revisjonsprosessen og bistå klinikk/avdeling/seksjon med forberedelser, 

gjennomføring og oppfølging  
 å invitere aktuelle observatører til åpnings- og avslutningsmøtene  
 å holde kvalitetssjef informert om framdrift og resultater  
 å søke bistand hos kvalitetssjef ved behov 
Klinikksjef har ansvar for at tilsynet blir forberedt, gjennomført og fulgt opp i henhold til 
handlingsplan for å sikre læring både lokalt og på tvers i virksomheten. 
Ledere og medarbeidere inkl observatører er i forhold til sin funksjon, ansvarlig for å bidra til 
at forberedelser, gjennomføring og oppfølging, gir læringsutbytte.  
Kvalitetssjef/representant fra kvalitetsavdelingen bistår lokalt med informasjon, råd og 
veiledning etter behov. Offentliggjør tilsynsrapporter på www.sthf.no/tilsynsrapporter og bistår i 
tertialrapporteringen. 
 
UTFØRELSE 
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Merknader: 
* Når varsel om tilsyn mottas, oppretter postmottak et eget saksnummer i sak/arkivsystemet 
Public 360, der journalverdig dokumentasjon til/fra tilsynsmyndigheten registreres. Den som 
mottar eller sender brev/mail i forbindelse med tilsynet, er ansvarlig for å registrering i Public 
360.  
** Hvis det er uklart for de reviderte hva tilsynsmyndigheten legger i sine avvik og merknader, 
må dette tas opp og søkes avklart straks. En god forståelse vil bidra til en forsvarlig og effektiv 
oppfølging. 
*** Som hovedregel skal resultatene fra tilsyn/revisjon risikovurderes og handlingsplan for 
oppfølging utarbeides (når relevant) 
**** Tertialvis rapportering til ledergruppe og styret. Det skal vurderes om tilsyn/revisjoner skal 
presenteres i egen sak for ledergruppe/KPU og ev. styret. Konsernrevisjonens revisjoner skal 
alltid styrebehandles.  

DOKUMENTASJON 
 Brev til/fra tilsynsmyndigheten med tilsyn/revisjonsrapport (Public 360) 
 Tiltaksplan for oppfølging av funn etter revisjon: (Pulsen) 

o ID 7736 Risikovurdering  
o ID 7737 Skjema for risikovurdering Word   
o ID 20855Skjema for risikovurdering Excel 

 Ledergruppe/styresak tilsyn og revisjoner (Pulsen/internett) 

REFERANSER 
Oversikt over offentlige tilsynsmyndigheter:http://www.norge.no/samkart/uflash/default.asp 
Lover og forskrifter for det enkelte tilsyn/revisjon er beskrevet i varselet fra tilsynsmyndigheten, 
spesielt nevnes: 
 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten  Internkontrollforskrift i 

sosial/helsetjenesten 
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 Internkontrollforskrift helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid 

 Spesialisthelsetjenesteloven 
 Helsepersonelloven 
 Pasientrettighetsloven 
 Blodforskriften 
 Personopplysningsloven 

 Helseregisterloven 
 Matloven 
 Arbeidsmiljøloven 
 El-tilsynsloven 
 Brann og eksplosjonsvernloven  
 Forurensningsloven 

 
Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon. Statens helsetilsyn – internserien 1/2008  
ISO 19011:2002 Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og /eller miljøstyring 
ISO 9001/14001 
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ID 1036 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg – mandat og 

sammensetning  

ENDRINGSKONTROLL 

Rev./Dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 

4/ 29.11.12 Alle Gjennomgående  Vedtak KPU/ Speshtjl § 3-4 (ny) 

5/ 01.09.15  Verifisert uten endring  

6/10.03.16 Mandat Endret i samsvar med 

konsernrevisjonens 

anbefalinger 

Rapport 

FORMÅL OG OMFANG 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg på foretaksnivå og i den enkelte klinikk skal fremme 

kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 

DEFINISJONER 

KPU-STHF: Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg på foretaksnivå. 

KPU- klinikk: Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg i den enkelte klinikk 

ANSVAR OG MYNDIGHET 

Adm.dir. har ansvar for at KPU-STHF er organisert og fungerer i samsvar med formålet. 

Klinikksjef har ansvar for at det er organisert KPU i egen klinikk og at dette fungerer i 

samsvar med formålet. 

BESKRIVELSE 

Mandat 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, både på foretaksnivå og i den enkelte klinikk skal: 

 Bidra til å sikre at STHFs kvalitetssystem og system for avviksbehandling drives i 

henhold til gjeldende krav og fungerer på en hensiktsmessig måte for alt personell ved 

STHF 

 Bidra til å sikre at STHFs pasientbehandling/helsetjenester utføres i henhold til gjeldende 

lovkrav og interne krav forankret i STHFs kvalitetssystem. 

 Behandle saker og følge opp informasjon som formidles til KPU på en forsvarlig måte. 

Herunder spesielt sørge for at nødvendige forebyggende og risikoreduserende tiltak blir 

raskt iverksatt.  

 Identifisere områder for forbedring og læring gjennom å følge utviklingen i 

brukerundersøkelser, avvik inklusive meldepliktige hendelser, klage- og erstatningssaker 

http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Documents/Revisjonsrapporter/2015/Andre%20Revisjonsrapport%208_2015_STHF_KRHSØ.pdf
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 Bidra til å sikre læring og forbedring etter eksterne tilsyn, konsernrevisjonens revisjoner 

og interne revisjoner. Tilsyn/revisjoner som vurderes å ha læringspotensial på tvers av 

klinikker legges frem som egen sak i KPU eller i ledergruppen.  

 Avdekke behov for og bidra til utvikling og forbedring av prosedyrer/retningslinjer og 

utøvelse av praksis 

 Stimulere til kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid gjennom informasjonsspredning og 

samarbeid internt/eksternt 

 Fremme STHF som et ledende sykehus innen utvikling av kvalitet og sikkerhet i 

pasientbehandlingen 

 

KPU-STHF er rådgivende for adm.dir. KPU-klinikk er rådgivende for den enkelte klinikksjef. 

 
 KPU-STHF KPU-klinikk 

Medlemmer  Dir. ledergruppe 

 Representant for HTV 

 HVO 

 Leder av Brukerutvalget 

 Kvalitetssjef 

 Smittevernlege  

Sammensetningen kan endres av 

adm.dir.  

Fagdirektør er leder av KPU 

 Klinikkens ledelse 

 Brukerrepr, repr råd/utvalg, repr 

TV, repr VO vurderes ift behov og 

type saker.  

 

Sammensetningen kan endres av 

klinikksjef i samsvar med den enkelte 

klinikks behov. 

Møtefrekvens  Månedlig  Minst hvert kvartal, hvorav ett 

møte med fremlegging av 

årsrapporter fra råd og utvalg 

Organisering/ 

rapportering  
 

 Rapporterer til adm.dir. 

 Årsrapport fra KPU og fra 

underliggende utvalg legges 

fram som sak for dir. 

ledergruppe innen 01.03.hvert 

år. Ledere av underutvalg 

inviteres. 

 Rapporterer til klinikksjef 

 

 

Underliggende utvalg 

Følgende utvalg og komiteer rapporterer til KPU-STHF og leverer årsrapport innen 15.02: 

 Beredskapsrådet 

 Klinisk etisk komite 
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 Gjenopplivingsrådet 

 Legemiddelkomiteen 

 Forum for fagsykepleiere 

 Transfusjonsutvalget 

 Traumeutvalget 

 Smittevern 

 Journalutvalget 

DOKUMENTASJON 

 Egen nettside på Pulsen som inneholder informasjon om  mandat, medlemmer, møteplan, 

aktiviteter, referater, årsrapporter og kontaktinfo.  

 Informasjon om KPU på www.sthf.no med mandat, årsrapporter og kontaktinfo 

REFERANSER 

Spesialisthelsetjenesteloven, spesielt § 2-2 Plikt til forsvarlighet og § 3-4 Kvalitetsutvalg 

Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten 

STHFs Kvalitetsstrategi www.sthf.no/kvalitet 

Ledergruppesak 106/2012 

 
 

 

 

http://www.sthf.no/
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html#3-4
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
http://www.sthf.no/kvalitet
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Oppdragsdokument 2016 fra Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra  

                  foretaksmøte i Sykehuset Telemark 18. februar 2016 

  
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

20 - 2016 Bess M. Frøyshov, adm.direktør, 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutningssak 06.04.2016 

                                                                                                   
Trykte vedlegg   

1. Protokoll fra foretaksmøte 18. februar 2015 i Sykehuset Telemark HF 

2. Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset Telemark HF 
 

Utrykte vedlegg 

Ingen 
 
Ingress 

I foretaksmøte 18. februar 2016 fikk Sykehuset Telemark HF overlevert Oppdrag og bestilling 

2016.  Dokumentet tar utgangspunkt i Helse og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til 

Helse Sør-Øst RHF, med de tilleggskrav som det regionale helseforetaket stiller overfor det 

enkelte helseforetak.  
 
Forslag til vedtak 

1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Telemark HF og protokoll fra 

foretaksmøte den 18. februar 2016 til etterretning. 

2. Styret legger til grunn at oppfølging skjer som beskrevet i saken, og at gjennomføring 

rapporteres i den ordinære rapporteringen til styret og eier.  

 

 

 

Skien, den 3. mars 2016 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn 

 

STHFs formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de 

trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette 

for forskning og undervisning. Virksomheten er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på 

helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Den nasjonale 

helsepolitikken og oppgavene til helseforetaket, konkretiseres og utdypes i Oppdrag og bestilling, 

i foretaksmøteprotokoller og i vedtekter.  

 

Årlig fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet krav og rammer for kommende periode for de 

regionale helseforetakene. På denne bakgrunn utarbeider Helse Sør-Øst RHF krav for perioden til 

de enkelte helseforetak.  

 

Det gjennomføres en forberedende prosess forut for at det endelige oppdragsdokumentet blir 

overlevert i et foretaksmøte. Sykehuset Telemark HF mottok Oppdrag og bestilling for 2016 i 

foretaksmøtet den 18. februar 2016.  

 

Gjennom Oppdrag og bestilling gis Sykehuset Telemark styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 

2016. Sykehuset Telemark skal utføre pålagte oppgaver og drifte virksomheten innenfor de 

rammer og ressurser som er stilt til rådighet. Føringer som er gitt i tilsvarende dokumenter i 

tidligere år, kommer i tillegg. 

 

Fakta beskrivelse 

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 samt prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen, ble 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 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

Oppdrag og bestilling inneholder Mål 2016 som vil bli fulgt opp i de faste oppfølgingsmøtene 

mellom Helse Sør-Øst og Sykehuset Telemark HF. I tillegg Andre oppgaver 2016 som også skal 

gjennomføres. I Årlig melding 2016 skal det rapporteres på punktene under Mål 2016 og Andre 

oppgaver 2016. 

 

De overordnede målene for 2016 er gitt ut fra Regjeringens overordnede målsetninger, og det 

forutsettes at sykehusets drift innrettes med sikte på å nå disse: 

 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
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Dokumentet understreker at forslag som er lagt fram i Meld.St.11 (2015-2016) Nasjonal helse- og 

sykehusplan (2016-2019) og skal behandles av Stortinget våren 2016, vil få stor innvirkning på 

helseforetakene. Styret må gjøre seg kjent med dette innholdet og starte arbeidet med å forberede 

virksomheten på forslagene som ligger i planen. 

 

 

Monitorering og oppfølging i STHF 

Oppdrag og bestilling fra Helse sør-Øst inngår i administrerende direktørs lederavtaler med 

klinikksjefer og stabsdirektører i Sykehuset Telemark. Tilsvarende lederavtale er utarbeidet og 

inngått med avdelingsleder og seksjonsledere i helseforetaket. I avtalene for 2016 er det 

innarbeidet krav om etterlevelse av oppdragsdokument samt andre sentrale dokumenter for 

virksomhetsstyringen. 

Monitorering av styringskravene gjennom året skjer i oppfølgings-/dialogmøter mellom 

administrerende direktør og klinikksjefer/stabsdirektører etter en egen møteplan. Hyppigheten på 

møtene vil avhenge av utviklingen i de ulike klinikkene gjennom året. Fokus i møtene er 

hovedsakelig oppfølging av hovedmål i Oppdrag og bestilling satt fra eier, fokus på kvalitet og 

pasientsikkerhet, oppfølging av lederavtaler, strategi og andre spesifikke styringskrav til den 

enkelte. Tilsvarende møter skal gjennomføres i klinikkene mellom klinikksjef og avdelingsleder 

og mellom avdelingsleder og seksjonsleder, slik at informasjon om måloppnåelse kan rapporteres 

nedenfra og opp i linjen. 

Rapportering til styret inngår i den ordinære måneds- og tertialrapporten (fra og med 1. tertial 

2016), i tillegg til rapporteringen i årlig melding. Dersom det blir aktuelt for Sykehuset Telemark 

å rapportere på spesielle styringsbudskap til Helse Sør-Øst, vil styret også bli orientert om dette. 

 

 

Konklusjon 

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar Oppdrag og bestilling 2016 og 

foretaksprotokoll fra foretaksmøte den 18. februar 2016 til etterretning. Rapportering om 

måloppnåelse skjer gjennom den ordinære rapporteringen til styret og eier. 

 









 
  

OPPDRAG OG BESTILLING 2016 

FOR 

SYKEHUSET TELEMARK HF 
 
 
 

 
Foretaksmøte 18. februar 2016 

 
 



Innhold 
 
1. INNLEDNING ........................................................................................................................................... 3 
2. OVERORDNEDE MÅL ........................................................................................................................... 3 
2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen .................................................................... 3 
2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ........................................................ 5 
2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet ...................................................................................................................... 5 
3. KRAV OG RAMMER FOR 2016 .......................................................................................................... 8 
3.1 Styring og oppfølging ........................................................................................................................................... 8 
3.2 Organisatoriske krav og rammer ........................................................................................................................ 10 
3.3 Økonomiske krav og rammer ............................................................................................................................. 11 
3.4 Budsjettert aktivitet ........................................................................................................................................... 13 
4. OPPFØLGING OG RAPPORTERING ............................................................................................... 13 
5. VEDLEGG .............................................................................................................................................. 16 
Vedlegg 1: Detaljert vederlagstabell ...................................................................................................................... 16 
Vedlegg 2: Detaljert aktivitetstabell ....................................................................................................................... 17 
 
  

2 
 



1. Innledning 
Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Telemark styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2016. 
Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuset Telemark. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at 
Sykehuset Telemark setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at 
de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav 
og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som 
forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne 
etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket. 
 
Strukturen på oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF er endret fra 2016. Dette medfører endringer 
i strukturen i oppdrag og bestilling 2016. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp punktene under Mål 2016 i de 
faste oppfølgingsmøtene med Sykehuset Telemark. Sykehuset Telemark skal også gjennomføre punktene 
under Andre oppgaver 2016. I årlig melding 2016 skal det rapporteres på punktene under Mål 2016 og 
Andre oppgaver 2016. Styret og ledelsen i Sykehuset Telemark har ansvar for å følge med på 
Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre kvaliteten i tjenestene. 
 
I oppdragsdokument 2016 til Helse Sør-Øst RHF vises det til Regjeringens overordnede målsetninger. 
Disse forutsetter at virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende overordnede mål: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
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. 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 

forbedringstiltak for egen enhet. 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

 

2. Overordnede mål 

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid 
mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og mer 
innovasjon i tjenesteutvikling, arbeids- og samarbeidsformer. Hver enkelt pasient skal slippe unødvendig 
ventetid. Innføringen av Fritt behandlingsvalg og ny pasient- og brukerrettighetslov legger til rette for 
dette. Pasientforløpene skal være gode og effektive. I 2015 er det innført 28 nye pakkeforløp for 
kreftpasienter. Helsedirektoratet utvikler pakkeforløp innen hjerneslag, psykisk helse og rus. Kunnskap 
om variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. 
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I oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet er nedenstående oppgaver gitt til Helse 
Sør-Øst RHF. Oppgavene skal løses på regionalt nivå, men kan kreve medvirkning fra helseforetak og 
sykehus. Sykehuset Telemark skal etter nærmere avtale ta del i arbeidet med å gjennomføre oppgavene 
som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

• Helse Sør-Øst RHF skal innen 1. juni 2016 identifisere et antall fagområder i egen region som 
skal gis styringsmessig prioritet fra og med andre halvår 2016. Det skal gis særlig oppmerksomhet 
til fagområder med mange ventende og/eller lang ventetid som ikke er faglig begrunnet. Det bør 
i tillegg velges fagområder som berører de fleste helseforetakene i regionen. I tillegg skal 
helseregionene i fellesskap identifisere fagområder som egner seg for styringsmessig prioritet på 
tvers av regionene. 

• Helse Sør-Øst RHF skal etablere et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og 
effektivitet. Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der 
pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost og 
operasjonsenhet. I tillegg skal helseregionene i fellesskap etablere et felles sett av slike indikatorer 
på tvers av regionene. Alle indikatorene skal etableres innen 1. juni 2016 og brukes i 
styringsmessig oppfølging fra og med andre halvår 2016. 

• Innenfor fagområdene som gis prioritert styringsmessig oppfølging skal Helse Sør-Øst RHF 
bruke systematiske sammenlikninger mellom sykehus av gjennomsnittlig liggetid og andel 
dagbehandling for utvalgte prosedyrer/pasientforløp i styringsmessig oppfølging fra og med 
andre halvår 2016. I tillegg skal helseregionene i fellesskap identifisere prosedyrer/pasientforløp 
der gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling kan sammenlignes mellom sykehus på tvers 
av regionene. Utvalget av prosedyrer/pasientforløp for styringsmessig oppfølging fra og med 
andre halvår 2016 skal avklares innen 1. juni 2016. 

• Helse Sør-Øst RHF skal innen 1. november 2016 vurdere ytterligere fagområder for 
styringsmessig prioritet fra og med 2017 og evt. forslag til ytterligere og/eller justerte indikatorer 
for å måle effektivitet og kapasitetsutnyttelse, bl.a. i lys av etablering av Kostnad per pasient 
(KPP) ved alle helseforetak fra og med 1. januar 2017. 

• Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet med å identifisere fagområder, etablere indikatorer og 
identifisere prosedyrer/pasientforløp på tvers av regioner. Helse Sør-Øst RHF skal fra og med 
2016 også lede nettverket for å fremme metodeutvikling på tvers av regionale helseforetak, jf. 
krav om etablering av slikt nettverk i revidert oppdragsdokument 2015. 

 
Mål 2016: 

• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager. 
• Ingen fristbrudd. 
• Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
• Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter innen definert 

standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
• Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene sammenliknet 

med 2015 målt ved utvalgte indikatorer, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i 
oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

• Redusere variasjonen i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder sammenliknet med 
2015, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

• Redusere variasjonen i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder sammenliknet med 2015, 
jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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Andre oppgaver 2016: 

• Sykehuset Telemark skal redusere ventetid, øke kapasitet og ha god kompetanse innen 
postbariatrisk kirurgi. 

• Det legges til grunn at Sykehuset Telemark følger opp forhold som omtalt i Dokument 3:2 (2015–
2016) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014, sak 4 Helseforetakenes 
aktivitetsutvikling innen dag- og døgnkirurgisk pasientbehandling. 

 

2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Omstillingen innen psykisk helsevern med overføring av oppgaver og ressurser fra sykehus til 
distriktspsykiatriske sentre og fra døgnbehandling til åpne, utadrettede tjenester videreføres. 
Distriktspsykiatriske sentre skal omstilles med gode akuttjenester gjennom døgnet, herunder ambulante 
tjenester med deltagelse fra spesialister. Pasienter skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på 
frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang. Distriktspsykiatriske sentre som nøkkelstruktur er lagt til 
grunn for de fremtidige tjenestene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling der lokale forhold tilsier 
dette. 
 
Mål 2016: 

• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 
for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). 

• Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen sammenliknet 
med 2015. 

• Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk helsevern for 
voksne sammenliknet med 2015. 

 
Andre oppgaver 2016: 

• Styrke desentralisert behandlingstilbud (ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinjen) innen 
psykisk helsevern og rus. 

• Sikre videre drift av OCD-teamene, herunder nødvendig implementering og opplæring. 
• Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 
• Avvisningsrate ved poliklinikker er redusert i forhold til 2015. 
• Forberede og følge effekter av kommunale akutte døgnplasser og utskrivningsklare pasienter 

psykisk helsevern/rus. 
 

2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og opplever å få trygg og 
god helsehjelp. Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer må offentliggjøres og brukes aktivt i utformingen 
av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. Uberettiget variasjon skal reduseres. Helse, miljø 
sikkerhetsarbeid (HMS) er en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. 
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og 
pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. 
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Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke 
gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at 
omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. I tråd med 
Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet skal Sykehuset Telemark bidra til å 
øke kompetansen i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
 
De regionale helseforetakene skal i fellesskap identifisere indikatorer for å måle uberettiget variasjon i 
forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer innen 1. november 2016. Det bør velges prosedyrer 
som utføres hos mange helseforetak. De utvalgte indikatorene og prosedyrene skal gis styringsmessig 
prioritet fra 2017. Helse Nord RHF skal lede arbeidet. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med 
nærmere informasjon dersom det blir behov for deltagelse fra helseforetaksnivå i arbeidet. 
 
Mål 2016: 

• I Helse Sør-Øst skal andel sykehusinfeksjoner være mindre enn tre prosent og det skal 
gjennomføres fire prevalensmålinger per år på helseforetaksnivå. To av målingene gir grunnlag 
for regionale og nasjonale tall som offentliggjøres av Folkehelseinstituttet. 

• Ikke korridorpasienter. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Bidra med nødvendige spesialisthelsetjenester og veilede kommunene, slik at de kan ivareta sitt 
ansvar for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. 

• Spre alle innsatsområder som er igangsatt i pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender 24-7" til 
relevante enheter/avdelinger. (Se Tabell 2 Rapportering 2016 i kapittel 4 Oppfølging og rapportering.) 

• Sette i gang etablering av et antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens. Som et ledd i etableringen skal de 
regionale kompetansesentrene for smittevern styrkes. (Se Tabell 2 Rapportering 2016 i kapittel 4 
Oppfølging og rapportering.) 

• Ansette sosialpediatere i alle barneavdelinger. Overgrepsutsatte barn som avhøres ved Statens 
barnehus skal tilbys medisinsk undersøkelse. 

• Ha ansvar for tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep, herunder ha inngått avtaler 
med videreførte robuste kommunale overgrepsmottak, fra 1. januar 2016. For helseforetak og 
kommuner som ikke har inngått slike avtaler per 1. januar 2016, settes endelig frist for 
avtaleinngåelse til 1. juli 2016, jf. brev av 11. november 2015. 

• Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten gjennom 
tverretatlig "program for forbedring av nødmeldingstjenesten". 

• Etablere tiltak som kan bidra til et mer systematisk samarbeid mellom helsetjenesten og Arbeids- 
og velferdsetaten, herunder vurdere om det er hensiktsmessig å inngå særskilte samarbeidsavtaler 
med Arbeids- og velferdsetaten. Helsedirektoratet har i samarbeid med Arbeids- og 
velferdsdirektoratet utarbeidet maler for samarbeidsavtaler til dette formålet. I rapporteringen 
skal det inngå en oversikt over hvilke områder det er etablert samarbeid på og konkrete 
samarbeidstiltak. Tilsvarende oppdrag er gitt Arbeids- og velferdsetaten. 

• Alle helseforetak skal ha en legemiddelkomitè (LMK). Legemiddelkomitèen skal organiseres som 
et operativt organ som skal ivareta oppgaver i henhold til anbefaling i Rapport om nasjonal 
legemiddelberedskap. 

• Helseforetaket skal ta i bruk elektronisk identifiserbare legemidler på dosenivå som forberedelse 
til innføring av lukket legemiddelsløyfe i sykehusene etter hvert som Sykehusapotekene kan 
fremskaffe disse enten gjennom egenproduksjon eller via LIS/HINAS- avtaler. 
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Personell, utdanning og kompetanse 
I styringsdokumentene til Helse Sør-Øst RHF for 2016 understrekes at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
er viktig både av hensyn til pasienter og ansatte. Det er viktig å arbeide med lærings- og forbedringstiltak 
og tiltak på systemnivå for å bedre pasientsikkerheten, og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Det har tidligere vært stilt krav om flere faste stillinger og arbeidet med å utvikle en 
heltidskultur. Vikarbruken bør reduseres der det er mulig. Det er et ledelsesansvar å sikre en riktig og 
forsvarlig bemanning i forhold til aktivitet. Spesialisthelsetjenesten som en sektor med høy kvinneandel, 
bør ha et særlig ansvar for å bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå. 
 
Turnustjeneste er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon. Helsedirektoratet fastsetter hvor 
mange turnusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler dette i brev til 
hvert av de regionale helseforetakene. Turnustjenesten for leger ble endret med virkning fra 2013. 
Antallet turnusplasser for leger videreføres i 2016. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i 
tråd med økningen i 2013. 
 
Sentral fordeling av nye legestillinger opphørte 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i 
tråd med behovene innen helseregionenes “sørge for”-ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og de 
økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av 
kompetansebehov framover skal legges til grunn for de regionale helseforetakenes fordeling av leger til 
helseforetak og mellom spesialiteter. De regionale helseforetakene skal særlig vurdere behovet for 
legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten i dag anses å være for lav og spesialiteter der 
behovet for legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, 
sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helseforetakene. Stillinger i onkologi og patologi skal 
fortsatt prioriteres. Sykehuset Telemark skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til 
enhver tid er oppdatert. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Ha fortsatt oppmerksomhet på bruken av faste stillinger, heltid og vikarer, og at bemanningen 
må tilpasses til aktiviteten. 

• Ta i bruk ny nasjonal bemanningsmodell for strategisk planlegging av personell- og 
kompetansebehov. 

• Synliggjøre utdanningsaktivitet i sykehusene. Helse Sør-Øst RHF skal årlig gi innspill til Helse- 
og omsorgsdepartementet vedrørende dimensjonering av utdanningskapasitet, aktivitet og behov 
innen området. Sykehuset Telemark skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 

• Tilrettelegge for kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning, videreutvikle tilbud gjennom e-
læring, simulatortrening mv. 

• Det legges til grunn at Sykehuset Telemark følger opp forhold som omtalt i Dokument 3:12 
(2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av pleieressursene i helseforetakene. 

• Delta i tverregionalt samarbeid som planlegger for oppstart av ny spesialitetsstruktur for leger i 
2017 for å sikre en nasjonal, samordnet spesialistutdanning. 

• Sykehuset Telemark skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i 
spesialisering i eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre 
helseforetak i landet. 

• Helseforetaket har etablert klare rutiner for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging og 
kompetanseplaner. 
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Forskning og innovasjon 
Andre oppgaver 2016: 

• Sykehuset Telemark skal legge til rette for og iverksette tiltak for å styrke brukermedvirkningen i 
forskning. 

• Sykehuset Telemark skal bidra til realisering av regional forskningsstrategi, sørge for en forsvarlig 
lokal infrastruktur for egen forskning og aktivt gjøre bruk av regionale 
forskningsstøttefunksjoner. 

• Sykehuset Telemark skal styrke samarbeidet med andre helseforetak/sykehus om gjennomføring 
av kliniske studier. 

 

3. Krav og rammer for 2016 

3.1 Styring og oppfølging 

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik 
dette er fastsatt i lover og forskrifter. Sykehuset Telemark gir tjenester til befolkningen innenfor sitt 
ansvarsområde som en del av dette overordnede ansvaret. Virksomheten skal innrettes med sikte på å nå 
følgende overordnede mål: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Det legges til grunn at Sykehuset Telemark iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i dette 
dokumentet innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder. 
 
Sykehuset Telemark skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. 
Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Det skal føres 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. Videre skal foretakene være i fremste 
rekke når det gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak. 
 
Forslagene som er lagt fram i Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) vil få 
stor innvirkning på helseforetakene. Stortinget skal behandle meldingen våren 2016. Styrene i 
helseforetakene må gjøre seg kjent med innholdet og starte arbeidet med å forberede virksomhetene på 
forslagene som ligger i Nasjonal helse- og sykehusplan for eksempel gjennom datainnhenting og 
forberedende dialog med aktuelle kommuner. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste som stiller nye krav til 
ledelse. Pasientenes helsetjeneste fordrer ledelse som ivaretar helhetlige pasientforløp på tvers av 
profesjoner, avdelinger, institusjoner og nivåer i helsetjenesten, og som har stor oppmerksomhet på 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedring og innovasjon. Det legges til grunn at ny nasjonal 
bemanningsmodell som er utviklet av de regionale helseforetakene tas i bruk for strategisk planlegging av 
personell- og kompetansebehov lokalt. Det skal legges til rette for samarbeid med kommunale helse- og 
omsorgstjenester om ledelse og lederutvikling, jf. Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. 
 
Det vises til Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020. Sykehuset Telemark skal 
gjøre seg kjent med innholdet i denne. Departementet vil komme tilbake til Helse Sør-Øst RHF etter 
behandling i Stortinget. Eventuelle ytterligere styringskrav vil bli vurdert etter dette. 
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Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient 
oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den skal 
gjennomføres. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Samiske pasienters rett og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og 
når beslutninger tas. 
 
Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Styrene skal ha en aktiv rolle for å sikre 
at foretakenes samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, 
standardisering på flere områder og erfaringsoverføring basert på beste praksis. Det vises i den 
forbindelse til ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten som er sendt på høring med 
frist 2. februar 2016. 
 
Følgende strategier og handlingsplaner fra departementet skal legges til grunn for utvikling av tjenesten: 
 

• Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017) "En 
god barndom varer livet ut" (Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet). 

• Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 2015-2018. 
• Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 og Handlingsplan for redusert bruk av 

antibiotika i helsetjenesten 2016-2020 (Helse- og omsorgsdepartementet). 
• Kreftkirurgi i Norge. Rapport IS-2284 (03/2015) fra Helsedirektoratet. 
• Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator fra Helsedirektoratet 

2015. 
• Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) fra 

Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2015. 
 
Følgende strategier og handlingsplaner fra Helse Sør-Øst RHF skal legges til grunn for utvikling av 
tjenesten: 
 

• Nye retningslinjer for lønn til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel (jf. sak 
027-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 

• Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst (jf. sak 029-2015 i styret for 
Helse Sør-Øst RHF) 

• Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst (jf. sak 032-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 
• Økonomisk langtidsplan 2016-19 (jf. sak 044-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 
• Rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Helse Sør-Øst (jf. sak 067-2015 i styret for 

Helse Sør-Øst RHF) 
• Brukermedvirkning i helseforskning i Norge - retningslinjer og tiltak (jf. sak 075-2015 i styret for 

Helse Sør-Øst RHF) 
• Oppdatert regional IKT-strategi (jf. sak 086-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 

 
Andre oppgaver 2016: 

• Videreføre arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid. 

• Fortsatt prioritere ledelse og lederutvikling som ivaretar helhetlige pasientforløp på tvers av 
profesjoner, avdelinger, institusjoner og nivåer i helsetjenesten, og ha stor oppmerksomhet på 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedring og innovasjon 

• Bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå. 
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3.2 Organisatoriske krav og rammer 

Deltakelse i utviklingsarbeid 
Det forutsettes at de regionale helseforetakene bidrar i utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten som er 
gitt i oppdrag til Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet. Når det er 
nødvendig forutsettes det at helseforetakene bidrar med fagressurser etter nærmere forespørsel fra 
Helse- Sør-Øst RHF. 
 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 
Det er av stor viktighet at det arbeides helhetlig og målrettet med informasjonssikkerhet. Riksrevisjonens 
rapport om helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet for medisinsk-teknisk utstyr 
(Dokument 3:2 (2015–2016) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014) påpeker 
flere avvik. 
 
Det skal etableres rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr blir 
meddelt til alle helseforetak og leverandører. De regionale helseforetakene skal i samarbeid vurdere 
organiseringen av enheter for medisinsk-teknisk utstyr og øvrige enheter innen IKT for å sikre en samlet 
tilnærming og kompetanse på informasjon og personvern i sykehusenes systemer. Sykehuset Telemark 
skal etter nærmere avtale ta de i dette arbeidet. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Etablere systemer og rutiner som sikrer oppfølging og lukking av avvikene påpekt i 
Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet. 

• Etablere rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr blir 
meddelt til alle helseforetak og leverandører. 

 
Beredskap 
Det er tidligere stilt krav om at helseforetakene skal ha oppdaterte beredskapsplaner som omfatter 
systemer for å forebygge, oppdage og varsle hendelser, og systemer for effektiv, koordinert 
ressursdisponering ved kriser. Planene skal være koordinerte mellom berørte parter og det skal 
gjennomføres regelmessige beredskapsøvelser. Helsedirektoratet har fått en ny rolle som statlig 
samvirkepartner i redningsledelsen ved hovedredningssentraler og i lokale redningssentraler. De 
regionale helseforetakene får et delegert ansvar fra Helsedirektoratet i denne forbindelse. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for kritisk 
infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at planene og systemene er koordinert med berørte 
parter, og gjennomføre øvelser regelmessig. 

• Rapportere årlig på det systematiske arbeidet med beredskap og forebyggende sikkerhet. 
 
Bygg, eiendom og kritisk infrastruktur 
Andre oppgaver 2016: 

• Helseforetakene er pålagt å utarbeide tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner, med prioritering av 
tilstandsgrad 2 og 3. Planene skal korrespondere med et tilstrekkelig budsjett for oppgradering. 

• Bruk av Sykehusbygg HF i alle prosjekter over 500 millioner i alle faser. 
• Sykehuset Telemark kartlegger tilstandsgraden for sine bygg i 2016, under veiledning av 

Sykehusbygg HF som administrerer databasen. Denne kartleggingen oppdateres fortrinnsvis 
løpende, og skal synkroniseres hvert fjerde år (neste gang i 2020). 
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Prehospitale tjenester  
Andre oppgaver 2016: 

• Iht. styrevedtak i Sykehuset Telemark (sak 064-2015) avvikles felles prehospital klinikk i Vestfold 
og Telemark fra 1. januar 2016. Det legges til grunn at Sykehuset i Vestfold fortsatt yter AMK-
tjenester til Sykehuset Telemark og at Sykehuset Telemark yter pasientreisetjenester til Sykehuset 
i Vestfold, samt at det samarbeides aktivt mht. opplæring og kompetanseutvikling innen de 
prehospitale tjenester. 

 
Innkjøp 
Andre oppgaver 2016: 

• Helseforetaket fikk i 2015 i oppdrag å utarbeide en analyse av forskjellene mellom egen praksis 
for vareforsyning, mot felles praksis i regionen. Dokumentasjon av denne analysen, samt en 
risikoanalyse med tiltaksplaner, fremlegges for Helse Sør-Øst RHF innen utgang av andre kvartal 
2016. Arbeidet med endring i helseforetaket, basert på funnene i analysen, skal igangsettes senest 
i tredje kvartal 2016. 

• Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på måleparametret “Tap på forsinket 
avtaleimplementering” i første tertial 2016. Helseforetaket skal etablere dokumenterte rutiner for 
utarbeidelse av målsettinger og forbedringsarbeid knyttet til denne målingen. 

• Helseforetaket skal bidra i det regionale arbeidet med å videreutvikle øvrige felles måleparametre. 
 

3.3 Økonomiske krav og rammer 

Drift og investering  
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene 
og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. 
 
Det er et mål for perioden 2016-2019 at det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer. Sykehuset Telemark skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er 
realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi. 
 
Helse Sør-Øst RHF stiller følgende inntekter til disposisjon for Sykehuset Telemark i 2016, beløp i 1000 
kroner: 
 
Basisramme 2 509 867 
herav kvalitetsbasert finansiering 16 240 
Forskning 2 482 
Statlige tilskudd 8 649 
ISF-refusjoner 902 141 
Inntekter i alt 2016 3 423 139 
 
Det vises til detaljert vederlagstabell i vedlegg. 
 
Mål 2016: 

• 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 2016 basere sin virksomhet på de tildelte 
midler. 
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• Basisrammen fra Helse Sør-Øst RHF omfatter full effekt av omfordeling av midler knyttet til 
overføring av prehospitale tjenester fra Sykehuset Telemark til Sykehuset i Vestfold. 

• Helseforetaket skal betale fakturaer som mottas fra HELFO i henhold til vedtatt 
oppgjørsordning for ordningen “Fritt behandlingsvalg “. Dette er finansiert over helseforetakets 
basisramme. 

• 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. 

 
Resultat 
Kravet til økonomisk resultat 2016 er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, og basert på helseforetakets 
innspill til økonomisk langtidsplan, endrede forutsetninger som følge av statsbudsjettet for 2016, samt 
konkret vurdering av situasjon og risiko for helseforetaket knyttet til årsbudsjettet for 2016. 
 
Mål 2016: 

• Årsresultat 2016 for Sykehuset Telemark skal være på minimum 15 millioner kroner. 
 
Likviditet og investeringer 
Likviditet til investeringer videreføres på nivå med 2015, pris og lønnsjustert til i alt 43 millioner kroner. 
I tillegg får helseforetaket disponere halvparten av sin pålagte utsatte bruk fra 2015 på 4 millioner kroner. 
 
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler i 2016, det vil si 
likviditetstildelingen for 2016 med tillegg av budsjettert bruk av oppspart likviditet, og eventuelle salgs-
/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til 
pensjonsinnretningene samt lokale IKT investeringer gjennomført av Sykehuspartner, salderes innenfor 
helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler i 2016. 
 
Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2016 er 47 millioner kroner for Sykehuset Telemark, forutsatt et 
resultat i henhold til resultatkrav for 2016. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 
investeringer. 

• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2016 skal ikke 
benyttes til investeringer i 2016 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering 
av nye investeringsforpliktelser. 

 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned. Månedlig overføring 
utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet i 
januar 2016. 
 
Utbetaling av budsjetterte ISF- refusjoner skjer i samsvar med utbetalingene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF. 
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Mål 2016: 
• Sykehuset Telemark skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst 

RHF. 
• 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. 

 

3.4 Budsjettert aktivitet 

For Sykehuset Telemark legges følgende aktivitet til grunn i 2016: 
 
Aktivitet i 2016 Somatikk VOP  BUP TSB 
DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 42 876       
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 30 000 1 683  88  90 
Antall liggedøgn døgnbehandling 106 000 36 208 2 920  550 
Antall oppholdsdager dagbehandling 19 550  0  0  0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 152 000 59 325 26 700 17 325 
 
Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegg. 
 
Mål 2016: 

• Aktiviteten skal sikre ivaretakelse av krav og føringer i oppdrag og bestilling 2016, herunder skal 
veksten i aktivitet fra 2015 til 2016 være større innen VOP, BUP og TSB enn innen somatikk. 

 

4. Oppfølging og rapportering 
Helse Sør-Øst RHF vil i de faste oppfølgingsmøtene i 2016 følge opp Mål 2016 og evt. andre 
kvalitetsindikatorer ved behov. I årlig melding 2016 skal Sykehuset Telemark rapportere på Mål 2016, 
Andre oppgaver 2016 og Rapportering 2016. Frist for innsendelse av styrets årlig melding er 1. mars 2017. 
 
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 settes til 20. januar 2017. 
 
Rapporteringen med frist 20. januar og årlig melding som skal leveres inne 1. mars skal oversendes 
elektronisk til postmottak@helse-sorost.no. 
 
Helsedirektoratet har ansvar for kvalitetsindikatorer og disse er valgt for å gi et mest mulig samlet bilde 
av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. For å gi et helhetlig bilde av hva som legges 
til grunn for rapporteringene er listen over styringsparametre en fullstendig oversikt. Dette innebærer at 
den ikke bare inneholder styringsparametre som er tilpasset tjenestetilbudet i Sykehuset Telemark. Det 
skal derfor ikke rapporteres på styringsparametre som ikke er relevante for Sykehuset Telemark. 
 
Helse Sør-Øst RHFs definisjonskatalog for styringsparametre og indikatorer er tilgjengelig på det 
regionale helseforetakets nettsider www.helse-sorost.no. 
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Tabell 1. Mål 2016. Datakilder og publiseringsfrekvens. 
Mål 2016 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten 

Under 65 
dager  

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter 0 % Helsedirektoratet Månedlig 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- 
bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft) 

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk 
krefttype henholdsvis brystkreft, tykk- og endetarmskreft, 
lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid  

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Pakkeforløp for kreft (samlet for 28 krefttyper totalt) Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft (per type kreft, 28 
krefttyper totalt) innen maksimal anbefalt forløpstid 

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis. 

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Veksten måles i gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private 
institusjoner med oppdragsdokument"1) og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner). 

Prosentvis 
større 
reduksjon i 
ventetid. 
Prosentvis 
større økning i 
kostnader, 
årsverk og 
aktivitet.  

Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helsedirektoratet 
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap 
Årsverk: de regionale 
helseforetakenes HR-
systemer og SSB for 
private 
Polikliniske 
konsultasjoner: 
Helsedirektoratet 
(HELFO) 

 

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 
1000 innbyggere i helseregionen 

Redusert 
sammenlignet 
med 2015 

Helsedirektoratet Årlig 

Andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre og sykehus i 
psykisk helsevern for voksne 

Økt andel 
årsverk i DPS 
sammenliknet 
med 2015 

Helsedirektoratet 
(SSB) 

Årlig 

3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel sykehusinfeksjoner i Helse Sør-Øst2 Mindre enn tre 
prosent 

Folkehelseinstituttet Fire ganger årlig 

Andel korridorpasienter på sykehus 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  
 
Tabell 2. Rapportering 2016. Datakilder og publiseringsfrekvens. 
 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2016 

1 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, 
Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss. 

2 Fra Helse- og omsorgsdepartementet er måltall satt til 4,7 prosent mens datakilde skal være Folkehelseinstituttet og 
målingen utføres to ganger per år. 
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 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
(Folkehelseinstituttet) 

Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) 
(PasOpp)  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig  

30 dagers overlevelse etter hjerneslag   Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

30 dagers overlevelse etter hoftebrudd  Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene Reduseres med 
25 prosent. 
innen utgangen 
av 2018, målt 
ut fra GTT-
undersøkelsen 
for 2012. 

GTT-undersøkelsene. 
Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.  

100 % RHFs rapportering til 
pasientsikkerhetsprogr
ammet 

Årlig 

Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner. 

30 % 
reduksjon i 
samlet bruk i 
2020 
sammenlignet 
med 2012 

Sykehusenes 
legemiddelstatistikk 

Årlig 

Antall bidrag fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i a) 
vitenskapelige artikler og b) konkrete prosjekt for klinisk 
kvalitetsforbedring 

 Årsrapporter fra de 
nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene 

Årlig 
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5. VEDLEGG 

Vedlegg 1: Detaljert vederlagstabell 

SYKEHUSET TELEMARK HF 2016 
Basisramme 2015 2 602 470  
Nye forhold inn mot 2016   
Inntektsmodell   
Regional inntektsmodell, omfordelinger, som i ØLP, inkl pensjon 2015 -22 994  
Inntektsmodell- korrigeringer 7 658  
Uttrekk i basis knyttet til kompensasjon for feil ang. avregning Telemark rehab. i 2015 -15 986  
Prehospitale tjenester, overført til Sykehuset i Vestfold -207 289  
Kvalitetsbasert finansiering 2015   
 Uttrekk av bevilgning kvalitetsbasert finansiering 2015 -14 153  
 Tilbakelegging av uttrekk basis 2015 15 903 
 Basisramme 2016 før statsbudsjettet   2 365 610  
07% uttrekk sfa avbyråkratiseringsreformen  -14 038  
Pris- og lønnsvekst  51 740  
Økt basis sfa avbråkratiseringsreformen  12 364  
Økte pensjonskostnader  43 142  
Nukleærmedisin  1 619  
Legemidler overført fra folketrygden  41 785  
Uttrekk Ø-hjelp sfa samhandlingsreformen  -21 567  
Kvalitetsbasert finansiering 2016   
Uttrekk basis   -16 160  
Ny bevilgning 2016, post 71  16 240  
Midler til økt aktivitet  29 064  
Fritt behandlingsvalg  8 849  
Nye nasjonale behandlingstjenester 339  
Egenandeler, komp. for manglende prisjustering 1 681  
Uttrekk sfa økte egenandeler poliklinikk, pasientreiser, opptreningsinstutusjoner og 
behandlingsreiser -3 462  
Uttrekk sfa økt ISF ( utvidelse helsepersonell) -6 405  
Uttrekk sfa Rettsmedisinsk institutt og Folkehelseinstituttet -694  
Nasjonal inntektsmodell 1 628 
Døgn-poliklinikk psykisk helsevern -1 531  
Redusert apotekavanse -337  
Basisramme  2 509 867  
Forskning 2 482  
Strategiske forskningsmidler, fra post 72  2 482  
Statlige tilskudd 8 649  
herav   
Turnustilskudd 1 113  
Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift 3 666  
Arbeidsmedisinske avdelinger, foreløpig 3 870  
Sum faste inntekter  2 520 998  
 ISF- refusjoner   902 141  
Sum inntekter  3 423 139  
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Vedlegg 2: Detaljert aktivitetstabell 

Somatikk 
 TOTAL AKTIVITET 2016 

Antall utskrivninger døgnbehandling(Total) 30 000 
Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) 106 000 
Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 19 550 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 152 000 
Fordeling av antall DRG-poeng 

 DØGNBEHANDLING 2016 
Fordeling av antall DRG-poeng   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 29 603 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun 
RHF) (Døgnbehandling) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner 
(Døgnbehandling) 390 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 200 
Sum DRG-poeng (Døgnbehandling) 30 193 
Andel DRG-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 73,7 % 
    
DAGBEHANDLING 2016 
Fordeling av antall DRG-poeng   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 4 429 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun 
RHF) (Dagbehandling) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) 0 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 0 
Sum DRG-poeng (Dagbehandling) 4 429 
Andel DRG-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 10,8 % 
Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen 
region (iht. "sørge for"-ansvaret) 34 421 
Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen 
og andre regioner 34 621 
    
POLIKLINISK VIRKSOMHET 2016 
Fordeling av antall DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet)   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 6 236 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun 
RHF) (Poliklinisk virksomhet) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk 
virksomhet) 70 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 30 
Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) 6 336 
Andel DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 15,5 % 
Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. 
"sørge for"-ansvaret) 6 306 
Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre 
regioner 6 336 
    
DYRE BIOLOGISKE LEGEMIDLER UTENFOR SYKEHUS  2016 
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Fordeling av DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler utenfor sykehus   
Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler for pasienter bosatt i eget 
opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. "sørge for"-
ansvaret) 1 864 
    
PASIENTADMINISTRERTE KREFTLEGEMIDLER 2016 
Fordeling av DRG-poeng knyttet til pasietadministrerte kreftlegemidler   
Sum DRG-poeng pasientadministrerte kreflegemidler for pasienter bosatt i eget 
opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. "sørge for"-
ansvaret) 285 
    
TOTALT ANTALL DRG-POENG 2016 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret  
(Pasienter bosatt i egen region) 40 727 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for 
aktivitet utført i eget helseforetak 40 267 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og 
andre regioner) 40 957 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget 
helseforetak 40 497 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk, dyre biologiske legemidler og 
pasientadministrerte kreftlegemidler) iht. "Sørge for"-ansvaret (pasienter bosatt i 
egen region/opptaksområde) 42 876 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og 
andre regioner og biologiske legemidler og kreflegemidler for pasienter bosatt i 
eget opptaksområde) 43 106 
  VOP, BUP og TSB 

 PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP) 2016 
Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus   
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP) 1 683 
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 36 208 
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 59 325 
Kjøp fra private institusjoner (VOP)   
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 0 
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP) 2016 
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP) 88 
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 2 920 
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 26 700 
Kjøp fra private institusjoner   
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private) 0 
    
TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING FOR 2016 
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RUSMIDDELAVHENGIGHET (TSB) 
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB) 90 
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 550 
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 17 325 
Kjøp fra private institusjoner   
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private) 0 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 

 

Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2017-2020 

 

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

21-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Orientering 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   

Utrykte vedlegg:   
 

Ingress: 

 

Saken beskriver rammebetingelsene, foreløpige vurderinger av budsjettutfordringen og forventet 

utvikling av driftsresultatet i perioden.   

 

Det er avgjørende for at Sykehuset Telemark i løpet av planperioden forbedrer de økonomiske 

resultatene og legger grunnlaget for en langsiktig bærekraftig utvikling av sykehuset. Muligheter for 

reinvesteringer og utvikling av nye satsingsområder vil være avgjørende for å bevare og utvikle 

tjenester som gjør at pasientene i fremtiden har sykehuset som første valg.  

 

En analyse av løpende investeringsbehov ved foretaket viser at Sykehuset Telemark bør ha en 

målsetting om et årlig økonomisk resultat på minimum 80 millioner kr. Det legges opp til en gradvis 

forbedring av resultatet.  Inntektsutvikling, IKT-kostnader og omstillingskostnader er forhold som 

tilsier at forbedringen må ta noe tid. Kravet til pasientsikkerhet og kvalitet i vår tjenesteleveranse 

skal til enhver tid ivaretas og understøtter derved dette.  

 

Medikamentkostnadene til Sykehusapotekene, estimert for planperioden, viser en vesentlig høyere 

økning enn det som var lagt til grunn i tidligere ØLP. Det er flere og dyrere medikamenter som 

forventes innført i pasientbehandlingen, som vil presse økonomien og øke budsjettutfordringen 

fremover. Meldingen fra Sykehusapoteket viser at Sykehuset Telemark forventer en ytterligere årlig 

økning i medikamentkostnadene på 10-15 millioner kr. enn det som var hensyntatt i tidligere ØLP. 

 

Basert på tidligere beregnede merverdikrav og oppdaterte forutsetninger og prognoser inviteres styret 

til en diskusjon om planperiodens forventede resultatbane og eventuelle andre føringer for det videre 

planarbeidet. 

 

 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

Presiseringer og føringer fra styret tas i møtet.  

 

 

Skien, den 30. mars 2016  

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Adm. Direktør 
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Innledning 

 

  

Sykehuset Telemark HF er i gang med budsjettprosessen for 2017 og utarbeidelse av den 

overordnede langtidsplanen frem til 2020, basert på regionale føringer samt foretaksgruppens 

hovedmål og krav.  

 

Saken beskriver rammebetingelsene, foreløpige vurderinger av budsjettutfordringen og forventet 

utvikling av driftsresultatet.   

 

 

Regionale føringer  

 

I foretaksgruppen legges det til grunn at planleggingsrammene for 2017 i ØLP også skal være 

helseforetakenes planleggingsrammer inn mot årsbudsjett 2017. Intensjonen er at mest mulig av 

inntektsforutsetningene for 2017 skal være på plass i de budsjettmessige inntektsforutsetninger som 

innarbeides i økonomisk langtidsplan. Nye forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2017 vil i 

stor grad være endringer som følger av statsbudsjettet for 2017. 

 

Helse Sør-Øst har sendt ut føringene for medisinskfaglige prioriteringer, basert på Regjeringens 

overordnede målsetninger for planperioden 2017-2020:  

 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

De planmessige forutsetningene knyttet til økonomisk langtidsplan 2017-2020 er behandlet i Helse 

Sør–Øst styret 10.mars. Følgende forutsetninger vil være styrende for helseforetakene i videre arbeid 

med langtidsplaner: 

 

 

1. Helseforetakenes hovedmål som inngår i den regionale utviklingsplanen videreføres i neste 

planperiode:   

 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrud 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet  

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 

 

2. Som planforutsetning for 2017 legges det opp til en aktivitetsvekst i overkant av 2 %. 

Helseforetakene skal legge til rette for at prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk, innfris for foretaksgruppen. 

Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjettet det enkelte år. 
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3. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.:  

 Oppdatering og fremskrivning av regional inntektsmodell 

 Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger knyttet til 

statsbudsjettet 

 

4. Den årlige bevilgningen til regionale, strategiske forskningsmidler tilpasses foretaksgruppens 

generelle økonomiske situasjon, og vedtas i det enkelte års budsjett. 

 

5. Helseforetakenes tiltak for å oppnå det planlagte økonomiske resultat skal i størst mulig grad 

spesifiseres og tallfestes i helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan.  

 

6. Foretaksgruppens resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst utgjøre 2,5 % av 

samlede inntekter. 
 

7. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive resultater, 

ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak. Forutsetning 

om egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk langtidsplan skal avstemmes med 

Helse Sør-Øst RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i 

forbindelse med den enkelte investeringsbeslutning. 

 

8. Det skal årlig budsjetteres med regionale buffere for å sikre likviditet til regionalt prioriterte 

investeringer.  

 

9. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 

eiendomsområdet. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av de dårligste 

byggene som skal brukes videre.  Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere 

anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinskteknisk utstyr, og påse at det gjøres gode 

prioriteringer av nødvendige investeringer. 

 

 

Inntektsforutsetninger basert på regional inntektsmodell  

 

Inntektsmodellen legger til grunn for beregningene forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk 

sentralbyrås middelverdier, med siste oppdatering datert 17. juni 2014. Da neste oppdatering er 

planlagt i juni 2016, er den forventede befolkningsutviklingen uendret fra økonomisk langtidsplan 

2016-2019. 

  

Estimert befolkningsmengde for opptaksområder innen somatikk viser at Telemark forventer lavest 

vekst i regionen:  
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Videre er det foretatt oppdateringer av sosioøkonomiske faktorer og øvrige elementer i 

kostnadskomponenten. Det er innarbeidet oppdaterte aktivitetstall for bruk av tjenester fra private, og 

for mobilitet mellom helseforetakene, samt inntekter til dekning av endrede pensjonskostnader som 

følge av endrede beregningsforutsetninger. 

 

Foreløpig inntektsramme for Sykehuset Telemark i ØLP 2017-2020 viser mindre endringer i forhold 

til beregningene fra forrige ØLP, en økning i basisrammen på ca. 2 millioner kr.  i planperioden. 

 

SYKEHUSET TELEMARK HF

Beregning av  foreløpig inntektsramme 2 017 2 018 2 019 2 020

Basisramme forrige periode 2 509 865 2 336 859 2 338 654 2 341 137

Endringer 

Forskuttering av reduserte pensjonskostnader 2016 -177 786 

Omfordeling inntektsmodell -13 863 -16 744 -15 957 -13 083 

Økt aktivitet 18 644 18 538 18 440 18 362

Foreløpig basisramme 2 336 859    2 338 654    2 341 137     2 346 415     

Forskning Basis 2 482 2 482 2 482 2 482

Forskning Tilskudd 0 0 0 0

Nasjonale kompetansesentra 0 0 0 0

Andre statlige tilskudd 8 649 8 649 8 649 8 649

Sum faste inntekter 2 347 990    2 349 785    2 352 268     2 357 546     

Økonomiplan 2017-2020

 

 

Korreksjonen for reduserte pensjonskostnader er beregnet etter andel kostnadsreduksjon i 2016.  

 

Tildelingen for økt aktivitet er fordelt etter behovsandeler.  

 

Nye momenter  

 

Medikamentkostnadene til Sykehusapotekene, estimert for planperioden, viser en vesentlig høyere 

økning enn det som var lagt til grunn i tidligere ØLP. Det er flere og dyrere medikamenter som 

forventes innført i pasientbehandlingen, som vil presse økonomien og øke budsjettutfordringen 

fremover. Meldingen fra Sykehusapoteket viser at Sykehuset Telemark forventer en ytterligere årlig 

økning i medikamentkostnadene på 10-15 millioner kr. enn det som var hensyntatt i tidligere ØLP. 

 

Sykehusområde 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Akershus 505 262           512 998           520 697           528 317           535 819           22 821             4,4 %

Innlandet 401 105           403 310           405 562           407 843           410 168           6 858                1,7 %

Oslo 553 494           562 893           571 597           579 788           587 576           24 683             4,4 %

Sørlandet 301 132           304 739           308 354           311 953           315 548           10 809             3,5 %

Telemark 173 255           174 072           174 924           175 795           176 683           2 611                1,5 %

Vestfold 230 093           232 087           234 113           236 160           238 213           6 126                2,6 %

Vestre Viken 484 815           490 197           495 485           500 654           505 733           15 536             3,2 %

Østfold 291 969           295 085           298 190           301 320           304 428           9 343                3,2 %

Sum 2 941 123        2 975 380        3 008 920        3 041 828        3 074 165        98 785             3,3 %
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Gjestepasientene ved Oslo Universitetssykehus øker i omfang og ressursbruk. Frem mot budsjett 

2017 vil det bli sett nærmere på finansieringen av denne aktiviteten og det foreligge en risiko for at 

kostnadene for behandling av egne pasienter ved OUS vil øke.  

 

 

Budsjettutfordring og resultatutvikling 

 

Etablering av bærekraftig drift i helseforetakene er og vil fortsatt være i fokus. Store 

investeringsbehov og en utfordrende likviditetssituasjon i regionen krever vesentlige forbedringer av 

driftsresultatene i planperioden.  

 

Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark viser et omfattende investeringsbehov i nærmest fremtid.  

For å realisere planene om stor utbygging i tråd med ambisjonen innen pasientbehandling og 

medisinsk utvikling, kreves det en sunn økonomistyring og driftsresultater på et nivå som kan sikre 

bærekraftig utvikling. 

 

En viktig premiss for sykehusets fremtidig utvikling er oppgraderingen og utvidelsen av 

bygningsmassen i Skien. I tillegg kan et fremtidig strålesenter bli lagt til sykehuset i Skien, noe som 

vil kreve betydelige investeringsmidler, både i bygningsmasse og i medisinteknisk utstyr.  

 

Muligheter for reinvesteringer og utvikling av nye satsingsområder vil være avgjørende for å bevare 

og utvikle tjenester som gjør at pasientene i fremtiden har sykehuset som første valg.  

 

En analyse av løpende investeringsbehov ved foretaket viser at Sykehuset Telemark bør ha en 

målsetting om et årlig økonomisk resultat på minimum 80 millioner kr.  

 

Det er lagt opp til en gradvis forbedring av resultatet og målsatt økonomisk resultatutvikling i 

planperioden er som følger: 

 

År      2017 2018 2019 2020 

Årsresultat i millioner kroner      45   60   80       80 

 

 

Resultatutviklingen i januar og februar i 2016 viser at kostbare legemidler legger press på 

økonomien. Det knyttes betydelig usikkerhet til prognosen for dyre legemidler, et forhold som øker 

risiko for at driftsresultatet ikke får den utviklingen som er lagt til grunn i budsjettet.  

 

Gjestepasientkostnadene, spesielt for behandling av ressurskrevende pasienter ved OUS viser store 

svingninger og er en lite forutsigbar kostnad som vil utfordre økonomien fremover.  

 

Kostnadsutviklingen innen dyre legemidler og nye kreftmedisiner, samt økende 

gjestepasientkostnader vil øke risikoen betydelig i den første delen av plan perioden. Sykehuset 

jobber med realisering av betydelige effektiviseringer i klinikkene og en ytterligere økning i 

budsjettutfordringen vil være krevende å håndtere på kort sikt.  

 

Tatt i betraktning nye momenter som øker driftsrisikoen og fremtidige investeringsbehov som øker i 

omfang, ønsker administrasjonen å legge frem til drøfting en endret resultatbane for planperioden:  
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År      2017 2018 2019 2020 

Årsresultat i millioner kroner      30   50   80       100 

 

 

 

For 2017 forventes det at Sykehuset Telemark forbedrer driftsresultatet og samtidig håndterer 

endringene i inntektsforutsetninger samt nye kostnader. Det jobbes med realisering av merverdier for 

42 millioner kroner i neste budsjettår.  På bakgrunn av økt risiko for årets resultatutvikling, vil 

administrasjonen øke ambisjonsnivået for driftseffektivisering i 2017, ved å legge opp til realisering 

av merverdier utover målsettingen på 42 millioner kroner.  

 

I langtidsperspektiv, må det oppnås driftseffektiviseringer i størrelsesorden 150 millioner kroner for 

å kunne nå målsettingen om bærekraftig driftsresultat i slutten av planperioden.  

 

Ledergruppen har igangsatt et arbeid for å identifisere effektiviseringstiltak i klinikkene og 

overordnede tiltak på tvers av de operative enheter, som vil være tiltak av strukturell og/eller 

strategisk karakter.   

 

I første omgang vil klinikkene kartlegge driften og gjøre vurderinger av sine muligheter for å 

realisere merverdier, samt se på hvilke konsekvenser det vil kunne få.  

 

 

Aktivitet 

 

Det er lagt opp til en vekst på 1,4 % i antall DRG-poeng i somatikken 2 % og en sterkere vekst i 

psykiatrien på 2 %, innen poliklinisk behandling. Foreløpig aktivitetsbudsjett er i tråd med de 

regionale føringene.  

 
SOMATIKK Faktisk Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP

DRG-poeng 2015 2016 Des 2017 Des 2018 Des 2019 Des 2020

DRG (døgn, dag og polikl.) "sørge for"  39 854 40 727           40 320           40 899           41 478           42 057           

DRG-poeng biologiske legemidler/H-res.  1 637 1 864              1 864  1 864  1 864  1 864

DRG-poeng kreftlegemidler/H-res.   266 285                  285   285   285   285

DRG TOTAL "sørge for"  41 757 42 876            42 469  43 048  43 627  44 206

DRG  (døgn, dag og poli) total eget HF  39 653 40 497            40 876  41 455  42 034  42 622

årlig vekst 0,9 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %

PSYKIATRI Faktisk Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP

Poliklinikse konsultasjoner 2015 2016 Des 2017 Des 2018 Des 2019 Des 2020

Voksenpsykiatri  57 152 59 325           60 512           61 722           62 956           64 215           

årlig vekst 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Barne og ungdomspsykiatri  25 662 26 700            26 520  27 050  27 591  28 143

årlig vekst -0,7 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

TSB  16 671 17 325            17 672  18 025  18 385  18 753

årlig vekst 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %  
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Investeringer 

 

Ordningen med håndtering av egenkapitalinnskuddet til pensjonskassen innenfor tilgjengelig 

likviditet videreføres og hensyntas i investeringsbudsjettet.  

 

IKT-investeringene i regi av Sykehuspartner finansieres ved en etablert låneordning og nødvendig 

likviditet som må stilles til rådighet på investeringstidspunktet innarbeides i investeringsbudsjettet.  

 

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende (hele 1000): 

 

ØLP 2017-2020 2 017 2 018 2 019 2 020

Årsresultat 45 000 60 000 80 000 80 000

Likviditet til egne investeringer 35 500 35 500 35 500 35 500

Løpende investeringer -65 000 -65 000 -65 000 -65 000

Oppgradering sikkerhetspost -25 000 -25 000

IKT - investeringer i SP -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Egenkapitalinnskudd til KLP -14 400 -14 400 -14 400 -14 400

Likviditetseffekt -28 900 -13 900 31 100 31 100  
 

Effekter av stor utbygging som følge av Utviklingsplanen vil innarbeides på et senere tidspunkt.  

 

Det vurderes at ordinære investeringer vil kunne prioriteres innenfor en årlig ramme på 80 millioner 

kr. i et normalt år, inkludert lokale IKT-investeringer som gjennomføres i regi av Sykehuspartner. I 

perioden 2017 til 2020 legges det opp til en strammere prioritering, innenfor en investeringsramme på 70 

millioner kr.  
 

Investeringsporteføljen i langtidsperspektiv, med finansiering og forventet likviditetsutvikling, vises 

i tabellen under: 

 
Faktisk Budsjett Estimat ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP

Investeringer pr. prosjekt 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EK innskudd KLP 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400

Diverse byggeprosjekt 22 795 18 000 18 000 25 000 25 000 25 000 25 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Oppgradering sikkerhetspost psykiatri 15 000 0 25 000 25 000

Diverse MTU 28 112 42 300 42 300 35 000 35 000 35 000 35 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Diverse annet 9 376 6 700 6 700 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

IKT-investeringer (netto ) 8 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

SUM 104 400 89 400 109 400 109 400 84 400 84 400 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400

Finansiering

Investeringstilskudd 43 000 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500

Årsresultat 15 000 15 000 45 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Forskjell budjettert pensjonskostnad - pensjonspremie 143 000 143 000

Endringer omløpsmidler og gjeld 5 000 -5 000

Avdrag -4 000 -4 000

Salg av eiendom 62 400 62 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 264 400 246 900 80 500 95 500 115 500 115 500 115 500 115 500 115 500 115 500 115 500

Endring i likviditet 160 000 157 500 -28 900 -13 900 31 100 31 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

Disponibel likviditet til investeringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Likviditetsbeholdning IB -3 000 -3 000 154 500 125 600 111 700 142 800 173 900 185 000 196 100 207 200 218 300

Likviditetsbeholdning UB 3 000             157 000        154 500        125 600        111 700        142 800        173 900        185 000        196 100        207 200        218 300        229 400        

Driftskreditt 205 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000

 

 

Sykehuset Telemark har disponibel likviditet til investeringer på 148 millioner kr. pr. 311215, 

opparbeidede rettigheter som følge av tidligere årsresultater med utgangspunkt i basisår 2010. Gitt 

driftsresultat i balanse og investeringer som budsjettert i 2015, vil disponibel likviditet ved utgangen 

av 2016 være 152 millioner kr. 
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Saksframlegg til styremøte STHF  

STHF Utviklingsplan 2030 (U30)  – Virksomhetsmessig utvikling 

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

22-2016 Alida B Kjellsen Tilråding 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  
Utviklingsplan STHF 2030 Versjon 08, med hovedvekt på virksomhetsdelen. 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten?  

Ja, utvikling av framtidig behandlingstilbud har stor betydning for pasientsikkerheten. 

Ingress 

Styringsgruppen har i møte den 17. februar  gitt sin tilslutning til to virksomhetsmessige senarioer for 

Sykehuset Telemark som skal konsekvensutredes nærmere og danne grunnlag for Utviklingsplan 

2030. Adm. direktør og prosjektledelsen har hatt drøftingsmøte (D2) vedrørende virksomhetsdelen 

med Helse Sør-Øst den 16.03.  Styringsgruppen vil fremme forslag til komplett utviklingsplan med 

sikte på styrebehandling i STHFs styremøte den 22. juni 2016.  

 

I saken gjøres det nærmere rede for det planmessige innholdet med vekt på virksomhetsdelen. 

Dokumentets utforming er tilpasset ny veileder for utviklingsplaner som formelt framlegges i mai 

måned av Sykehusbygg.  

 

Forslag til konklusjon  

Styret for STHF slutter seg til det virksomhetsmessige innhold i Utviklingsplan 2030, versjon 08.    

 

 

Skien, den 1. april 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Innledning 

På bakgrunn av brev fra Helse Sør-Øst av 14.07.2015 har administrerende direktør besluttet 

utarbeidet en utviklingsplan for hele sykehuset med perspektiv 2030 (U 30).  Før STHF kan 

gjennomføre større investeringer/utbyggingsprosjekter skal det foreligge en slik plan. 

Utviklingsplanen skal sikre at STHF også i framtida kan tilfredsstille befolkningens behov og 

forventninger til tilgjengelige og faglig gode helsetjenester, som betyr rask og riktig diagnostikk og 

behandling for den enkelte.  

Utviklingsplan 2014-2016 og Strategiplanen for STHF for 2016 -19 gir viktige grunnlag for 

utviklingsplanen. 

Framdrift i planarbeidet 
Medio oktober 2015   - Oppstart av prosjektarbeidet Utviklingsplan 2030 

18.november 2015 -  Beslutning knyttet til modifiserende faktorer (medisinske og    

   teknologiske drivere, samt vekting av disse) 

17.desember 2015 -  Framskriving kapasitetsbehov, tilslutning til dette, samt tekstlig 

   beskrivelse av aktuelle senarioer. 

26. januar 2016 -  Drøftingmed tillitsvalgte  av virksomhetsmessige senarioer som skal nærmere 

   konsekvensutredes. 

10. februar 2016 -  Styret for STHF – statusrapport 

11.februar -  Samtale HSØ før drøftingsmøte - D2  

17. februar -  Styringsgruppa – tilslutning til virksomhetsmessige senarioer  

Februar /mars -  Diverse orienteringsmøter med kommuner, interesseorganisasjoner 

4. mars -  Møte med kommuner, fylkeskommune og Fylkesmann for  

   informasjon og innspill knyttet til utviklingsplanen og senarioene.  

16. mars -  Drøftingsmøte med HSØ, D2, virksomhetsmessig del  

17. mars -  U30 på dagsorden i Brukerutvalget STHF 

29. mars -  Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte 

4. april -  Styringsgruppas vurdering av einendomsmessige og driftsmessige  

   konskvenser av senarioene  

6. april -  STHF styrebehandling av U30 Del 1 Virksomhetsdel 

28. april -  U30 på dagsorden i Brukerutvalget  

Primo juni -  Drøftingsmøte med HSØ, D 3, komplett Utviklingsplan STHf 2030 

7. juni -  Drøftingsmøte med tillitsvalgte 

7 juni -  Styringsgruppa for U30 gir tilråding til komplettUtviklingsplan  

22. juni 2016 -  Beslutning i styret for STHF om Utviklingsplan 2030. 

Virksomhetsmessige senarioer 

Generelle utviklingstrekk 

For de kirurgiske spesialitetene skjer det en økende spesialisering og sentralisering. Stadig færre 

kirurger har så bred kompetanse at de kan behandle et stort spekter av akuttkirurgiske tilstander. 

Behandlingen blir mer avhengig av teknologi og av høyt kvalifisert personell som arbeider i 

tverrfaglige team. Dette stiller store krav til spisskompetanse, avansert utstyr og støttefunksjoner 

(anestesi, røntgen, blodbank, laboratorium).  Utviklingen tilsier videre en overgang fra innleggelse til 

dagbehandling eller poliklinikk.  

 

I indremedisin pågår også en spesialisering og sentralisering av visse akutte sykdommer, for 

eksempel akutt hjerteinfarkt. Samtidig er det fortsatt stort behov for bred, generell kompetanse da 

antall eldre vil øke og det er behov for leger som har en helthetlig tilnærming til pasienter med 

kroniske sykdommer, mange diagnoser og mange medikamenter. Nærhet til behandlingssted er viktig 

for denne gruppen. Samtidig vil mye av teknologien som brukes i diagnostikk framover bli mindre i 

størrelse og derved mer mobil, og det blir mulig å diagnostisere og følge opp pasienter i 

desentraliserte spesialistsentre eller lokalt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
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I det psykiske helsevernet er de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) grunnstammen. Utvikling av 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er prioritert av regjeringen, det er lagt til 

grunn at veksten i de nærmeste årene skal skje ved DPSene og i psykisk helsevern for barn og unge. 

Samtidig styrkes samhandlingen med kommunene.  

 

En større del av pasientbehandlingen innen både psykisk helsevern, rus og somatikk bør skje i 

forpliktende, faglige nettverk mellom helseforetak og kommuner. Nye arbeidsmåter med økt bruk av 

ambulante tjenester, telekommunikasjon og e-terapi kan trappes betydelig opp (dag – og poliklinisk 

behandling) , slik at flere pasienter får tilgang på spesialist tidlig i behandlingsforløpet. 

 

Framskriving av kapasitetsbehov  

Den viktigste faktoren for å beregne kapasitetsbehovet i 2030 er den demografiske utviklingen av 

befolkningen, hvor økningen i antall eldre er større i Telemark enn i regionen forøvrig. Dette er 

beregnet ved hjelp av etablerte nasjonale modeller. Modifiserende faktorer, som omstilling fra døgn- 

til dagbehandling, samhandlingsreformen, nye behandlingsmetoder og utvikling i teknologi, er også 

tatt inn i modellene. I tillegg har vi etter beste evne forsøkt å forutsi spesifikke forhold i Telemark 

som påvirker innbyggernes forbruksmønster av spesialisthelsetjenester fram mot 2030. På bakgrunn 

av disse beregningene anslås det samlet sett at behovet for somatisk dagbehandling øker med 54% fra 

2014 til 2030. Tilsvarende økning for somatiske døgnopphold er 5 %, liggedager 4 % og poliklinikk 

13 %. Aktivitetsutviklingen  innen psykiatri viser at poliklinikk/ambulant virksomhet  øker med 
16 %, døgnopphold øker med 8 %,  mens liggedager øker med 4 % fram mot 2030. 
 

Noen funksjoner og områder er helt uavhengig av senario og bør utvikles uansett hvilken modell for 

drift som velges. Dette gjelder: 

 

• Dagens sengeposter med flersengsrom omgjøres til moderne en-sengsrom, - muligens noen 

tosengs rom for å styrke fleksibilitet. 

• Omlegging av behandlingstilbud fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling, både 

innen psykiatri og somatikk, jfr. vektet framskriving av kapasitetsbehov. 

• Polikliniske og ambulante tjenester videreføres med utgangspunkt i dagens desentrale struktur. 

Vi vil utvikle spesialisthelsetjenestetilbudet (psykiatri, rus og somatikk) i tråd med befolkningens  

behov, faglige føringer, rekrutteringsevne og ressursutnyttelse. 

• Samhandling med kommunene skal videreutvikles innenfor alle områder.  

• Retts- og sikkerhetspsykiatri beholdes og utvikles for å dekke behovet i Telemark.  

• Rus-, avrusnings- og utredningsenhet (TSB) er et medisinsk strategisk område som skal styrkes 

på sykehusnivå. Området skal blant annet styrkes gjennom oppbygging av øyeblikkelig hjelp,  

poliklinisk og ambulant tilbud.  

• Styrking av kreftområdet som et medisinsk strategisk område for STHF. 

• Akuttberedskap. Akuttkjeden er et medisinsk strategisk område. Sykehuset Telemark har 

allerede styrket ambulanseberedskapen betydelig i forbindelse med Utviklingsplan 2014 – 16.  
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Nærmere om de enkelte senarioer:  

 

Senario 0 – 2030    Dagens driftsmodell 

 

 
 

I dette senarioet beholdes Skien som stort akuttsykehus. Notodden beholdes som akuttsykehus og 

beholder dagens nivå på akutt kirurgi. Sykehuset i Porsgrunn fortsetter som elektivt sykehus.  

I henhold til St.meld. 11 2015-16, defineres «stort akuttsykehus» til å ha et bredt akuttilbud 

m/akuttkirurgi og flere medisinske spesialiteter. «Akuttsykehus» har akuttfunksjon i indremedisin, 

anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi, eventuelt akuttkirurgi dersom geografi og 

bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-båt-, luftambulansetjenester og 

værforhold gjør det nødvendig.   

 
Befolkningen vil oppleve samme nærhet og tilgjengelighet til sykehustilbudet som i dag. Senarioet 

legger godt til rette for videre utvikling av de samhandlingstilbud som er etablert og utvikles i 

samarbeid med kommunene. Det vil likevel naturlig kunne skje endringer i tjenestene. De vil måtte 

tilpasses de overordnete  faglige og politiske føringer og også utvikles i tråd med behovet i 

befolkningen.  

 

Alternativet krever modernisering av sengeposter  i Skien og på Notodden. Bygningsmassen i 

Porsgrunn tilfredsstiller ikke faglige krav til drift av kliniske og administrative funksjoner, og 

bygningsmassen krever betydelig rehabilitering.  

 

Senario 1 – 2030   To somatiske sykehus 

 

 
 

I dette senarioet beholdes Skien som stort akuttsykehus. Notodden beholdes som akuttsykehus.  

All somatisk aktivitet i Porsgrunn avvikles og overføres til Skien, evt Notodden der det er 

hensiktsmessig. Døgnbehandling innen psykiatri og rus samles til Skien og Notodden. 
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Avvikling av somatikk i Porsgrunn vil gi en mer effektiv driftssituasjon, fordi dublering av 

funksjoner unngås og personellressursene fordeles på færre lokasjoner. Dette tilrettelegger for mer 

helhetlig tilnærming  på tvers av kirurgi og indremedisin og mellom poliklinikk og døgnbehandling.   

Polikliniske og ambulante tjenester på spesialistnivå utføres i samarbeid med kommunene. 

 

Framlagt Nasjonal helse- og sykehusplan peker på at det er for stort skille mellom det psykiske 

helsevernet og den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten. Pasienter med sammensatte 

problemstillinger bør ivaretas på en mer sømløs måte. Dette vil ivaretas ved at vi viderefører 

døgnbehandling for somatikk og psykisk helsevern/rus lokalisert nær hverandre i Skien og på 

Notodden. Dagens DPS enheter videreføres med mulighet for å bygges ut. I sterkere samarbeid med 

kommunene utvikles DPSene til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante 

tjenester, poliklinisk aktivitet og evt. døgnbehandling. 

 

I begge senarioer er det krevende å rekruttere og beholde fagpersoner innen høyspesialiserte fag i en 

desentral struktur. Det er nødvendig med nært samarbeid mellom Notodden og Skien, spesielt om 

kirurgien, samt gode ordninger med ambulering og hospitering. Styrking av elektiv kirurgi på 

Notodden kan være aktuelt for å sikre den generelle kirurgiske kompetansen. Det skal være styrket 

kompetanse i akuttmottak med overlegekompetanse i Skien og vaktkompetent LIS i indremedisin på 

Notodden i tråd med anbefalinger i Utviklingsplan 2014-16. 
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   Sammendrag 
Kommer i endelig versjon 

1 Bakgrunn og historikk 
 Historikk for HF-et 

Sykehuset Telemark helseforetak (STHF) har ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til 

Telemarks befolkning på ca. 172 500 innbyggere i 2016. STHF er i sykehusområde med 

Sykehuset i Vestfold (SiV HF) med sine 245 000 innbyggere. Sammen skal STHF og SiV HF 

ivareta spesialisthelsetjenester for befolkningen i Telemark og Vestfold og dekke 85 %-90 % av 

befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i de to fylkene. 

Sykehuset Telemarks samfunnsoppdrag er beskrevet i det årlige Oppdrags- og 

bestillerdokumentet som gis til Sykehuset Telemark i foretaksmøte av eier, Helse Sør-Øst 

Regionale Helseforetak (HSØ RHF). 

I Telemark bor omtrent 130 000 av innbyggerne i det tettere befolkede Grenlandsområdet i 

kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Kragerø og Drangedal, samt Midt- Telemark 

kommunen Nome. Denne delen av fylket sokner til sykehuset i Skien som sitt lokalsykehus. 

Skien sykehus fungerer som allsidig akuttsykehus for hele Telemarks befolkning. 

Notodden sykehus har et opptaksområde på ca. 40 000 innbyggere. Innbyggerne i Notodden, 

Tinn, Hjartdal, Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Sauherad og Bø sokner til Notodden som 

lokalsykehus. Kommunene som sogner til Notodden har spredt bosetting. 

Transportavstandene er relativt store, og offentlig kommunikasjon begrenset. Innbyggerne i 

Nissedal og Fyresdal benytter både Skien og Notodden sykehus, samt noen tjenester fra 

Sykehuset Sørlandet. 

Historisk sett har Telemark hatt et høyt forbruk av spesialisthelsetjenester, men vurderes nå å 

være i tråd med befolkningens behov på ca. 13% over gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. Årsak til 

det høye forbruket kan være demografiske forhold med mange eldre, tidligere stor industriell 

virksomhet i fylket samt generelt lavere utdanningsnivå i befolkningen. 

For å sikre riktigere bruk av spesialisthelsetjenester i tråd med befolkningens reelle behov ble 

det i 2013 -2014 utarbeidet en Utviklingsplan for 2014-2016. Da Utviklingsplanen 2014-2016 

ble vedtatt av STHFs styre, ble også et endret tjenestetilbud vedtatt. Akuttfunksjonene på 

Rjukan og Kragerø sykehus ble avviklet og alle døgnsengene ble lagt ned. Notodden sykehus 

ble rustet til å ivareta Tinns befolkning og tilsvarende grep ble gjort i Skien for å ivareta 

behovet for akutt- og døgnbehandling for Kragerøs befolkning.  

For å sikre at foretakets organisering understøtter endringene i tjenestetilbudet, ble en 

omfattende organisasjonsendring gjennomført. Hensikten var å sikre en organisering som 

sørget for å ivareta pasientene i et helhetlig perspektiv, skape en omforent faglig kultur og 

sikre likeverdig behandling. Pasientbehandlingen ble organisert i klinikker basert på faglighet 

og pasientsikkerhet, på tvers av geografi. Ved omorganiseringen ble det vektlagt å 

standardisere hensiktsmessig omforent struktur og terminologi. Antall ledere ble redusert fra 

og hele lederlinjen ble tydeligere definert. 

Ny organisering understøtter tydelig ansvar og gode og likeverdige tjenester ved STHF. 
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Strategi for Sykehuset Telemark 2016 – 2019 

Sykehuset har i 2015 utarbeidet en strategiplan for de nærmeste årene. I denne planen er det 

vedtatt tre særskilte strategiske områder; kreft, rus og avhengighet, samt akuttkjeden. 

Områdene er valgt ut fordi mange pasienter berøres og det er behov for god logistikk i 

tjenesten for å sikre høy kvalitet og pasientsikkerhet (kreft, akuttkjede), eller at behovet for 

forbedring er betydelig (rus og avhengighet).  

Satsningen skal bidra til et løft innen kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen, med et 

spesielt fokus på behandlingslinjer og logistikk. God pasientbehandling krever godt 

koordinerte tjenester fra flere samarbeidende helsetjenesteaktører. 
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Utviklingsplanen for STHF  2030 skal bygge på og videreføre den vedtatte strategiplanen for 

2016-19. Dette betyr at utviklingen av sykehuset har som mål å skape «pasientens 

helsetjeneste», hvor STHF skal være et attraktivt sykehus preget av faglig kvalitet, gode 

fasiliteter, effektiv samhandling med kommunene om desentraliserte tilbud, samt ha en sunn 

økonomi. De strategisk valgte medisinske områder vil ha særskilt oppmerksomhet i f.m. 

prioritering av tiltak. Dette gjelder  

a) Kreftbehandling. Et særskilt fokus på dette området skal sikre hele befolkningen et 
tilgjengelig og godt tilbud innen diagnostikk, behandling og smertelindring ved 
kreftsykdom (inkl. tilbud om PET-undersøkelser og strålebehandling). 

b) Rus og avhengighet, hvor vi skal utvikle et mer helhetlig tilbud til ruspasienter, inkl et 
sterkere samarbeid om disse pasienters psykiske og somatiske helsetilstand. 

c) Akuttkjeden, hvor vi vil videreutvikle en helhetlig, sammenhengende akuttkjede for 
hele fylkets befolkning, og hor eget prosjekt i denne forbindelse starter i 2016. 

 

 Bakgrunn for utviklingsplanen 
I oppdragsdokumentene for de regionale helseforetakene for 2016 står det at det skal 

etableres en veileder for utviklingsplanarbeidet innen 1.mai 2016.  

Sykehuset Telemark har tilpasset sitt arbeid med utviklingsplan til det forslag som foreligger til 

veileder for utviklingsplanarbeidet. Forslaget er utarbeidet av RHF’ene i samarbeid med 

Sykehusbygg.  

Utviklingsplaner er beskrevet som en del av virksomhetens verktøy for langsiktig, overordnet 

strategisk planlegging.  
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Utviklingsplanen beskriver dagens situasjon, virksomhetens profil sammenlignet med andre 

helseforetak og hvilke strategiske og overordnede føringer som legges til grunn. Deretter 

beskrives hvilke trender som åpner for endringer før det gjøres en framskriving mot 

helseforetakets framtidsbilde. Dette er grunnlaget for å velge virksomhetsmessig 

utviklingsretning, og for å prioritere nødvendige tiltak.  

Tiltakene gjelder innsatsfaktorene i et sykehus som er særlig viktige i pasientens 

helsetjeneste: 

 Organisering og ledelse  

 Samhandling og oppgavedeling 

 Personell og kompetanse 

 Utstyr og teknologi 

 Bygg 

 

Utviklingsplanen peker på tiltak eller planer innen disse fem områdene.  

Utviklingsplanen vil typisk ha en planhorisont på 10-15 år og rulleres hvert fjerde år. 

Langsiktige satsninger som krever investeringer vil innarbeides og prioriteres gjennom 

økonomisk langtidsplan. 

 

 
Figur 1 Illustrasjon av forholdet mellom strategiske planer, utviklingsplan og tiltak 

Spesialisthelsetjenesten skal gjennomføre den nasjonale helsepolitikken i tråd med de 

føringene som gis i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16). Her er også 

behovet for utviklingsplaner framhevet.  

2 Gjennomføring av prosjektet 
 

Utviklingsplan for Telemark er en videreføring av Utviklingsplan 2014-2018 og med et lengre 

tidsperspektiv til 2030. Mandatet for arbeidet med utviklingsplanen er behandlet i sykehusets 

overordna ledergruppe og besluttet av administrerende direktør den 27.10.2015. Styret for 

Sykehuset Telemark er orientert om mandat og framdrift i møter høsten 2015.  
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 Mandat:  
1. Prosjektet skal gi en kort beskrivelse og vurdering av STHF sin nåværende 

driftssituasjon, samt redegjøre for drivkrefter (befolknings- og aktivitetsutvikling, 
medisinske og teknologiske endringer) som påvirker behovet og forventningene til 
spesialisthelsetjenesten.  
 

2. Med utgangspunkt i pkt. 1, og basert på aktivitetsframskrivning og det planarbeidet 
som allerede er gjennomført (Utviklingsplan 2014-2016 og Utviklings- og 
investeringsplaner i Telemark og Vestfold Sykehusområde), samt Nasjonal Helse- og 
sykehusplan, skal prosjektet utrede alternative modeller for hvordan STHF kan følge 
opp sine utfordringer og utvikle sykehusets virksomhetsmessige og bygningsmessige 
drift fram mot 2030.  
 
Modellene skal redegjøre for faglige og økonomiske konsekvenser, samt skissere 
mulig etappevis utvikling basert på økonomiske konsekvenser, investeringenes 
lønnsomhet og sykehusets økonomiske bæreevne. 0-alternativet (dagens situasjon 
med utnyttelse av Porsgrunn) skal være et av de senario som utredes.  
 

3. Basert på pkt 1 og 2 skal det gis tilråding om valg av modell.  Tilrådingen skal 
forankres i de vedtatte evalueringskriterier som ligger til grunn for sykehusets 
Utviklingsplan 2014 -16. 
          

4. Prosjektrapport skal avleveres fra prosjektledelsen innen 15.04.2016 
 
Tidsplanen under viser hovedaktivitetene og møter som er gjennomført i arbeidet med 
utviklingsplanen 

 

 
 
 
 
 

Okt Nov Des Jan Febr Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept

Aktiviteter og leveranser

Oppstart av arbeidet med utviklingsplanen 15.okt

Modifiserende faktorer vedtas 24.nov

Leveranse framskriving 15.des

Virksomhetsmessige scenarioer beskrevet 15.des

Eiendomsmessige konsekvenser av scenarioene 18.mar

Driftsmessige konsekvenser av scenarioene

Utviklingsplan, virksomhetsdel 

Utviklingsplan, komplett

Møter

Infomøte kommunale samhandlingsfora 01.feb

Møte med kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann 04.mar

Orientering brukerutvalg 18.mar 28. apr.

Drøftingsmøte hovedtillitsvalgte/HVO 04.03 og 29.03 07.jun

STGR møter 17.des 04.apr 09.mai 07.jun

Referansegruppemøter 17.des 04.apr 09.mai 07.jun

Status, innspill STHF styreseminar 10.feb

Drøftingsmøte HSØ RHF 11.feb 16.mar 31.mai

Styremøte STHF 22.jun

Styremøte HSØ RHF, ØLP-føringer (foreløp.dato) 05.sep

Framdriftsplan Utviklingsplan Sykehuset Telemark
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 Grensesnitt mot andre planer 
Planer Relevante og viktige punkter til Utviklingsplanen 

Nasjonal Helse- og sykehusplan, 

Meld St.2015-16 

De viktigste målene i NHSP er 

Styrke pasienten 

Prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling 

Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten 

Nok helsepersonell med riktig kompetanse 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus 

Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

Utviklingsplan 2014-2017 

Sykehuset Telemark 

Tjenestetilbudet etter at Utviklingsplanen er gjennomført;  
Samarbeid med Sykehuset i Vestfold videreføres på nåværende nivå  

Delregionfunksjonene videreføres  

Ingen endring i driftsmodell for psykiatri og rusbehandling  

Somatisk dagaktivitet flyttes fra Porsgrunn til Skien  

All kirurgi, akuttfunksjoner og døgnbehandling samles på to steder, i Notodden 
sykehus og i Skien sykehus.  

Poliklinikk og dagbehandlingstilbud videreføres ved Rjukan sykehus og Kragerø 
sykehus 

Strategiplan 2016-2019 

Sykehuset Telemark 

Prioriterte strategiske medisinske områder: Kreft, rus og 

avhengighetsbehandling, prehospitale tjenester  

Hovedmål for planlegging og ressursforvaltning: 2016-2019:  
Pasient skal få direkte time innen 10 dager etter mottatt henvisning  
Ingen fristbrudd, korte ventetider  
Lettere for pasient å kontakte sykehuset  
Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging  
Utvidet åpningstid  
Ta i bruk moderne og oppdatert utstyr og programvare 

Plan for Strategisk Utvikling  

2013-2020, HSØ 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
Medarbeidere involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
Gjennom arbeidet med å nå disse målene, forventes reduksjon i ventetider, økt 
pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen 

Økonomisk langtidsplan for Helse 

Sør-Øst, 2015-2018 

Fra styremøte i HSØ 19.juni 2015. Sykehuset Telemark har utbyggingsprosjekt 

for ny sengefløy i Skien på idefasenivå. Inngår ikke som investering i perioden. 

Stortingsmelding nr. 47 (2008-

2009): Samhandlingsreformen 

I HDirs status for samhandlingsreformen står det blant annet  
I spesialisthelsetjenesten må det legges økt vekt på innsats tidlig i forløpet, 
preget av høy grad av tverrfaglig bredde, spesialisering og intensitet.  

Spesialisthelsetjenesten bør styrke ambulante tjenester og veiledning til 
kommunene.  

 

I tillegg til disse planene er det fagplaner slik som smittevernplaner, strategier for innovasjon, 

forskning mm. 

Føringer fra nasjonale og regionale planer er oppsummert i kapittel 4 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
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 Overordna mål for Utviklingsplanen 
Prosjektet skal utarbeide et beslutningsgrunnlag for en langsiktig utvikling for helseforetaket. 

Alternative utviklingsmuligheter som gir befolkningen i sykehusområdet et framtidsrettet og 

faglig godt helsetilbud skal utredes, og best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser sikres. 

 

2.3.1 Effektmål 
Utviklingsplanen skal sikre at STHF også i framtida kan tilfredsstille befolkningens behov og 

forventninger til tilgjengelige og faglig gode helsetjenester.  Vi legger vekt på rask og riktig 

diagnostikk og behandling for den enkelte. Pasientforløp skal følge faglige føringer i f.t. 

behandlingslinjer og funksjonsfordeling. Virksomheten skal drives så kostnadseffektivt som 

mulig.  

 

Utviklingsplanen gir mulighet for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak 

(investeringer). Sykehuset skal være framtidsrettet og med et helhetlig helsetilbud i tråd med 

vedtatte nasjonale og regionale føringer. 

 Evalueringskriterier 
Styret for STHF vedtok evalueringskriterier høsten 2013 som grunnlag for evaluering og 

anbefaling om framtidig tjenestetilbud i utviklingsplanen 2014-2016. Evalueringskriteriene for 

utvikling av tjenestetilbudet i et 2030-perspektiv bygger på disse, og er tilpasset de aktuelle 

senarioene. For å ivareta behandlingskvalitet og pasientsikkerhet i videre utvikling av 

sykehuset, vil valg av senario og risikovurdering av løsning ta utgangspunkt i disse kriteriene: 

Evalueringskriterier Beskrivelse av kriteriene 

God kvalitet og likeverdige tilbud Bygg og infrastruktur som understøtter gode pasientforløp og 
sikrer godt pasientmiljø og godt arbeidsmiljø for ansatte 
Reduksjon av risiko for uønskede hendelser (smitte, fallskader 
mm) 
Samfunnsmessige hensyn, inkludert miljø 

God tilgjengelighet Gode og nære tilbud for pasienter med hensiktsmessig 
reiseavstand for pasienter som trenger: 

Planlagt utredning og behandling 
Hyppige behandlinger 

Faglig og organisasjonsmessig 

styrke 

Styrking av fagmiljøene og forbedret rekruttering 
Reduksjon av sårbarhet i små fagmiljø 

Ressursutnyttelse og økonomi Bærekraftig økonomi (drift av virksomhet og bygg) og økonomi i 
henhold til kravene i Økonomisk Langtidsplan 
Behandlingskapasitet i tråd med beregnet behov 
Fleksibilitet for uforutsette endringer i behov 
God utnyttelse av ressursene 

Riktig bruk av fagressurser 
Bygg og infrastruktur 
Medisinsk teknisk utstyr 
Operasjonsstuer 

  

 Organisering 
Arbeidet med utviklingsplanen er organisert med administrerende direktør som prosjekteier, 

en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Prosjektet er gjennomført med egne ressurser og 

med støtte fra Sykehusbygg HF. Konsulentfirmaet PwC har vært engasjert i forbindelse med 
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beregning av økonomiske konsekvenser. Arkitektfirmaet Arkitema/ELN har vært benyttet i 

forbindelse med bygningsmessige mulighetsstudier.  

Figuren under viser organisasjonen som har arbeidet med utviklingsplanen. 

 
 

 Interessenter 
En utviklingsplan vil sette en retning for utvikling av helseforetaket. Dette vil foregå i 

samarbeid med både interne og eksterne aktører. De viktigste interne interessentene til en 

utviklingsplan er brukere, ansatte, fagfolk, organisasjoner, profesjoner med flere) og eksterne 

(kommuner, primærhelsetjeneste, avtalespesialister, andre helseforetak, RHF med flere). 

I arbeidet med pasientforløp og vurdering av drivere for framtidig utvikling, som grunnlag for 

dimensjonering har det vært en intern arbeidsgruppe som har hatt flere møter og kommet 

fram til en omforent anbefaling. Gruppen har også drøftet og kommet fram til 

virksomhetssenarioene.   

Prosjekteier 
AD 

Styringsgruppe 

Bess Frøyshov, Tom Helge 
Rønning,  

Annette Fure, Gunnar Gausel 
Tor Severinsen HTV,  
Marie Landsnes HVO 

Idar Grotle, Brukerrepr. 
Sykehusbygg: Ann-Elisabeth 

Prosjektleder 
Alida B. Kjellsen 

Marte Lauvsnes (Sykehusbygg) 

Delprosjekt 1 

Virksomhet 
Leder: Alida B. 

Kjellsen 

Delprosjekt 2 

Bygg 

Leder: Einar Ramsli 
ekstern arkitekt 

m.fl. 

Økonomi og analyse av 
driftsmodeller 

Dana Tønnessen, Karl 
Ingar Lekman, eksterne 

konsulenter 

Pasientforløp 

Akutt og elektivt (som + psyk) 
Halfrid Waage, Arne Johannesen, 

Kristian Heldal, Eirik Eliassen 
 Simen Doksrød,  

Hanne Thürmer, Hege Holmern 

Referansegruppe 

ADs ledergruppe 
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Prosjektet U30 har hatt dialogmøter med arbeidsgruppene for samhandling der klinikksjefer 

og kommunalsjefer er representert, styringsgruppen for samhandling der rådmenn og 

administrerende direktør møtes og i et felles dialogmøte der alle Telemarkskommunene m.fl. 

er invitert. Det har vært dialogmøter med RHFet i henhold til de krav som settes for 

utviklingsplaner. 

2.6.1 Samarbeid innenfor sykehusområdet Vestfold – Telemark  
Styret i Helse Sør-Øst har i 2014 behandlet ST Utviklingsplan 2014-16, hvor de tok planen til 

orientering. I denne planen legges det til grunn at «nåværende funksjonsfordeling mellom 

STHF og Sykehuset i Vestfold (SiV) beholdes uforandret i Utviklingsplanens virkeperiode», et 

vedtak som er fattet i samråd med SiV. Samtidig skal faglig godt samarbeid stimuleres som 

tidligere.  

Foretakene har i ettertid blitt enige om at felles «Prehospital klinikk» ble splittet opp fra 

januar 2016. Hvert HF overtar eget ansvar for ambulansetjenesten, SiV beholder og ivaretar 

felles AMK for Vestfold og Telemark, mens ST beholder og ivaretar pasientreiser felles for 

Vestfold og Telemark, begge avtaler beskrevet i omforente service- og leveranseavtaler (SLA). 

Vestre Viken HF har gjennomført en konseptfase for nytt sykehus. Det er ikke beskrevet noe 

spesifikt knyttet til Telemark. I deres konseptrapport er det forutsatt videreføring av dagens 

egendekning og pasientstrømmer.  

I samsvar med dette legges det til grunn at STHF skal gi et bredt sykehustilbud til Telemarks 

befolkning fram mot 2030. Omfanget vil være omtrent som i dag, men justert for 

demografiske og andre forutsatte endringer/drivere. 

3 Nåsituasjon 
STHF tilbyr Telemarks befolkning spesialisthelsetjenester i samarbeid med Telemarks 18 

kommuner, Sykehuset i Vestfold som er i felles sykehusområde med STHF, andre nærliggende 

helseforetak, Oslo Universitetssykehus HF og det regionale helseforetaket.  

Opptaksområdet grenser mot helseforetakene Vestre Viken HF i nordøst, Sykehuset i Vestfold 

i sørøst og Sykehuset Sørlandet HF i sørvest. I vest grenser opptaksområdet mot Helse Fonna, 

en del av Helse Vest RHF. 

 Dagens virksomhet, somatikk  
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Skien:  
Skien er «sentralsykehus» med allsidig akuttfunksjon inklusive traumemottak for hele 
Telemark. Lokalsykehus for Skien, Porsgrunn, Kragerø, Siljan, Nome, Bamble og Drangedal. 
Nissedal og Fyresdal 
benytter noe akuttmedisinske tjenester og fødetilbud i Agder, for øvrig i Skien. Det er et bredt 
spekter av kirurgiske og medisinske behandlingstilbud og delregionale fagoppgaver innen 
plastikk-kirurgi, medisinsk genetikk, arbeidsmedisin og fertilitetsbehandling.  
 
Notodden:  

Notodden er lokalsykehus med kirurgi og indremedisin. Det er dag- og døgntilbud og 

akuttfunksjoner (med noen begrensninger som for eksempel traume og barn) for Notodden, 

Tinn, Vinje, Tokke, Bø, Seljord, Sauherad, Hjartdal, Kviteseid. 

 

Porsgrunn:   

Det er et elektivt dagsykehus med poliklinikker og dagkirurgi innen kirurgi og indremedisin.  

Brystdiagnostisk senter og Fertilitetsavdeling.  

 

Øvrige lokasjoner: 

Sykehuset Telemark har en utbredt desentral spesialisthelsetjeneste. Ved dagsykehusene i 

Rjukan og Kragerø er det aktivitet innen både poliklinikk og dagopphold, som for eksempel 

dialyse og kjemoterapi. På Nordagutu behandles pasienter med sykelig overvekt i samarbeid 

med SiV.  

 

Samhandling med kommunale helsetjenester 

I tillegg eksisterer det et utbredt og økende samarbeid mellom STHF og 

kommunehelsetjenesten rundt spesialisthelsetjenester til pasienter som befinner seg i 

hjemmet eller i kommunale institusjoner. Eksempler på dette er ulike former for 

hjemmedialyse (hemodialyse og peritoneal dialyse) og ambulante team innenfor lindrende 

kreftbehandling. En er også i gang med å utvikle ambulante tjenester innenfor geriatri. 

 

 Dagens virksomhet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 
Psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utføres i to klinikker; 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, samt Barne- og Ungdomsklinikken. 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har de fylkesdekkende tjenestene med hele 

Telemark som opptaksområde lokalisert i Skien. Klinikken ivaretar øyeblikkelig hjelp 

funksjonen innen psykiatri og rus for hele fylket. I tillegg til akuttpostene og øyeblikkelig hjelp 

rus er det etablert en åpen akuttpost i distriktpsykiatrisk senter (DPS) i nedre Telemark. Det er 

opprettet egne akutteam for DPS-ene. 

Sykehuset Telemark har ansvar for TSB i samarbeid med de private klinikkene 

Borgestadklinikken og Samtun AS. Sykehuset har en øyeblikkelig hjelp rusbehandlingsenhet 

for hele fylket i Skien. Poliklinisk behandling innen TSB, herunder legemiddelassistert 

behandling (LAR), er desentralisert til poliklinikkene i DPS-ene. 

DPS nedre Telemark dekker Bamble, Drangedal, Nome, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien 

kommune, og døgntjenester er lagt til Porsgrunn og Skien.  
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DPS øvre Telemark dekker kommunene Bø, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Notodden, 

Sauherad, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. TSB inklusive LAR inngår i det polikliniske tilbudet. 

Døgntjenester er lokalisert til Seljord og Notodden.  

Avdeling for barn og unges psykiske helse er organisert under Barne- og ungdomsklinikken, 

som dekker både somatisk og psykisk tilbud. Avdelingen har poliklinikker lokalisert i Skien, 

Porsgrunn, Kragerø og Notodden. Fylkesdekkende seksjoner for familiebehandling og 

autismespekterforstyrrelser er lokalisert i Skien. I seksjon for familiebehandling er det 

organisert et eget ambulant team for pasienter med spiseforstyrrelser.    
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 Dagens virksomhet, prehospitale tjenester 
Etter avvikling av akuttfunksjonene ved sykehusene i Kragerø og Rjukan er 

ambulansetjenesten i disse områdene betydelig styrket, slik at pasientene skal oppleve god 

kapasitet og trygghet. Ambulansetjenesten er organisert i Akutt- og beredskapsklinikken. 

Foretaket har 12 ambulansestasjoner med døgnberedskap. 

I 2013 la Stiftelsen Norsk Luftambulanse fram en utredning som konkluderte med at et 

luftambulansehelikopter må nå pasienten innen 30 minutter fra nødmelding kommer inn. I 

f.m. behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan har Stortinget bedt Regjeringen om å 

framme en sak vedr. basestruktur for luftambulansetjenesten. 

 Pasientsikkerhet, kvalitet, brukertilfredshet og pasientopplæring 
 Lokale tiltak 

 Mulige kvalitetsparametere  

 Brukertilfredshet(Datakilde: PASOPP Kunnskapssenteret) 

o Utvalgte parametere 

 Andre (reinnleggelser, fristbrudd etc. ) 

 Hvordan arbeider helseforetaket med pasientopplæring (hvordan er arbeidet 

organisert og hva er omfanget) 

 

 Aktivitet, kapasitet og pasientstrømmer  
Aktiviteten for STHF er i de neste kapitlene vist for de ulike omsorgsnivå og lokasjoner, 2014. 

Dette er utgangsåret for framskriving til 2030 og som igjen brukes for å beregne et framtidig 

kapasitetsbehov.  

Aktiviteten er fordelt på somatikk, psykisk helsevern (PHV), TSB og inndelt i døgnopphold, 

liggedager, dagopphold, polikliniske konsultasjoner, operasjoner og radiologi. For intensiv 

benyttes ikke dagens aktivitet som grunnlag for beregning av kapasitetsbehov, men Wales 

modellen som tar utgangspunkt i befolkningsgrunnlaget (se metodebeskrivelsen i vedlegg 1).   

3.5.1 Aktivitet 2014 somatikk 
Aktivitetsdata for 2014 er hentet fra NPR. Metode for datauttrekk og framskriving er 

beskrevet i vedlegg 1. Døgnopphold og liggedager for Kragerø og Rjukan er i løpet av 2014-

2015 overført til Skien og Notodden.   

Tabell 1 Aktivitet, somatikk, Sykehuset Telemark i 2014, fordelt på lokasjon 

 

Aktivitetsgrunnlag for operasjon tar utgangspunkt i opphold med kirurgisk DRG for 2014. 

Operasjonsaktiviteten i Rjukan og er i løpet av 2014-2015 overført til Notodden og 

operasjonsvirksomheten i Kragerø overført til og Skien/Porsgrunn.  

Lokasjon
Skien/ 

Porsgrunn
Kragerø Rjukan Notodden SUM

Aktivitetstall 2014

Døgnopphold 22 044 578 1 409 4 158 28 189

Liggedager 87 180 4 066 5 865 13 690 110 801

Dagopphold 10 161 1 730 560 1 916 14 367

Poliklinikk 134 500 9 434 4 215 15 661 163 810

Aktivitet 2014, STHF, fordelt på lokasjon (ekskl Nordagutu)
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Tabell 2 Aktivitet operasjon, aktivitet med Kirurgisk DRG 2014, Sykehuset Telemark 2014, fordelt 
på lokasjon  

 

I tillegg til aktivitetsdata fra NPR med kirurgisk DRG er det benyttet data fra 

operasjonsstueregistrene i STHF. Det er aktivitetsdata for perioden februar 2014 tom oktober 

2015 som er benyttet. Disse er korrigert i forhold til ett års aktivitet før framskriving. Disse 

data benyttes ført og fremst for å se på forhold mellom dagkirurgi og andel operasjoner for 

innlagte, samt prosedyretid.  

Telemark har en høyere andel dagkirurgi av all elektiv kirurgi sammenlignet med Helse Sør-Øst 

som gjennomsnitt og den gjennomsnittlige andelen i Norge ifølge SAMDATA 2014 (se figuren 

under).  

 

Figur 2 SAMDATA 2014: Andel dagkirurgi av totalt antall elektive operasjoner. Utvikling fra 2010 til 
2014 

Ambisjonsnivået i nye sykehusprosjekter (referanse) ligger på ca. 70-80 % dagkirurgi av total 

elektiv operasjonsaktivitet. Det betyr at det er potensial for ytterligere overføring av 

operasjonsvirksomhet til dagkirurgi.  

Alle somatiske enheter i STHF har tilgang til radiologi. I Skien er det enhet for nukleærmedisin 

og en enhet for konvensjonell røntgen. Det er vanlige skjelettundersøkelser, og undersøkelser 

ved bruk av MR, CT og Ultralyd. 

3.5.2 Aktivitet psykisk helsevern (PHV), tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 

 

Skien/ 

Porsgrunn
Kragerø Notodden Rjukan Sum

10211 139 1163 340 11853

Døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner med 

kirurgisk DRG. STHF 2014, fordelt på lokasjoner

STHF 

HSØ 

Landet 
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Tabell 3 Aktivitet Psykisk helsevern og TSB 2014 

  

 Pasientstrømmer for pasienter bosatt i kommunene i Telemark til 

ulike HF 
Pasienter som er bosatt i kommunene i Telemarks opptaksområde benytter i stor grad STHF. 

Tabellene under viser at 77 % av døgnoppholdene for befolkningen i Telemark foregår i STHF. 

Kommunene Nissedal og Fyresdal benytter Sørlandet sykehus mer enn de benytter STHF. Det 

er imidlertid svært lav aktivitet og har ikke stor betydning mht kapasitetsbehov.  

Tabell 4 Pasientstrømmer i 2014; befolkningen i Telemarks opptaksområde; døgnopphold i STHF 
og andre sykehus (offentlige og private) 

 

For dagopphold og polikliniske konsultasjoner er det tilsvarende pasientstrømmer som for 

døgnoppholdene, men en ser flere dagopphold til Betanien (dagkirurgi) og polikliniske 

konsultasjoner hos private avtalespesialister. 

Aktivitet PHV/TSB PHBU
Sum totalt, hele 

STHF

Døgnopphold 2 061 54 2 115

Liggedager 38 869 2 367 41 236

Dagopphold 177 124 301

Poliklinikk 79 163 31 307 110 470

Psykisk helsevern og rus, STHF, 2014. Voksne og barn og unge

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Betanien 

Hospital

Sørlandet 

sykehus HF

Sykehuset i 

Vestfold HF

Oslo Univ.-

sykeh. HF

Andre insti. i 

HSØ

Inst i HV Inst i HMN Inst i HN Private 

sykehus

Sum HF og 

priv sykehus

0805 Porsgrunn 78 5 3 3 9 2 1 0 0 1 100

0806 Skien 80 5 3 3 7 2 0 0 0 1 100

0807 Notodden 76 3 1 2 10 6 1 0 0 1 100

0811 Siljan 78 5 3 2 9 2 1 0 0 0 100

0814 Bamble 75 5 3 3 8 3 1 0 0 1 100

0815 Kragerø 74 4 6 3 9 2 1 0 0 1 100

0817 Drangedal 76 5 4 3 9 1 0 0 0 1 100

0819 Nome 79 5 2 3 8 2 0 0 0 1 100

0821 Bø 79 3 1 2 10 3 1 0 0 1 100

0822 Sauherad 77 5 1 2 11 2 0 0 0 2 100

0826 Tinn 76 3 0 2 9 7 0 0 0 1 100

0827 Hjartdal 80 5 0 2 7 5 1 0 0 1 100

0828 Seljord 80 4 2 3 8 2 0 0 0 1 100

0829 Kviteseid 78 3 2 2 10 2 1 0 0 1 100

0830 Nissedal 14 3 69 3 8 2 1 0 0 0 100

0831 Fyresdal 29 2 53 2 9 2 3 0 0 1 100

0833 Tokke 73 6 3 3 10 2 1 0 0 2 100

0834 Vinje 78 4 2 1 11 2 2 0 0 1 100

Sum bosatt i Telemark 77 4 3 3 9 3 1 0 0 1 100
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Tabell 5 Pasientstrømmer i 2014; befolkningen i Telemarks opptaksområde; polikliniske 
konsultasjoner i STHF og andre sykehus og hos private avtalespesialister 

 

Ytterligere tabeller om pasientstrømmer for bl a kreftpasienter, stråleterapi og kjemoterapi er 

å finne i vedlegg 3.  

 Samhandling og oppgavedeling  
 

Følgende pasientgrupper overflyttes andre HF for behandling i dag:  

Pasientgrupper Behandlingssted 

Akutt hjerteinfarkt (Grenland/nedre Telemark) overflyttes til SS Arendal 

Akutt hjerteinfarkt (Øvre Telemark) overflyttes til OUS 

Karkirurgiske pasienter overflyttes til SIV 

Større akuttsituasjoner/traumer overflyttes OUS (Ullevål) 

Spesialisert barnekirurgi/-ortopedi overflyttes OUS 

En del kreftinngrep (barn, blodkreft unge,  

gynekologi, bukspyttkjertel) 

overflyttes OUS 

Stråling i f.m. kreftbehandling overflyttes SS Kristiansand og Oslo 

 

STHF har delregionale funksjoner innen følgende fagområder: 

Genetikk 

Fertilitet 

Arbeidsmedisin 

Plastikkirurgi 

 

Følgende sykdomsgrupper håndteres av Betanien hospital (privat) i Skien: 

Revmatologi 

Øyesykdommer 

 

 

3.7.1 Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste 
Ifølge Riksrevisjonen er beleggsprosenten ved KAD-plasser (kommunale akutt døgn) samlet 

sett lav, og helseforetakene mener at mange pasienter som legges inn på sykehus, heller 

burde vært lagt inn i en KAD enhet. I mange kommuner har disse døgnplassene vært i drift i 

kort tid, og det bør være potensial for ytterligere oppgavedeling mellom kommuner og 

sykehus. STHF har sammen med kommunene vært opptatt av å få til et godt 

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Betanien 

Hospital

Sørlandet 

sykehus HF

Sykehuset i 

Vestfold HF

Oslo Univ.-

sykeh. HF

Andre insti. i 

HSØ

Inst i HV Inst i HMN Inst i HN Private 

sykehus

Priv avtale-

spesialister

Sum HF og 

priv sykehus

0805 Porsgrunn 59 7 1 3 7 1 0 0 0 1 21 100

0806 Skien 60 8 1 2 6 1 0 0 0 1 22 100

0807 Notodden 56 7 0 1 8 3 0 0 0 0 24 100

0811 Siljan 60 8 0 2 7 1 0 0 0 0 21 100

0814 Bamble 57 7 1 3 7 1 0 0 0 0 24 100

0815 Kragerø 57 5 3 2 6 1 1 0 0 0 26 100

0817 Drangedal 60 8 2 2 5 1 0 0 0 0 23 100

0819 Nome 63 8 1 2 5 1 0 0 0 0 21 100

0821 Bø 65 8 0 2 8 2 0 0 0 0 14 100

0822 Sauherad 62 8 0 2 6 1 0 0 0 0 20 100

0826 Tinn 67 8 0 2 8 5 0 0 0 0 10 100

0827 Hjartdal 57 6 0 1 11 2 0 0 0 0 21 100

0828 Seljord 72 7 0 2 8 2 0 0 0 0 8 100

0829 Kviteseid 63 8 3 1 8 1 0 0 0 0 14 100

0830 Nissedal 22 3 46 2 3 0 1 0 0 0 23 100

0831 Fyresdal 36 5 29 2 4 1 1 1 0 1 20 100

0833 Tokke 65 10 2 2 10 1 0 0 0 0 10 100

0834 Vinje 65 7 1 1 12 1 1 0 0 1 11 100

Sum bosatt i Telemark 59 7 1 2 7 1 0 0 0 0 21 100



 
 

20 
 

registreringsverktøy (Epi-data) for bruk av disse plassene. I denne forbindelse er det innført 

faste erfaringsmøter mellom kommuner og STHF, og det er etablert et eget 

kompetansenettverk i Telemark med regelmessige møter om kvalitet og bruk av data. 

Etter kartlegging av behov ute i kommunene, har sykehuset utarbeidet en handlingsplan for 

kompetansedeling og kompetanseoverføring, og det er bla. etablert faste fagdager 2-3 ganger 

pr. år.   Planen har fått svært god evaluering av kommunene. STHF har bygget opp ulike 

ambulante helsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og 

rus/avhengighetsbehandling.   Dette bidrar til kompetanseoverføring ved at   

primærhelsetjenesten er tilstede ved konsultasjoner. Det ambulante palliative teamet oppleves 

så nyttig for kommunene at de deltar i finansieringen.  De ambulante audiografene er også en 

uttrykt suksess. Sykehuset har nylig opprettet et eget permanent sårteam for nedre Telemark, 

med plan om viderføring til hele fylket.  Det er videre etablert et eget KOLS-nettverk i fylket. 

 

3.7.2 Private aktører 
Rusbehandling 

Innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) samarbeider Klinikk for psykisk helsevern 

og rusbehandling med de private institusjonene Borgestadklinikken og Samtun AS.  

 

Private avtalespesialister. På de fleste områder, bortsett fra gynekologi, øyesykdommer og 

psykologtjenester, har Telemark færre avtalespesialister enn øvrige fylker i Helse Sør-Øst.  

Betanien hospital i Skien drives av en privat stiftelse som har avtale med Helse Sør-Øst. 

Budsjettrammen fastsettes årlig på grunnlag av aktivitet (DRG, 

poliklinikk/utskrivinger/liggedøgn). De tilbyr spesialisthelsetjeneste innenfor følgende 

fagområder: Øye, revmatologi, radiologi, medisin revmakirurgi/ortopedi. De har beredskap 

(lege) 24/7 for øye, revmatologi og ortopedi. 

 Bemanning og kompetanse  
 Analyse baseres på RHFenes nye nasjonale bemanningsmodell 

 Vil typisk inneholde blant annet årsverk og type kompetanse, bruk av innleie, 

ambulerings- og hospiteringsordninger, status rekrutteringsutfordringer (er 

det personellgrupper der det i dag er vanskelig å rekruttere?), rekrutterings- 

og kompetansetiltak, jobb og oppgaveglidning, samarbeid med universitet og 

høyskoler om utdanning 
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 Organisering og ledelse  
Fra strategiplan for Sykehuset Telemark: 
For å lykkes i nå målene må Sykehuset Telemark ha kompetente, ansvarsbevisste og 
motiverte ledere og medarbeidere. God ledelse er avgjørende for å skape et godt 
arbeidsmiljø som tilrettelegger for at medarbeiderne kan bruke sine evner og ferdigheter på 
best mulig måte 
 
Årlige medarbeiderundersøkelser gjennomføres i tråd med HSØ sine føringer. STHF har over 
år hatt høy svarprosent (ca. 80%), og vår score viser at medarbeiderne opplever høy trivsel 
og god utvikling i arbeidssituasjonen.  
 
Sykehuset er avhengig av å bygge et godt omdømme for å kunne tiltrekke seg og beholde 
kvalifisert arbeidskraft. Dette krever fokus på å rekruttere, utvikle og beholde gode 
medarbeidere. Det er utarbeidet et eget strategidokument som setter de overordnede 
målene for hvordan sykehuset skal arbeide med denne utfordringen. 
 
Sykehuset øker sin satsning på lederutvikling for både nivå 3 og nivå 4 ledere. Faglig 
kompetanse styrkes dessuten gjennom en rekke lederopplæringsprogrammer som skal gi 
nødvendig faglig påfyll. 
 
God rekruttering vil bygges på oversikt over behovet på kort, mellomlang og lang sikt slik at 
man sikrer riktig og nødvendig kompetanse både i dag og i fremtiden. Det skal gjennomføres 
regelmessige risikovurderinger i forhold til gjeldende og forventet bemanningssituasjon og 
behov. Rekruttering og utvelgelse av medarbeidere på alle nivåer har høyeste prioritet for på 
sikt kunne ivareta at kompetansen er tilstrekkelig både i forhold til kapasitet og faglig 
utvikling.  
 
I STHFs Strategiplan er hovedmål for utvikling av organisasjonen i 2016-2019: 

 Rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere 

 Styrke beslutningskvalitet og gjennomføringskraft i lederlinjen 

 Riktig person på rett plass 

 Styrke lederkompetansen endringsledelse 

 Implementere virksomhetsstyringsmodellen 

 

 Forskning, utdanning og innovasjon  
De fleste foretak har strategier og planer innen noen eller alle disse områdene. Her tenkes 

kun tatt inn beskrivelse av type og omfang av aktiviteter (forskningsproduksjon, 

samarbeidsordninger med utdanningsinstitusjoner, satsning på innovasjon) og henvisning til 

eventuelle strategiske/overordnede satsninger. 

 Økonomi  
Driftsresultat siste 2-3 år som grunnlag for økonomisk bærekraft/helseforetakets 

finansielle handlingsrom 

 Teknologi og utstyr  
 IKT; Status for standardisering og utvikling (grad av plattformlikhet, 

talegjenkjenning, bruk av videokonferanser osv). Pågående arbeid som vil åpne 

for nye arbeidsformer (internt eller eksternt) 
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 Medisinsk teknisk utstyr; fornyingsplaner, større satsninger. Spesielle 

utfordringer og/eller muligheter 

 Dagens bygg – tilstand og muligheter  
Det vises til vedlegg xx «Bygningsmessig nåsituasjon – Egnethet og tilpasningsdyktighet» og 

vedlegg yy «Bruk av dimensjonerende rom» 

Skien  
Bygg B58 er det største bygget og har tyngre funksjoner, slik som operasjon, radiologi, 

intensiv, føde- og barselenhet. Bygget er vurdert som tilpasningsdyktig og med en god 

bygningsstruktur. Eksisterende operasjonsstuer tilfredsstiller ikke dagens arealkrav. Bygget 

har imidlertid en dyp bygningsdybde, noe som er lite egnet for moderne sengeområder med 

ensengsrom og bad til sengerommene. Sengeområder med «sengetun» (gruppering av 7-9 

sengerom som danner sengeområder på 24-30 senger) forutsetter som regel smale 

bygningskropper. Bygg B56 og B57 har smalere bygningskropper, men kan tilpasses enkle 

sykehusfunksjoner. Sengebygg B55 har bygningsdybde på 16 m og en etasjehøyde på 3,2 m. 

De bærende søylene i korridorvegg, etasjehøyden, romdybden og arealmengden begrenser 

mulighetene for ombygging til tidsmessige sengeposter. 

  

 

Figur 3 Illustrasjon sykehusområdet (somatikk) i Skien 

Dialyseavdelingen holder i dag til i det som egentlig var et provisorisk bygg (bygg B73). Dette 

bygget er dårlig egnet for behandling av multisyke pasienter som må møte til behandling flere 

ganger i uken over mange år. Avdelingen er i tillegg ikke dimensjonert for dagens 

pasientantall. Det er derfor allerede i dag et stort behov for ny dialyseavdeling både ut fra 

kapasitet og standard.  

Generelt er bygningsmassen i Skien dårlig egnet til å ivareta smitteforebyggende tiltak og 

isolering av pasientene, noe som forventes å bli et økende behov.   

Øvrig bygningsmasse  

Alderspsykiatri har i dag lokaler der det spesielt er mangler knyttet til sanitærforholdene. For 
sikkerhetspsykiatri er det dårlig egnede bygninger som er lite tilpasset dagens behov. 
Bygningsmassen innen psykiatri for øvrig er godt tilpasset sin virksomhet.  
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Porsgrunn 

Bygg B88/B89, behandlingsfløyen er en fleksibel bygning som kan tilpasses endret bruk. 

Etasjehøyden er lav, men varierende etasjeantall og bygningsformer gir mulighet for å 

tillempe tekniske funksjoner. Bygg B87/B89 er bygget for poliklinisk virksomhet og radiologi 

og har rimelig funksjonalitet. Lav etasjehøyde, smal hovedkorridor og bærende 

korridorvegger, gjør bygningen lite egnet for ombygging som krever fornyet infrastruktur etter 

dagens krav. Bygg B85/B86 er bygget for sengeposter i 2. – 4. etasje. I hovedsak 4 og 2-

sengsrom uten bad. Ombygging til poliklinikk vil gi liten arealeffektivitet da romdybden og 

vindusaksene ikke er gunstig for klinikker. Bygg B91 er et nytt moderne DPS som er tilpasset 

DPS funksjoner. 

 

Figur 4 Illustrasjon sykehusområdet (somatikk og DPS) i Porsgrunn 

Notodden  

De bygningsstrukturelle egenskapene ved hovedbygningene A, B og C på Notodden har 

varierende kvalitet ut fra kriteriene for vurdering. Etasjehøydene og bygningsbreddene senker 

helhetsinntrykket i forhold til tilpasningsdyktighet. Vurderingen av potensial tilsier at de fleste 

sykehusfunksjoner kan innpasses, men vil trolig kreve noe kompromisser i forhold til hva som 

vurderes å være optimalt. Unntaket er de aller tyngste funksjonene, hvor riktignok både 

hovedbygning A og C ligger «på vippen» til å tilfredsstille de definerte minimumskravene. 

Tomtesituasjonen gjør det vanskelig å utvide bygningsmassen. 

Psykiatribygningene kommer dårlig ut med tanke på generell tilpasningsdyktighet. Når det 

gjelder egnethet kommer disse bygningen dårlig ut i forhold til kravene. Dette kan skyldes at 

kravene er tilpasset somatisk virksomhet, for eksempel ved krav til arealmengder pr etasje.  

 

Seljord 
Bygg S1 er registrert med begrensninger. Lave etasjehøyder, begrenset lastkapasitet, delvis 
bærende innervegger, smal bygningskropp og delvis dårlig heiskapasitet gir i sum få 
muligheter for endringer eller innpassing av nye sykehusfunksjoner.  

 

Nordagutu 
Byggene på Nordagutu er registrert med relativt omfattende begrensninger og fremstår som 
en rigid konstruksjon. Lave etasjehøyder, begrenset lastkapasitet, smale korridorer, delvis 
bærende innervegger, smal bygningskropp og dårlig heiskapasitet gir i sum få muligheter for 
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endringer eller innpassing av nye sykehusfunksjoner. Byggene er tilpasset en 
rehabiliteringsfunksjon. 
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3.13.1 Samlet tilstandsvurdering og oppgraderingsbehov 
I Bygningsmessig utviklingsplan, vedlegg xx er det en oppsummering fra gjennomgang av dagens 

bygningsmassse med vurdering av tilstand og behov for oppgraderinger. Totalt er det vurdert et 

kostnadsestimat på noe over 1 mrd. for oppgradering av dagens bygningsmasse, der oppgradering av 

VVS (hovedsakelig ventilasjonsanlegg) dominerer.  

 
Figur 5 Kostnader for samlet oppgradering, dagens bygg Sykehuset Telemark 

3 Virksomhetsprofil (Hvordan er vi sammenlignet med andre 

sykehus/foretak?)  
 

Sykehuset Telemark scorer bedre på kvalitetsparameter som sykehusinfeksjoner enn 

gjennomsnittet for Helse Sør-Øst og for Norge www.helsenorge.no. Helseforetaket ligger noe 

høyere enn gjennomsnittet på rapporterte korridorpasienter. 

  

 Forbruksrater for pasienter bosatt i Telemark  
For befolkningen bosatt i kommunene i Telemark er det et forbruk av spesialisthelsetjenester 

som er høyere enn alle øvrige fylker, se figur 3 og 4. Dette er 2014 tall, og nedleggelse av 

døgnfunksjon i Rjukan og Kragerø i 2014-2015 kan ha innvirkning på dette for 2015.  

Det er få private spesialisttilbud bortsett fra rusbehandling. Det har vært god tilgjengelighet til 

sykehus. Det kan også ha sammenheng med fylkets næringsstruktur, relativt stor andel eldre, 

uføretrygdede, samt at innbyggerne har lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. 

Behovsindeksen for befolkningen i Telemark er i 2016 på 1,153, 7-8 % høyere enn for Helse 

Sør-Øst der behovsindeksen er 1,062 i gjennomsnitt. 

http://www.helsenorge.no/
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Figur6 Forbruksrater døgnopphold i 2014. Sammenligning på fylkesnivå og gjennomsnittlig for 
Norge 

For dagopphold er også forbruket høyere enn andre fylker i Norge. 

 Samhandling 
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Riksrevisjonen rapport (Dok. 3:5 (2015-16) vedr. ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten 

etter innføring av samhandlingsreformen, viser at STHF kommer godt ut når det gjelder 

informasjon ved utskriving av pasienter, noe som viser at vi har et svært godt utgangspunkt for 

videre utvikling av samhandlingen, jfr oversikten i figur 16: 

 

 

Figur 7 Sammenligning av kommunenes oppfatning av informasjon fra helseforetakene 

I Telemark har noen kommuner etablert helsehus hvor spesialistvurderinger/ behandling er 

en del av tilbudet. Dette gjelder spesielt innenfor geriatri og rehabilitering. Flere steder i 

landet pågår etablering av kommunale/interkommunale lokalmedisinske senter (LMS), eller 

også benevnt som distriktsmedisinsk senter (DMS). Her samlokaliseres gjerne kommunale 

virksomheter og tjenester fra spesialisthelsetjenesten (f.eks. Brønnøysund DMS, Alta DMS, 

Værnesregionen DMS og Fosen DMS). STHF vil legge forholdene til rette for opprettelse av 

etableringer tilsvarende slike LMS/DMS. 

4 Overordnede strategier og føringer (Hva må vi ta hensyn 

til?)  
 Regional utviklingsplan del 1 – Overordnede strategier og føringer 

Dette kapittelet vil innbefatte føringene fra nasjonal helse- og sykehusplan, bestillinger fra 

foretaksmøtene og regionale prioriteringer og føringer.  

Denne delen er ikke komplett og avhenger av et arbeid med føringer til HF’ene som må 

utføres av Helse Sør-Øst RHF. Føringer/forutsetninger er i hovedsak knyttet til 

pasientstrømmer, opptaksområder, endring i oppgavedeling mellom HF og i noen tilfeller 
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internt i HF. I tillegg oppdrag til enkelte foretak (for eksempel om endring i akuttfunksjoner 

eller andre former for oppgavedeling).  

Her beskrives RHF’ets samlede investeringsevne og eventuelt det enkelte foretaks 

økonomiske bærekraft/investeringsevne. 

 

Her bør det stå noe om føringer fra RHFet vedr stråleterapi når vedtaket foreligger 

Kreftpasienter representerer en av de største pasientgruppene hvor sentralisering av initiell 

og avansert diagnostikk og behandling innenfor spesialisthelsetjenesten har betydning for 

kvalitet i tjenesten. For pasientene er i tillegg et gode med desentral oppfølging av 

diagnostikk og etterbehandling, særlig hyppige behandlinger som kjemoterapi. Stråleterapi er 

også en behandlingsform som for pasientene betyr hyppige reiser til et sykehus som har 

stråleterapienhet.    

Pasienter fra Telemark får stråleterapi utført i Oslo ved OUS (90 %), eller i Kristiansand (10 %) 

ved Sørlandet sykehus. Forbruket av stråleterapi er lavt for pasienter bosatt i Telemarks 

opptaksområde. Dette kan være begrunnet i lang reisevei for pasientene.  

Her bør det stå noe om luftambulanse  

5 Utviklingstrekk og framskriving (Hvordan vil trender 

påvirke oss?) 
For beregning av framtidens sykehusaktiviteter ved Sykehuset Telemark HF er det vært brukt 

en framskrivingsmodell1  utarbeidet av de regionale helseforetakene i samarbeid med 

Helsedirektoratet. Videreutvikling og vedlikehold av framskrivingsmodellen ivaretas av 

Sykehusbygg HF.  Framskrivingsmodellen er tidligere benyttet for planlegging av 

utbyggingsprosjekter og i utviklingsplaner.  

Framskriving baseres på aktivitetsdata fra dagens virksomhet som er gruppert etter ICD10-

koder og satt sammen til diagnosegrupper som gir grunnlag for analyser og drøfting av 

utviklingstrender for pasientgrupper (se metodekapittel, vedlegg 1).  

 Endringsfaktorer 
Framskrivingen gjennomføres med utgangspunkt i dagens (2014) aktivitetstall. Dernest 

legges befolkningsutvikling til og så foretas en modifisering av framskrivingen med kvalitative 

endringsfaktorer. Resultatet av framskrivingen er en beregnet aktivitet og kapasitetsbehov 

fra 2014 til 2030. 

5.1.1 Befolkningsutvikling 
SSB har beregnet at antall innbyggere i opptaksområdet for Sykehuset i Telemark vil øke 

totalt med 8 % eller 13 800 fra 2014 til 2030 gitt utviklingsalternativ MMMM (middels 

befolkningsutvikling). Fra 2014 til 2040 er det forventet en økning totalt på ca. 20 000 

personer. Ved utviklingsalternativ MMMH (høy innvandring) er det forventet en økning i 

befolkning på 12 % totalt fra 2014 til 2030.  

  

                                                      
1 http://sjukehusbygg.no/wp-content/uploads/2014/10/Beskrivelse-av-Fremskrivingsmodellen-des-
2014.pdf 
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Figur 8 Befolkningsutvikling i to alternativer MMMM og MMMH for opptaksområdet for Sykehuset 
Telemark 2014-2040 

Fordelt på aldersgrupper er det gruppen > 67 år som vil øke mest. Ved senario MMMH vil 

befolkningen øke i alle aldergrupper. De yngste aldersgruppene øker mer enn de øvrige i 

dette alternativet, og for spesialisthelsetjenesten vil dette i første omgang ha en effekt for 

barnesykdommer og antall fødsler.  

 

Figur 9 Befolkningsutvikling i Sykehuset Telemarks opptaksområde, alternativ MMMM, fordelt på 
aldersgrupper 

I følge SSB innebærer alternativ MMMM en relativt høy innvandring. Netto innvandring til 

Norge er redusert i de seneste årene, og selv om det har vært en høy innvandring det siste 

året, anbefaler SSB å benytte alternativ MMMM i en langsiktig framskriving.  
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Tabell 6 Demografisk framskriving STHF 2014-2030, somatikk, alternativ MMMM, fordelt på 
lokasjon 

 

Effekten av demografisk utvikling for STHF er på 24 % for døgnopphold og 30 % for 

liggedager. Liggedager er den dimensjonerende faktor for senger og økningen skyldes i 

hovedsak utviklingen i antall eldre. Økningen i Notodden på 70 % for døgnopphold er knyttet 

til at aktiviteten fra Rjukan er lagt til Notodden i tillegg til effekten av demografisk utvikling. I 

perioden etter at døgnvirksomheten i Rjukan er lagt ned, har forbruket blitt redusert med 40 

%. Dette justeres det for i kapasitetsberegningen. 

 Kvalitative endringsfaktorer i beregning av forventet utvikling i 

aktivitet 
Ut over befolkningsutviklingen er det en rekke faktorer som virker inn på framtidig aktivitet 

og kapasitetsbehov i spesialisthelsetjenesten. Noen faktorer er knyttet til strategiske planer 

og vil være styrbare, mens andre er knyttet til utvikling i folkehelsen, nye medisinske tilbud 

og befolkningens forventninger og atferd. Disse faktorene er forbundet med en stor grad av 

usikkerhet.   

Følgende kvalitative endringsfaktorer er benyttet i framskrivingen: 

Lokasjon Skien/Porsgrunn Kragerø Rjukan Notodden SUM

Aktivitetstall 2014

Døgnopphold 22 044 578 1 409 4 158 28 189

Liggedager 87 180 4 066 5 865 13 690 110 801

Dagopphold 10 161 1 730 560 1 916 14 367

Poliklinikk 134 500 9 434 4 215 15 661 163 810

Framskrevet demografisk, 2030

Døgnopphold 27 926 7 081 35 007

Liggedager 118 496 25 914 144 410

Dagopphold 12 526 2 630 724 2 454 18 334

Poliklinikk 158 704 11 540 5 081 18 556 193 881

%-vise endringer 2014- 

2030, framskrevet 

demografisk

Døgnopphold 27 % 70 % 24 %

Liggedager 36 % 89 % 30 %

Dagopphold 23 % 52 % 29 % 28 % 28 %

Poliklinikk 18 % 22 % 21 % 18 % 18 %

Framskriving 2014-2030 STHF, demografi alt. MMMM (ekskl. Nordagutu)
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 Epidemiologi, sykdomsutvikling og endring i medisinsk diagnostikk og behandling 

 Oppgavefordeling mellom helseforetak 

 Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten om tjenestetilbudet 

 Organisering av tjenestetilbudet i sykehuset 
 

5.2.1 Epidemiologi, sykdomsutvikling og endring i medisinsk diagnostikk og 

behandling 
De fleste epidemiologiske endringer relatert til pasientgrupper fanges opp med endringer i 

demografi. I tillegg vil antall nye sykdomstilfeller kunne påvirkes noe av tidlig og presis 

diagnostikk. Økt fokus og bevissthet rundt forebygging vil kunne bidra til modifisering. Dette 

gjelder for eksempel røykevaner, kosthold, trening og fysisk aktivitet. Videre vil utvikling i 

behandlingsmetoder og stadig nye legemidler sannsynligvis føre til økt behandlingsaktivitet 

og bedre resultater. Flere vil bli friske, men flere vil også leve med kroniske sykdommer over 

lang tid.  Sammen med økt levealder vil bedre behandlingsresultater også kunne føre til at 

flere personer lever med flere kroniske sykdommer. 

Under er disse utviklingstrekkene beskrevet nærmere for noen store diagnosegrupper som er 

dimensjonerende for aktivitet og kapasitet i spesialisthelsetjenesten. 

Pasienter med kreft 

Antall pasienter med kreftsykdom vil være sterkt knyttet til alder. Prognosene fram mot 

20302 tyder på at antall nye krefttilfeller pr 1 000 innbyggere etter justering for alder, flater 

ut. Samtidig forventes antall personer som lever med en kreftdiagnose å øke mer enn det 

som fanges opp av demografiske beregninger. 

Dette ses tydelig allerede for alle de fire store kreftformene: Brystkreft, prostatakreft, 

lungekreft og tykk- og endetarmskreft3. Denne trenden forventes å fortsette. Økning i 

overlevelse kan skyldes i utviklingen av behandlingsformer, diagnostikk og nye medisiner mot 

kreft slik at kreftpasienter får tidligere diagnostikk og igangsetting av behandling, bedre 

behandling med færre komplikasjoner og bedre oppfølging slik at de lever lengre med 

sykdommen. 

Sykehuset Telemark ønsker å videreutvikle krefttilbudet slik at pasienter opplever rask og 

sikker diagnostikk og behandling. Hele pasientforløpet med diagnostikk, stråling, 

medikamentell og kirurgisk kreftbehandling, samt palliasjon (smertelindring) og 

mestringstilbud ønskes mest mulig samordnet. 

Sykehuset Telemark har over lengre tid hatt kreft som et prioritert område. Dette har blant 

annet resultert i en helt ny og moderne kreftavdeling som åpnet høsten 2015.  Det er bygget 

opp en god kreftdiagnostikk, og fagmiljøene er styrket.  

I strategiplanen for STHF 2016-19 er kreft videreført som ett av tre strategiske 

utviklingsområder. Dette innebærer at vi arbeider videre med å sikre god diagnostisk 

kapasitet, spesielt innenfor CT, MR og patologi. Det vil også være viktig med utdanning og 

rekruttering av annet nøkkelpersonell, spesielt leger i de behandlende fagområdene. Det vil 

videre være viktig at pasientene får god tilgang til PET og et godt stråletilbud. 

                                                      
2 Helsedirektoratet, Fagrapport: Status utviklingstrekk og utfordringer på kreftområde, Helsedirektoratets innspill til nasjonal 
strategi på kreftområde 2013-2017  
3 http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Publikasjoner/Cancer-in-Norway/Cancer-in-Norway-2012/ 
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Gode støtte- og samarbeidsfunksjoner med nukleærmedisinsk enhet, medisinsk genetikk og 

plastikkirurgi er allerede etablert, likeledes et godt palliativt tilbud. Til sammen danner disse 

elementene et samlet krefttilbud som med satsning og videreutvikling vil kunne være et 

tematisk kreftsenter. 

Pasienter med hjerneslag 

Antall hjerneslag vil trolig på grunn av alderssammensetningen i befolkningen øke med 50 % de neste 

20 årene. Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge og en dominerende årsak til 

funksjonshemning. Det er derfor viktig med et godt tilbud behandlings- og rehabiliteringstilbud. 

Tilbudet bør organiseres som en behandlingskjede der målet er et pasientforløp som sikrer at 

pasienten får veldokumentert, effektiv, koordinert og riktig behandling til riktig tid i alle faser i 

sykdomsforløpet.    

Diagnostikk og behandling skal primært foregå i det enkelte HF.  Akutt hjerneslag er en 

akuttmedisinsk tilstand, og diagnoseavklaring skal skje så raskt som mulig. Dette sikrer at eventuell 

trombolysebehandling kan iverksettes så tidlig som mulig, og hos flere, noe som er viktig for utfallet. 

Retningslinjene tilsier at pasienter med hjerneslag skal behandles i slagenhet. En slik geografisk 

avgrenset enhet med definerte senger, tverrfaglig spesialopplært personell og standardisert program 

for diagnostikk, observasjon, behandling og tidlig rehabilitering er etablert ved STHF.  

På grunn av avstandene i Telemark bør diagnostikk gjøres og trombolyse kunne gis også på 

Notodden. (Etter hvert vil sannsynligvis dette skje prehospitalt.) Allerede i dag er det et godt 

samarbeid mellom lokalsykehuset på Notodden og sentralsykehuset i Skien rundt slagbehandlingen. 

Samarbeidet vil utvikles videre i tråd med nettverkstankegangen, hvor god kommunikasjon mellom 

fagmiljø om den enkelte pasient og like prinsipper for vurdering og prioritering sikrer behandling på 

riktig nivå.  

For noen pasienter vil det være aktuelt med enda mer avansert behandling, for eksempel 

trombefisking. Pasienten vil da måtte overføres til et spesialisert slagsenter med et bredt spekter av 

spesialister. For pasienter bosatt i Telemark er dette Oslo universitetsykehus.  

Pasienter med kronisk lungelidelse 

For pasienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS) har det vært en økning i antall nye tilfeller. 

Det er usikkert hvor stor betydning det har for døgnopphold. Dette er en pasientgruppe der en 

forventer god samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, og det vil påvirke behovet 

for legespesialister og sykepleiere med kompetanse på lungesykdom. 

  

Pasienter med mage-tarm sykdommer 

For mage-tarm sykdommer er det et økende behov for endoskopisk aktivitet. Det kan bli innført 

nasjonal screening for tarmkreft, noe som vil utfordre kapasiteten og tilgang på spesialister og utstyr. 

 

Pasienter med sykelig overvekt 

Pasienter med sykelig overvekt har ofte en rekke tilleggssykdommer som hjerte-/karsykdom, 

diabetes og pustesvikt. Gruppen vil ha behov for bariatrisk kirurgi og postbariatrisk (kroppsformende) 

kirurgi. De fleste pasientene skal også ha behandlingsopplegg som er ikke-kirurgiske og trenden går i 

retning av institusjonsopphold og program over flere år med hovedfokus på endring og mestring. For 

disse pasientene er det av stor betydning å få etablert god samhandling mellom primær- og 

spesialisthelsetjeneste. 

 

 

 



 
 

33 
 

 

 

 

 

Pasienter med nyresykdom 

I løpet av de siste 10 årene har antallet gjennomførte dialysebehandlinger økt markant og det 

forventes at dette vil øke ytterligere i årene framover på grunn av økt antall eldre personer i 

befolkningen. Mens en i 2005 gjennomførte totalt 5738 hemodialyser på sykehus i Telemark var 

tallet økt til 9804 i 2015. Fordi en har åpnet avdelinger utenfor Skien, har antallet dialyser i Skien økt 

noe mer beskjedent til 6393 i 2015. Avdelingen i Skien var allerede full i 2005, og en er i dag avhengig 

av å gi behandling i to skift tre dager pr. uke og ett skift de øvrige ukedagene inkludert lørdag. 

 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Behandlingstrengende psykiske lidelser og rusproblemer finnes i hovedsak hos unge og 

middelaldrende. Andelen av befolkningen som får en eller annen psykisk lidelse i løpet av livet 

varierer, men anslås til rundt 40 prosent. Forekomsten av demenslidelser øker med økende alder. 

Med den befolkningsveksten og alderssammensetning vil en kunne forvente at forekomsten av 

behandlingstrengende psykiske lidelser og rusproblemer vil være rimelig konstant, bortsett fra i den 

eldste befolkningen, der økt andel vil bety et økende behov for spesialisthelsetjenester.  

I inneværende år blir det laget en plan for geriatri i Telemark. Her beskrives et tettere samarbeid 

mellom alderspsykiatri og geriatri. Fagområdene vil framover arbeide tettere sammen, men uten 

planer om samlokalisering nå. På sikt kan det være hensiktsmessig å samordne deler av disse 

fagområdene, da de har åpenbare synergier. 

I sykehuset er det etablert et konkret samarbeid mellom psykiatri og somatikk om RUS-konsulent, 

som i 50% stilling skal gi tilbud til pasienter med rusproblemer innlagt i somatikk. Det arbeides også 

med et opplegg for å få på plass en liasonpsykiater i somatisk sektor. Det er også et økende behov for 

behandling etter hvert som det utvikles nye behandlingstilbud. Psykiske lidelser og rusproblemer er 

videre kultur- og kontekstavhengige, og det er derfor vanskelig å vurdere framtidig kapasitetsbehov. 

Det er imidlertid grunn til å forvente at tjenestebehovet vil utvikle seg i retning av mer 

desentraliserte behandlingstilbud, i hovedsak poliklinisk og ambulant virksomhet, i et nært 

samarbeid med kommuner. Prognosene fram mot 2030 går også i retning av en større integrering i 

behandlingen av somatiske, psykiske og rusmiddelrelaterte problemer.. 

Infeksjoner og antibiotikaresistens 

En viktig faktor som vil ha betydning for helsetjenesten i årene framover er det økende omfanget av 

antibiotikaresistens. I Norge og resten av Norden er forholdene fortsatt relativt gunstige sett i 

forhold til mange andre land, men også vi har de senere år sett en urovekkende utvikling når det 

gjelder resistensproblematikk.  Fortsetter dagens utvikling, kan vi om kort tid komme i en situasjon 

der infeksjonsrisikoen ved å gjennomføre standardoperasjoner som keisersnitt og hofteoperasjoner 

blir for stor. En slik utvikling vil få store konsekvenser for pasientsikkerhet. For at antibiotika også i 

framtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må forebygging av 

antibiotikaresistens prioriteres høyt. 

 

Parallelle strategier med forebygging av infeksjoner, hurtig og nøyaktig diagnostikk, samt nøktern 

antibiotikabruk er pekt på som viktige for å bremse opp utviklingen av antibiotikaresistens. I tillegg er 

hindring av smittespredning et sentralt tiltak. Den bygningsmessige utformingen av sengeposter med 
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høy andel av enerom er derfor av betydning. Enerom representerer en fysisk barriere og motvirker 

dermed spredning av resistente bakterier. Det er spesifikt vist at manglende tilgang på enerom til 

isolasjon er en signifikant risikofaktor for spredning av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) 

i sykehuset. Erfaring tilsier også at isolering gir en god beskyttelse rundt enkelttilfeller og kan bidra til 

at infeksjonsutbrudd på sykehus og i sykehjem kommer under kontroll. 

Raskere og bedre diagnostikk og endring i befolkningens forventinger 

Vi har en tydelig styrket brukerrolle, og det er økende forventninger til kvalitet og tilgjengelighet. 

Sykehusenes behandlingskvalitet og pasienttilfredshet offentliggjøres og det er flere 

behandlingsalternativer der flere pasientgrupper nå får fritt behandlingsvalg. Det er også en stor 

offentlig tilsynsaktivitet.  

I hvilken grad befolkningens atferd vil påvirke framtidig kapasitetsbehov er svært usikkert. Trender 

har vist at det siste 10-året har vært en betydelig økning i polikliniske konsultasjoner, som øker langt 

mer enn den demografiske utviklingen. Det kan både forklares med nye tilbud og den etterspørsel 

som følger av det og et fokus på tidlig diagnostisering for å starte behandling tidlig av alvorlig 

sykdom.    

Det vil bli stilt stadig økende krav til raskere og bedre diagnostikk, både fra pasienter og klinikere.  

 Økende grad av spesialisering innenfor de ulike diagnoseområdene 

 Mer avanserte undersøkelser som krever økte ressurser pr undersøkelse 

 Økende bruk av multidisiplinære team og krav til deltakelse fra diagnostikken i disse 

 Økende krav til pakkeforløp som krever korte svartider 

 Krav til det beste av teknologi og kompetanse 

 Private institusjoner vil utgjøre en ekstra kapasitet og sterk konkurranse 

 Kreftdiagnostikk vil øke i framtiden og er ressurskrevende 
 

Utfordringen kan møtes ved å investere i nytt og moderne utstyr, styrke bemanningen på noen 

utsatte områder, samt ha tilstrekkelig antall LIS stillinger for å utdanne egne spesialister. Det vil også 

være behov for høyere grad av spesialisering som medfører økt behov for samarbeid mellom HF og 

mellom HF og private aktører. 

Analyser innen medisinsk biokjemi vil i framtiden i større grad bli «prosessindustri», og sentralisering 

kan bli et resultat av dette. Det er også en tendens til at tradisjonelle røntgenundersøkelser avtar i 

spesialisthelsetjenesten. Nytt enkelt portabelt røntgenutstyr vil i mye større grad legge til rette for at 

dette håndteres ute i primærhelsetjenesten eller via ambulante team. 

Oppsummert 

Effekten av epidemiologisk utvikling (ut over effekten av demografi), medisinsk utvikling, forebygging 

og ny teknologi er svært vanskelig å forutsi. Det er derfor lagt lite endringseffekter inn i 

framskrivingen. Effekten er totalt for disse områdene i perioden 2014-2030 for STHF:  

Døgnopphold:    + 1,9 % 

Liggedager:    + 2,3 % 

Dagopphold:    + 3,5 % 

Polikliniske konsultasjoner + 2,3 % 
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5.2.2 Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten om 

tjenestetilbudet 
Faglige krav, medisinske og tekniske muligheter bidrar til spesialisering av medisinsk behandling. 

Dette sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet. Avansert teknologi som krever høyspesialisert 

kompetanse, teamarbeid med flere yrkesgrupper og bruk av kostbart utstyr virker sentraliserende.  

Samtidig gir teknologien muligheter for å utføre pasientbehandling der pasienten bor. I sum betyr 

dette sentralisering av høyspesialisert behandling, samtidig som enklere behandlingstilbud kan 

desentraliseres, f.eks. tilbud til kronisk syke innen somatikk og psykiatri/rus. 

Telemark fylke består av 18 kommuner, 16 kommuner har færre enn 15 000 innbyggere, og 10 

kommuner har under 5000 innbyggere. Selv med kommunesammenslåinger vil innbyggertallet fortsatt 

være lavt. Det er vanskeligere å sikre tilstrekkelig kompetanse i de minste kommunene. Dette kan gi 

utfordringer ved overføring av pasientbehandling fra sykehus til kommune.  

 

I tillegg har det interkommunale samarbeidet blitt styrket gjennom samhandlingsreformen. 

 

Oppsummert 

Effekten av samhandling mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester forutsetter 

god kommunikasjon, tilpasset kapasitet og kompetanse for tjenestene. Effekten er totalt for disse 

områdene i perioden 2014-2030 for STHF:  

Døgnopphold:    - 5 % 

Liggedager:    - 8 %  

Dagopphold:    - 1 % 

Polikliniske konsultasjoner - 6 % 

Omregnet til senger utgjør reduksjonen i liggedager 35 senger for STHF 

 

5.2.3 Organisering av tjenestetilbudet i sykehuset 

5.2.3.1 Overgang fra innleggelse til dagbehandling eller poliklinikk 
Endring av aktivitet i sykehusene fra døgn- til dag- og polikliniske aktivitet har gått over mange år. En 

ser at stadig flere pasienter med høy alder, flere sykdommer og avansert kirurgi blir operert med 

dagkirurgi. Dette har også ført til at noen har opprettet mulighet for overvåking over natten (uten 

innleggelse på sengepost) og/eller opphold i pasienthotell et døgn etter operasjonen. 

 

Lokaliteter, utstyr og god logistikk for forberedelse av pasienter er en av de viktige suksessfaktorene 

for god flyt i dagkirurgi. 

 

For medisinske pasienter er også trenden i retning av dagopphold for de som ikke har behov for 

overvåking og pleie over døgnet. 
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Oppsummert 

Effekten av endring fra døgn til dagopphold og polikliniske konsultasjoner forutsetter tilrettelagte 

dagområder og poliklinikker. Det forutsetter en organisasjon som har fokus på effektive 

pasientforløp. Effekten er totalt for disse områdene i perioden 2014-2030 for STHF:  

Døgnopphold:    - 3 % 

Liggedager:    - 4 %  

Omregnet til senger utgjør reduksjonen i liggedager 36 senger 

 

5.2.3.2 Bruk av observasjonsenheter i akuttmottak 
Observasjonsenheter er etablert i mange sykehus. Dette kan bidra til raskere utredning og dermed 

kortere liggetid for pasientene, men dette betinger en god organisering av tilbudet og 

tilstedeværelse av kompetent personell med rask tilgang til diagnostikk og behandling.  

Observasjonsenheten i Skien består i dag av 8 senger og har gjennomgående høy utnyttelse. Ved 

Notodden sykehus er det 3 observasjonssenger. Alle observasjonssengene er knyttet til akuttmottak. 

Observasjonsenheter benevnes i enkelte prosjekter som kliniske vurderingsenheter (Clinical Desicion 

Units). 

5.2.3.3 Bruk av pasienthotell  
Bruk av pasienthotell kan være et godt alternativ til innleggelse i ordinær sykehusavdeling dersom 

det ikke er behov for overvåking eller pleie (f.eks. barselkvinner og dagkirurgiske pasienter som av 

medisinske årsaker bør ha opphold nært sykehuset). Noen pasienthotell går nå i retning av at de yter 

noe bistand til gjestene (f.eks. medisinhåndtering og sårskift).  

 

I tillegg vil det være behov for overnatting for pasienter av ikke-medisinske årsaker (sykehotell), av 

praktiske grunner som f.eks lang reisevei. 

 

Sykehuset Telemark etablerte et kombinert pasient- og sykehotell i Skien i 2008.  Disse sengene har 
over noen år blitt redusert, slik at det ved inngangen til 2016 er 10 kirurgiske og 4 medisinske 
pasienthotellsenger (5-døgnspost).  
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5.2.3.4 Generell effektivisering av pasientforløp 
Det ventes en generell effektivisering av pasientforløp med reduserte ventetider og kortere liggetid 

på grunn av: 

 Fjerning av "flaskehalser" – bedre koordinering og kortere ventetider under et opphold.  

 Økt/endret kompetanse/bemanning, jobbglidning 

 Bruk av ny teknologi, IKT, kommunikasjonsløsninger 
 

Jobbglidning kan ha stor betydning for pasientforløpene for eksempel ved at sykepleiere skriver ut 

pasienter, radiografer beskriver røntgenbilder osv.  

Også ved STHF blir prosesser gjennomført for å effektivisere pasientforløp og arbeidsprosesser, bl.a. 

benyttes LEAN metodikk for å redusere flaskehalser i f.m. operasjonsaktivitet.  

Oppsummert 

Effekten av generell effektivisering forutsetter tilrettelagte funksjonsområder og en organisasjon som 

har fokus på effektive arbeidsprosesser og pasientforløp. Omregnet til senger utgjør reduksjonen i 

liggedager 28 senger i perioden 2014-2030 for STHF 

5.2.4 Utviklingstrekk for aktivitet i spesialisthelsetjenesten 
Samlet sett har aktiviteten og antall behandlede pasienter i Norge økt, liggetiden har gått kraftig ned 

og flere behandles på poliklinikk og ved hjelp av dagkirurgi enn tidligere. En slik utvikling har skjedd 

hovedsakelig pga. utviklingen i medisinsk teknologi og ny kunnskap med endrede 

behandlingsmetoder.  

 

SAMDATA for landet 2013 viser at nedgangen i døgnopphold og liggedager følges av en økning i 

polikliniske konsultasjoner gjennom siste femårsperiode. I somatisk sektor er økningen på 11 %4. 

Analyser fra Helse Sør-Øst RHF innenfor somatikk viser også samme tendens. 

Erfaring fra St. Olav hospital5 viser at økningen i poliklinisk aktivitet også kan skyldes nye 

behandlingsmuligheter og etterspørsel, for eksempel økningen i antall polikliniske konsultasjoner 

knyttet til ny behandling mot blindhet, og som krever livslang oppfølging. 

                                                      
4 Samdata spesialisthelsetjenesten 2013, september 2013 
5 ''Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter'', SINTEF A26665, 2014 
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.   

Figur 10 Utvikling i aktivitet for Helse Sør-Øst, 2002-2012, somatikk6 

Ny teknologi og nye tilbud vil øke etterspørselen. Med økende muligheter til å monitorere og screene 

vil en kunne få økende etterspørsel etter kompetanse for å tolke, behandle og følge opp de 

resultater en får.   

Behandlingstilbudet framover vil generelt påvirkes av sterke teknologiske drivere, hvor noen virker 

både sentraliserende (særlig innenfor kirurgiske fagområder) og andre virker desentraliserende, og 

hvor velferdsteknologi gir muligheter for større grad av desentralisering og behandlingsoppfølging til 

pasienter i eget hjem. I vårt planarbeid fram mot 2030 vil vi nettopp møte disse utfordringene, 

innrette tilbudet etter befolkningens behov, utnytte teknologien på resultatrettet måte og sammen 

med kommunene stimulere til løsninger som kan gi våre pasienter det best mulige 

behandlingstilbudet, uavhengig av hvor pasientene måtte bo. 

Pakkeforløp er innført for å øke kvalitet i pasientbehandlingen. Erfaringer fra Danmark er at den økte 

aktiviteten har gitt kapasitetsutfordringer.  

I analysen for Helse Sør-Øst og i andre framskrivinger i foretak i Norge (Stavanger, UNN, Innlandet) er 

det i tillegg lagt inn en økning på 20 % i poliklinisk aktivitet og dagopphold med bakgrunn i den 

utviklingen som har vært de siste 10 år (figur 6). For STHF gir en tilsvarende økning i overkant av 

37 000 polikliniske konsultasjoner og 4 500 dagopphold i tillegg. Dette er lagt til i grunnlaget for 

framskriving.  

 Framskrevet aktivitet til 2030, somatikk 
Tabellen under viser en framskriving for STHF til 2030 med 2014 som basisår, med effekt av 

demografiske endringer og med effekt av de endringsfaktorer som er beskrevet i kapittel 5.2. Se også 

metodekapittel, vedlegg 1. 

                                                      
6 "Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst RHF", A26321, 2014 
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Tabell 7 Aktivitetsframskriving STHF 2014-2030, fordeling på lokasjon. Dagens aktivitet, effekt av 
demografisk framskriving og effekt av demografisk framskriving + effekt av endringsfaktorene 

  

Effekten av endringsfaktorene fører til at antall liggedager øker ubetydelig fra dagens situasjon. 

Døgnopphold øker noe, mens den største økningen ser en på dagopphold og polikliniske 

konsultasjoner. 

Den svake økningen totalt i antall døgnopphold og liggedager er i hovedsak knyttet til omstilling fra 

døgn til dag/poliklinikk, men også noe generell effektivisering/reduksjon i ventetider, bruk av 

observasjonsplasser i akuttmottak og samhandling med kommunehelsetjenesten. For STHF samlet 

forutsettes det at i underkant av 11 000 liggedager innen somatikk tas hånd om av kommunene. 

Dette tilsvarer ca. 35 senger totalt for alle kommunene. Dette forutsetter et godt samarbeid med 

kommunene og at sykehuset og kommunene er i stand til å gi et samlet godt tjenestetilbud. 

Effekten av framskrivingen gir en reduksjon i gjennomsnittlig liggetid på 5% fra 4.15 til 3,93. 

Tabell 8 Endring i gjennomsnittlig liggetid STHF 2014-2030, effekt av framskriving  

 

Lokasjon Skien/Porsgrunn Kragerø Rjukan Notodden SUM

Døgnopphold 22 044 578 1 409 4 158 28 189

Liggedager 87 180 4 066 5 865 13 690 110 801

Dagopphold 13 826 1 921 698 2 333 18 778

Poliklinikk 130 835 9 243 4 077 15 244 159 399

Døgnopphold 27 926 0 0 7 081 35 007

Liggedager 118 496 0 0 25 914 144 410

Dagopphold 17 326 2 868 920 3 006 24 120

Poliklinikk 153 904 11 302 4 885 18 004 188 095

Døgnopphold 23 660 0 0 5 915 29 574

Liggedager 95 243 0 0 20 341 115 584

Dagopphold 21 103 3 004 968 3 916 28 991

Poliklinikk 146 856 11 247 4 734 17 533 180 370

Døgnopphold 27 % 0 % 0 % 70 % 24 %

Liggedager 36 % 0 % 0 % 89 % 30 %

Dagopphold 25 % 49 % 32 % 29 % 28 %

Poliklinikk 18 % 22 % 20 % 18 % 18 %

Døgnopphold 7 % 0 % 0 % 42 % 5 %

Liggedager 9 % 0 % 0 % 49 % 4 %

Dagopphold 53 % 56 % 39 % 68 % 54 %

Poliklinikk 12 % 22 % 16 % 15 % 13 %

Framskrevet demografisk, 2030

Aktivitet2014 

Framskrevet og omstilt, 2030

%-vise endringer 2014- 2030, framskrevet demografisk

%-vise endringer 2014- 2030, framskrevet demografisk og omstilt

Aktivitet 2014, STHF (ekskl. Nordagutu), krigert for dialyse fra poliklinikk til dagopphold, 

aktivitetsomfordeling, Kragerø->Skien, Rjukan -> Notodden for 2030

Pasientgrupper
Gjennomsnittlig liggetid 

2014

Gjennomsnittlig liggetid 

2030, etter demografisk 

framskrivning 

Gjennomsnittlig liggetid 

2030, etter demografisk 

framskrivning og 

omstilling

Endring 2014- 2030 

omstilt, absolutte tall

%-vis endring 2014 -

2030, omstilt

Gjennomsnittlig liggetid for alle pasientgrupper 4,15 4,31 3,93 -0,22 -5 %
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Økningen i aktivitet for poliklinikk og dagbehandling er en samlet effekt av demografisk utvikling, 

omstilling fra døgn til dag/poliklinikk og en netto økning i etterspørsel. 

    Beregnet kapasitetsbehov til 2030, somatikk 
Beregning av framtidig kapasitetsbehov tar utgangspunkt i framskrevet aktivitet. Kapasitetsberegning 

er alltid forbundet med usikkerhet, og det er derfor her vist noen faktorer som kan ha ulike 

utfallsrom.  

I tabell 8 er det vist kapasitetsbehov med forutsetning om basis utnyttelsesgrader satt opp imot 

dagens faktiske kapasitet. Utnyttelsesgrader har stor innvirkning på framtidig kapasitetsbehov (se 

vedlegg 1 Metode). Basis utnyttelsesgrad har for normalsenger 85 % utnyttelsesgrad og det 

forutsettes at poliklinikker og operasjonsrom har 8 timers åpningstid (pasienttid) 230 dager/år.   

Høy og basis utnyttelsesgrad, som er de to samme faktorer som ble benyttet til Helse Sør-Øst 

rapporten om aktivitets- og kapasitetsbehov. 

Forutsatt basis utnyttelsesgrad vil det i 2030 være følgende kapasitetsbehov totalt for STHF: 

Tabell 9 Aktivitets- og kapasitetsbalanse STHF, somatikk, fordelt på lokasjon. Kapasitetsbehov i 2030 vs 
tilgjengelig kapasitet i dagens sykehus. Forutsatt basis utnyttelsesgrad. Korrigert for redusert forbruk i 
Rjukan 

 

Dersom en i tillegg legger til 37 000 polikliniske konsultasjoner som en ren økning i forbruk 

(tilsvarende de siste års trender) gir det ytterligere behov på 15 poliklinikkrom = totalt 108 

poliklinikkrom. Spesialrom (endoskopirom, lysbehandling, nukleærmedisin, syns- og hørselstestrom 

osv.) kommer i tillegg. Spesialrom utgjør i nye sykehusprosjekter ca. 50-60 % tillegg til generelle 

poliklinikkrom. Dette kapasitetsbehovet forutsetter at en har samlokaliserte, effektive poliklinikker 

der rommene kan benyttes på tvers av fagområdene. Det samme gjelder for operasjon. I tillegg til de 

17 operasjonsstuene totalt bør det være tilgjengelig kapasitet for hasteoperasjoner slik som f.eks. 

sectio. Det gir ved dagens organisering behov for totalt 19 operasjonsstuer.       

For Notodden er det i beregningene forutsatt operasjonsstuekapasitet for pasienter med sykelig 

fedme.  

Forutsatt økt utnyttelsesgrad og endringsfaktorene som er lagt inn i beregningene vil kapasiteten i 

STHF dekke framtidig behov for døgnplasser (inklusiv intensiv og tung overvåking). Det forutsetter 

imidlertid også at dagens bruk av flersengsrom er uforandret. Dette er i motstrid i forhold til nye 

sykehus som planlegges med 100 % ensengsrom på grunn av reduksjon av smitterisiko, bedre 

logistikk (færre forflytninger/omrokeringer), sikkerhet rundt legemiddelhåndtering og informasjon, 

arbeidsflyt og pasienthensyn.  

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasiets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Skien 326 313 35 46 82 73 9 14

Porsgrunn 0 0 67 5

Notodden 60 55 10 8 16 10 2 3

Kragerø 0 12 10 7 6 0

Rjukan 0 6 4 4 3 0

Nordagutu 17 17 1

Totalt 403 385 63 68 176 93 16 17

Aktivitets- og kapasitetsbalanse STHF, somatikk, 2030. Basis utnyttelsesgrad

Døgnplasser Dagplasser Poliklinikkrom Operasjon
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Dersom en gjennomfører endringer i tråd med moderne sykehusplanlegging med en stor andel 

ensengsrom vil det bli en betydelig reduksjon i sengekapasiteten. En mulighetsstudie gjennomført i 

forbindelse med utviklingsplanen viser at en vil få et underskudd på 53 senger i Skien og 3 senger i 

Notodden. 

Tabell 9 viser en sammenstilling av et beregnet kapasitetsbehov dersom en sammenligner basis og 

høy utnyttelsesgrad. Høy utnyttelsesgrad med 90 % belegg på senger og 10 timers åpningstid i 

poliklinikker operasjon gir en kraftig reduksjon i kapasitetsbehov. Høy utnyttelse er vanskelig å oppnå 

i dagens bygninger i STHF, og en får en risiko for overbelegg og korridorpasienter.  

Tabell 10 Differanse i kapasitetsbehov mellom basis og høy utnyttelsesgrad. STHF, somatikk, fordelt på 
lokasjon.  

 

 

5.4.1 Utnyttelse av kapasiteter 
Romkapasiteter slik som senger, poliklinikkrom, dagplasser og operasjonsstuer kan i mange sykehus 

utnyttes bedre enn det en gjør i dag. Begrensningene for en maksimal utnyttelse ligger som regel i 

tilgang på personell, arbeidstidsordninger, pasientgrunnlag og fysiske strukturer. Muligheter eller 

hinder for å utnytte kapasiteter på tvers av fagområder må avklares. 

Ti timers utnyttelse 240 dager per år er en utnyttelsesgrad som er benyttet i planleggingen av 

poliklinikker, dagområder og operasjonsavdelinger ved Ahus, nytt østfoldsykehus og St. Olavs 

hospital, byggefase 2. Dagens reelle effektive utnyttelse (kartlegging i Sørlandet sykehus og 

evalueringsprosjekt ved St. Olavs Hospital) ligger i dag rundt 5-6 (for noen få fagområder 7-8) timer 

per dag. Det er erfaringsmessig svært utfordrende for virksomhetene å oppnå så høye 

utnyttelsesgrader som forutsatt i disse prosjektene.  

Inntaksraten, dvs. antall inneliggende pasienter til enhver tid, varierer kraftig over uken og over året. 

Et krav om høy utnyttelsesgrad på senger vil derfor medføre en høy risiko for korridorpasienter, 

spesielt i vintermånedene. Personell og kompetanse er en avgjørende kapasitetsfaktor, og det er 

spesielt viktig for både den polikliniske aktiviteten og operasjonsaktiviteten at romkapasiteten ikke 

blir en flaskehals for god utnyttelse av personellressursen. 

Det er stor forskjell i potensialet for utnyttelse av kapasiteter i lokalsykehus med flere lokasjoner, lite 

tilgang på personell og lavt pasientgrunnlag sammenlignet med store universitetssykehus. I tillegg er 

det stor forskjell på nybygde sykehus og sykehus som har en eldre bygningsmasse og der utvikling 

over år har ført til at f.eks. poliklinikkområder og operasjonsstuer er spredt rundt omkring i 

sykehuset. Sykehuset Telemark har spredt poliklinisk- og operasjonsvirksomhet.  

Dersom STHF ikke klarer å oppnå 8 timers åpningstid som gitt i basis forutsetning, med 7 timer, vil 

det gi et økt behov på xx poliklinikkrom og xx operasjonsstuer. Bygningsmessige forhold vil virke inn 

på muligheten for å utnytte kapasitetene optimalt. 

Basis Høy Basis Høy Basis Høy Basis Høy

Skien 313 297 46 35 73 49 14 11

Porsgrunn 0 0 0 0 0 0 0 0

Notodden 55 52 8 6 10 7 3 2,6

Kragerø 0 0 10 10 6 6 0 0

Rjukan 0 0 4 4 3 3 0 0

Nordagutu 17 17 0 0 1 1 0 0

Totalt 385 366 68 55 93 66 17 13,6

Differanse -19 -13 -27 -3,4

Aktivitets- og kapasitetsbalanse STHF, somatikk, 2030. Basis vs høy utnyttelsesgrad

Døgnplasser Dagplasser Poliklinikkrom Operasjon
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 Kapasitetsbehov for intensivplasser og tung overvåking 
Kapasitetsbehov for intensivplasser og tung overvåking er beregnet i henhold til Wales modellen 

(beskrevet i metodekapittelet, vedlegg 1). Kapasiteten beregnes med utgangspunkt i 

befolkningsgrunnlaget og har forskjellige senarioer om en har 1, 3 eller 5 intensivenheter. Dersom en 

forutsetter at det er intensivenhet i både Skien og Notodden (dvs. 2), er det ved en middels 

befolkningsøkning behov for 16 intensivplasser og 28 tunge overvåkingsplasser til sammen. Denne 

kapasiteten er en andel av døgnplassene som er framskrevet. 

Tabell 11 Beregning av kapasitetsbehov for intensiv og tunge overvåkingsplasser, STHF i 2030 

 

Det er i dag 16 intensivplasser i dag i STHF. Ut fra Walesmodellen kan det være behov for flere tunge 

overvåkingsplasser ved sykehuset. 

Et samlet kapasitetsbehov ved basis utnyttelsesgrad er for Skien og Notodden på 379 senger. Av 

disse er 44 intensiv og tung overvåking, dvs. de resterende 335 er «normalsenger» (pasienthotell, 

observasjonsplasser og ordinære sengeområder). 

 Aktivitet og forventet kapasitetsbehov i 2030, PHV og TSB 
Aktivitetsframskriving for psykisk helsevern for barn og voksne og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling tar utgangspunkt i dagens aktivitet som for somatikk. Effekten av demografisk 

utvikling er noe lavere sammenlignet med somatikk på grunn av at pasientgruppene er noe yngre i 

gjennomsnitt. De kvalitative endringsfaktorene er i hovedsak knyttet til endret oppgavedeling 

mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Tabell 12 Framskrevet aktivitet PHV, TSB og BUP for STHF 2014-2030. Effekt av demografi + omstilling 

 

Beregnet kapasitetsbehov tar utgangspunkt i framskrevet aktivitet (demografi+omstilling). Tabell 12 

viser kapasitetsbehovet fordelt på sykehuspsykiatri og DPS og på de ulike lokasjonene. Omfordeling 

mellom DPS og sykehuspsykiatri til en 60/40 fordeling vil øke kapasitetsbehovet i DPS og redusere 

behovet i sykehuset. 

1 intensiv 

enhet

3 intensiv 

enheter

5 intensiv 

enheter

1 intensiv 

enhet

3 intensiv 

enheter

5 intensiv 

enheter

MMMM scenario 185281 14 18 19 26 30 32

MMMH scenario 191426 15 18 20 26 31 33

Differanse 6145 0,5 0,6 0,6 0,8 1,0 1,1

Sykehuset Telemark 

HF, 2030

Antall 

innbyggere 

Antall intensivplasser Antall  tunge overvåkingsplasser

Beregning av kapasitet for intensiv og tung overvåking etter Wales modellen

DPS
Sykehuspsykiatri 

inkl. BUP
Sum DPS

Sykehuspsykiatri 

inkl. BUP
Sum

2014 2014 2014 2030 2030 2030

Døgnopphold 1120 995 2115 1165 1125 2289 8 %

Liggedager 18949 22287 41236 16954 22287 39241 -5 %

Dagopphold 178 123 301 209 127 336 12 %

Polikliniske konsultasjoner 82060 27962 110022 97979 29520 127499 16 %

Aktivitet

%-vis 

endring 

2014-2030

Framskriving aktivitet PHV, TSB og BUP, Sykehuset Telemark HF 2014-2030



 
 

43 
 

Tabell 13 Aktivitets- og kapasitetsbalanse STHF, PHV, sykehus og DPS, fordelt på lokasjon. 
Kapasitetsbehov i 2030 vs tilgjengelig kapasitet i dagens sykehus. Forutsatt basis utnyttelsesgrad. 

 

Innenfor psykisk helsevern er det med de forutsetningene som ligger inne i beregningene tilstrekkelig 

kapasitet i dagens bygg. 

I PHV og TSB blir ofte behandlerkontorene benyttet til konsultasjonsrom. Det betyr at en ofte har en 

relativt høy kapasitet i forhold til beregnet behov. Dersom en skal ha «nøytrale» og generelle rom for 

polikliniske konsultasjoner, kan kontorplassene organiseres med for eksempel teamkontor. 

 Bemanningsbehov og kompetanse 
Framskriving av bemanningsbehov – bruker den nasjonale bemanningmodellen 

6 Målbilde for Sykehuset Telemark (Hvordan vil vi ha det?) 
Andelen eldre over 67 år øker mer i STHF enn gjennomsnittet for øvrig i HSØ, og 

sentraliseringstendensen er økende. Selve behandlingstilbudet vil framover påvirkes av sterke 

teknologiske drivere, hvor noen virker både sentraliserende (særlig innenfor kirurgiske fagområder) 

og andre virker desentraliserende, og hvor velferdsteknologi gir muligheter for større grad av 

desentralisering og behandlingsoppfølging til pasienter i eget hjem. I STHF sitt planarbeid fram mot 

2030 vil vi nettopp møte disse utfordringene, innrette tilbudet etter befolkningens behov, utnytte 

teknologien på resultatrettet måte og sammen med kommunene stimulere til løsninger som kan gi 

våre pasienter det best mulige behandlingstilbudet, uavhengig av hvor pasientene måtte bo. 

I tillegg til behovet for helsetjenester som påvirkes av befolkningsutvikling og de endringsdrivere som 

er drøftet i framskrivingen, er det noen viktige føringer som har betydning for organisering av 

tjenestene.  

Disse er: 

 Pasientens helsetjeneste 

 Samarbeid og helhetlige tjenester for somatikk, psykisk helsevern og rus 

 God utnyttelse av de samlede ressursene (romkapasiteter, utstyr og bemanning)  
 

STHFs strategiske dokument «STHF strategi 2016-2019» har satt disse elementene i fokus. 

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst (12.1.2016) er det 

presisert følgende mål for 2016: 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 

Tilgjeneglig 

kapasitet

Kapasiets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Tilgjeneglig 

kapasitet

Kapasiets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Skien 76 69 32 13 12 34

Porsgrunn 0 0 30 27 16

Notodden 0 0 9 8 18

Kragerø 0 0 0 0 16

Seljord 0 0 9 8 6

Totalt 76 69 32 61 55 90

Døgnplasser, 

sykehuspsykiatri

Poliklinikkrom, 

sykehuspsykiatri
Døgnplasser, DPS Poliklinikkrom, DPS

Aktivitets- og kapasitetsbalanse STHF, PHV, TSB, BUP, 2014
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Disse målsettingene passer godt inn med de føringene som ligger til grunn for denne utviklingsplanen 

for Sykehuset Telemark.  

Nasjonal helse- og sykehusplan viser til et senario for Sykehuset Telemark der det videreføres to 

akuttsykehus (Skien og Notodden). Det strategiske valget om å videreføre to akuttsykehus i Telemark 

gir mulighet for oppgavefordeling og oppgavetilpasning slik at begge sykehus utnytter kompetanse, 

utstyr og areal effektivt.  Telemark har geografiske utfordringer som krever desentralisering av 

dialyse, cytostatika, DPS-psykiatri og diagnostikk til beste for pasientene. Flere lokasjoner gir større 

mulighet for desentralisering av oppgaver. Kontinuitet og nærhet er kvaliteter mange pasienter med 

kronisk sykdom og hyppige kontakter med helsetjenesten etterspør. Sykehus i nettverk med et bredt 

faglig miljø vil kunne videreutvikle gode desentrale tjenester. 

I tråd med sentrale føringer legger STHF opp til å opprettholde den sykehusstrukturen som ble 

vedtatt i Utviklingsplanen 2014 -16. Dette betyr en videreutvikling av en desentral sykehusstruktur, 

hvor pasientenes behov skal være førende for organisering og oppgavefordeling, og hvor pasientene 

skal være sikret den samme trygge og gode behandlingen uansett hvilket sykehus de blir behandlet 

ved.  

 Pasientens helsetjeneste 
Tydelige politiske signaler innebærer at brukernes rolle blir styrket. Fritt sykehusvalg er en 

pasientrettighet som gir helseforetakene tilsvarende oppdrag. Rett bruk av prioriteringsveiledere, 

kort ventetid og ingen fristbrudd, er tydelige myndighetskrav. Finansiering av helseforetak knyttes til 

oppnåelse av kvalitetskrav og god tilgjengelighet til tjenestene. Den medisinske og teknologiske 

utviklingen gir nye muligheter og høyner forventningene til behandlingsresultat, samtidig som utstyr 

og kompetanse er begrensede ressurser.  

I strategiplan 2016-2019 for Sykehuset Telemark er visjonen «Pasientens helsetjeneste». Det er i tråd 

med fokuset på pasientens helsetjeneste i NHSP. I planen står det:  

«Pasienter og brukere skal 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. 

Pasienten skal oppleve tilgjengelighet 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»  

Ved at pasientene har valgmuligheter vil det ligge en usikkerhet i om det kan påvirke aktiviteten. I 

strategiplanen for Sykehuset Telemark presiseres det at det skal være et attraktivt og foretrukket 

sykehus.  Større kommuner og sammenslåtte fylker til regioner kan endre pasientstrømmer. Ny E134 

gir bedre kommunikasjon mellom Øvre Telemark og Kongsberg/Drammen enn til Skien/Porsgrunn.  

Dagens sykehus har bygg fra 1780 til 2005, og flere av disse tilfredsstiller ikke de krav og 

forventninger pasienter har til moderne omgivelser. Ensengsrom med eget bad og god tilgang til 

personalet gir pasientene opplevelse av kontroll og ro i tillegg til barrierer som reduserer smitte. Nye 

sykehus planlegges med et fokus på at pasienter og pårørende skal tilbys omgivelser som støtter 

behandlingsforløpene, er helsefremmende og legger til rette for god kommunikasjon. 
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Tradisjonelle fagisolerte sengeposter må erstattes av moderne sengetun med mulighet for fleksible 

løsninger som er tilrettelagt variert behov ved sesongsvingninger.  

Omfattende forskning, jfr Chalmers publikation1/2012 «Evidensbas før vårdens arkitektur», 

understøtter at ensengsrom har viktige fordeler framfor flersengsrom. Dette gjelder bl.a 

- Mindre infeksjonsspredning via kontakt- og luftsmitte 
- Bedre pasientsikkerhet og pleiekvalitet (bla. mindre feilmedisinering og færre pasientskader) 
- Styrket pasientintegritet og hensyn til fortrolighet (informasjonssikkerhet) 
- Forenklet rengjøring og sanering i f.m. utskriving 
- Mindre støy og færre pasientflyttinger 
- Bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient 
- Bedre pasientopplevelse av trivsel og valgmuligheter 
- Kortere liggetid 

 

På dette grunnlag vil STHF i videre planlegging av sengeareal primært legge opp til ensengsrom. 

Poliklinikker og operasjonsområder bør tilrettelegges på en slik måte at ressurser (rom, utstyr og 

personell) kan utnyttes fleksibelt, på tvers av fagområder. Små og mellomstore sykehus med 

fragmentert (oppdelt) lokalisering i flere bygg og etasjer har erfaringsmessig svært reduserte 

muligheter til å utnytte ressursene og til å få til godt samarbeid og pasientforløp.    

I videre ombygging og utbygging av sykehuset er det et uttrykt ønske om å tilrettelegge for så 

fleksible løsninger som mulig for å møte framtidige behov, inkl. endringsbehov; f.eks. mulighet for at 

ensengsrom kan nyttes som tosengsrom, at store pasienter ikke diskrimineres og at sengerom kan 

omgjøres til poliklinikkrom. 

Gjennom år har STHF lagt stor vekt på utforming av de fysiske omgivelsene i og rundt 

behandlingsaktiviteten. Vi tror at en helhetlig satsing på trivelige omgivelser, estetikk ute og inne, 

samt imøtekommende og servicetilpassede løsninger, understøtter god pasientbehandling. Derfor vil 

STHF i videre utvikling og utbygging av sykehuset prioritere trivelige, universelle og estetiske 

omgivelser innendørs og utendørs. Slik satsing tror vi også støtter opp under målet om å være et 

attraktivt sykehus, både for pasienter og ansatte, - noe som også vil stimulere godt fagmiljø, kvalitet 

og gode arbeidsmiljø.  

 Samarbeid og helhetlige tjenester for somatikk, psykisk helsevern og 

rus 
Nasjonal helse- og sykehusplan legger vekt på å samlokalisere tilbudet for pasienter med 

undersøkelses- og behandlingsbehov innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.  Samordning av 

tjenestetilbud for psykisk helsevern og rus er angitt som et ønske for framtidige sykehus. Mange 

pasienter har behov for tjenester fra flere spesialiteter. Det er pasienter som kommer inn til 

somatiske enheter for behandling der grunnsykdommen er psykisk sykdom eller rus. Det er også 

pasienter som kommer til psykiatriske enheter og enheter for rusbehandling der det er behov for 

somatisk undersøkelse og behandling. Levetid er lavere og somatisk sykelighet høyere for pasienter 

innen psykisk helsevern. Pasienter i somatikken kan ha uoppdaget psykisk sykdom eller 

rusproblematikk. Et helhetlig menneskesyn og tjenestetilbud tilsier at disse tilbudene legges nært 

hverandre.  

Det er en trend i nye sykehusprosjekter at en ønsker å ha en nærhet for tilbudene i somatikk og 

psykisk helsevern. Eksempler på dette er Nytt Østfoldsykehus, planer for Helse Fonna, Helse Førde, 

Tønsbergprosjektet, Sørlandet sykehus og Nytt Vestre Viken sykehus i Drammen. Sykehuset Telemark 
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har nærhet mellom somatikk og psykisk helsevern i Skien, men tjenestene er ikke i samme bygg. 

Prosjektene i Nytt Østfoldsykehus og Helse Fonna går lengre enn de øvrige ved at tjenestene for 

somatikk og psykisk helsevern er under samme tak og delvis i samme enheter. Det er ikke evaluert 

effekten av grad av integrering, noe som vil bli fult opp i evalueringsprosjekter for psykisk helsevern 

og sykehusbygg. 

For aktiviteten i DPS-ene er det foreslått en prøveordning i de største byene der kommunene har 

ansvar for denne virksomheten og får bistand fra helseforetaket. Det er i liten grad sett på 

samordning mellom kommunale somatiske tjenester og DPS-er. En slik utvikling vil sannsynligvis ligge 

noe lengre fram i tid, og STHF legger ingen slike strategiske føringer i vår plan nå.  

Utvikling/etablering av ambulante akutteam i psykisk helsevern og rus er en anbefalt faglig dreining. 

Slike planlegges etablert og vil samarbeide med kommuner og fastleger blant annet gjennom 

kommunale øyeblikkelig hjelp plasser som er planlagt etablert i 2017. 

 Alternative virksomhetssenarioer for framtidig utvikling av Sykehuset 

Telemark 
I innstillingen i f.m. behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) (St meld 11 2015-16) gis 

det tilslutning til definisjon av fire ulike typer sykehus; regionsykehus, stort akuttsykehus, 

akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.  Regionsykehus er det ene hovedsykehuset i hver 

helseregion som  har det største tilbudet  av regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i 

regionen, og for oss i Helse  Sør-Øst er dette Oslo universitetssykehus (OUS). STHF i Skien  er det 

store akuttsykehuset i Telemark, hvor vi har et bredt akuttilbud med flere medisinske spesialiteter. 

Notodden sykehus, som del av STHF, er akuttsykehus, med akutt funksjon i indremedisin ,  kirurgi og 

psykiatri , samt anestesilege i døgnvakt.  

STHF har dessuten somatiske sykehus uten akuttfunksjon og døgnbehandling på Rjukan og i Kragerø.  

Som Regjeringen legger opp til, skal Telemark fortsatt ha desentralisert sykehusstruktur med 

akuttsykehus både i Skien og på Notodden. Notodden sykehus har en kirurgisk akuttfunksjon som er 

tilpasset befolkningens vanligste behov, og oppgavefordelingen skjer i et samarbeid med det store 

akuttsykehuset i Skien. Begge senarioer som foreslås nærmere utredet, bygger på en videreføring av 

akuttberedskapen på Notodden, slik at alle pasienter skal oppleve samme trygge og forsvarlige 

behandling både på Notodden og i Skien.   

STHF skal videreføre utvikling av polikliniske og ambulante dagtilbud desentralt og i et godt 

samarbeid med kommunene, basert på nettverk om pasientforløp, utdanning av helsepersonell, 

bemanning og hospiterings- og ambuleringsordninger.   

I begge senarioene må videre utvikling av STHF vektlegge kvalitet, pasientsikkerhet og faglige føringer 

som kan bety endringer som vi ikke kan forutse i dag.  Slike må det tas høyde for i forbindelse med 

rullering av utviklingsplanen, - en rullering som normalt vil følge prosessen knyttet til økonomisk 

langtidsplan (ØLP)) 

Utkastet til NHSPs senarioer har et tidsperspektiv med handlingsplaner på tre år, 2016-2019. 

Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark har et langsiktig perspektiv fram mot 2030, med senarioer 

som tar utgangspunkt i NHSP sine føringer, bygger på sykehusets egen strategiplan 2016-19, tar 

hensyn til de modifiserende faktorer vi må forvente over tid, og som viser en utviklingsretning for 

ulike senarioer i en langsiktig utvikling av virksomheten. På denne bakgrunn har arbeidet med  

Utviklingsplanen 2030 har landet på to aktuelle virksomhetsmodeller – senarioer - for nærmere 

konsekvensutredning: 
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0. Dagens driftsmodell med tre somatiske sykehus 
1. To somatiske sykehus 

 

Disse to senarioene har alternative, modifiserte løsningsmodeller. Disse er beskrevet i hvert av 

senarioene. 

6.3.1 Senario 0 - Dagens driftsmodell med tre somatiske sykehus 
Senario 0 er en videreføring av dagens virksomhet, men med en endring i aktivitet som tilsvarer 

framskrivingen vist i kapittel 6.  

I modellen vist under er dagens driftsmodell illustrert med dag- (=dag + poliklinikk) og døgnaktivitet 

for medisin, kirurgi og psykisk helsevern/rus samt akuttvirksomhet i Skien og Notodden. Det er 

imidlertid noe oppgavefordeling mellom de to sykehusene. I tillegg er det dagaktivitet for somatikk 

og psykisk helsevern/rus i Porsgrunn, Kragerø, Seljord og Rjukan samt døgnopphold i Seljord og 

Porsgrunn DPS. 

Senario 0: 

  SKI NOT  PGR SEL KRA RJU 

MED Dag         

Døgn A A     

KIR Dag       

Døgn A A     

PSYK  

& RUS 

Dag       

Døgn A A     

 

I dette alternativet kan en også se for seg en styrking av elektiv virksomhet i Porsgrunn og på 

Notodden, og med en differensiering av akuttvirksomheten mellom Skien og Notodden.  Skien 

fortsetter som «stort akuttsykehus» med et bredt akuttilbud inkl akuttkirurgi og flere medisinske 

spesialiteter. Notodden videreutvikles som «akuttsykehus», med akuttfunksjon i indremedisin og 

kirurgi, anestesilege i døgnvakt og planlagt elektiv kirurgi.  Dette betyr at sykehusene i Skien og på 

Notodden skal samarbeide om forsvarlig akuttberedskap og organiseringen av denne, bl.a. om 

aktuelle rotasjonsordninger og fordeling av oppgaver, inkl. elektiv kirurgi.  

Den desentrale dag- og polikliniske aktiviteten innen somatikk, rus og psykiatri vil styrkes og 

ambulant virksomhet og videreutvikle samarbeidet med kommunene økes. 

6.3.2 Senario 1 - To somatiske sykehus 
Virksomhetsmodellen medfører at den somatiske delen av virksomheten blir konsentrert til 2 

istedenfor 3 lokasjoner, men den konsekvens det har for logistikk og ressursutnyttelse av personell, 

rom og utstyr.  

I modellen vist under er det vist en driftsmodell illustrert med to døgnsykehus for somatikk og 

psykisk helsevern. Hovedtrekkene i dette senarioet er: 
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 Skien som stort akuttsykehus  

 Notodden som akuttsykehus 

 Avvikling av somatikk i Porsgrunn 
 

 

 

 

Senario 1: 

  SKI NOT  PGR SEL KRA RJU 

MED Dag         

Døgn A A     

KIR Dag       

Døgn A A     

PSYK  

& RUS 

Dag       

Døgn A A     

  

Overordna faglige føringer tilsier styrket samhandling mellom somatikk, psykiatri og rus. Dette betyr 

at vi vil prioritere sterkere samarbeid mellom somatiske klinikker og Klinikk for psykiatri og rus i 

forhold til helhetlig pasientbehandling, - også i akuttfasen.  

Den somatiske aktiviteten i Porsgrunn avvikles og overføres til Skien, eventuelt til Notodden der det 

er hensiktsmessig. Dette gir en mer effektiv driftssituasjon, fordi en unngår dublering av utstyr og 

funksjoner, og fordi personellressursene fordeles på færre lokasjoner. Dette tilrettelegger for mer 

helhetlig tilnærming på tvers av kirurgi og indremedisin og mellom poliklinikk og døgnbehandling.   

Polikliniske og ambulante tjenester på spesialistnivå utføres i samarbeid med kommunene (eventuelt 

i distriktsmedisinske sentra). 

 

Faglige føringer kan tale for felles akuttmottak for somatikk og rus/psykiatri. Det vil gi noen 

bygningsmessige krav som kan få investerings- og driftsmessige konsekvenser. 

 

 Mulighetsstudier 
 

 Kriterier for valg mellom alternativene  
 

Evalueringskriterier Senario 0 Senario 1 

God kvalitet og likeverdige tilbud   
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God tilgjengelighet   

Faglig og organisasjonsmessig 

styrke 

  

Ressursutnyttelse og økonomi   

  

 ROS analyse for kritiske områder 
De ulike alternativene for virksomhetsutvikling risikovurderes før man velger 

 

7 Tiltak (Hva bør gjøres?) 
 

 Tiltak på kort sikt (2017-2021) 

  
Tiltaksområder Tiltak  

Kompetanse (det inkluderer 

bemanning og rekruttering, 

forskning, utdanning og 

innovasjon med mere) 

  

Samhandling og oppgavedeling   

Ledelse og organisering 

 

  

Teknologi og utstyr 

 

  

Bygg 

 

  

   

 

 Tiltak på mellomlang sikt (2018-2030)  
 

Tiltaksområder Tiltak  

Kompetanse (det inkluderer 

bemanning og rekruttering, 

forskning, utdanning og 

innovasjon med mere) 
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Samhandling og oppgavedeling   

Ledelse og organisering 

 

  

Teknologi og utstyr 

 

  

Bygg 

 

  

   

 
Utviklingsplanen vil følges av prosjektprogram for tiltakene. 

 

Vedlegg 1: Metode for framskriving av aktivitet og 

kapasitetsbehov 
 

Framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov i U30 tar utgangspunkt i dagens aktivitet. Det er 

en inndeling i aktivitet iht definerte diagnosegrupper (ICD10 grupper), se tabell 1. 

 

Dagens aktivitetstall er hentet fra NPR og korrigert i forhold til dag og poliklinikk slik at 

polikliniske konsultasjoner der en har behov for dagplass er justert til dagopphold. 

Aktivitetsdata for friske nyfødte er trukket ut. 

 

Det er ikke foretatt justeringer i forhold til forbruksrater innledningsvis, men blir en del av 

justeringene gjennom de kvalitative endringsfaktorene.  

  

Tabell 1 Gruppering av aktivitetsdata i ICD10 koder for bruk i pasientforløpsanalyser 
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Sammensetting av ICD10-koder og diagnosegrupper er gjort på grunnlag av erfaring fra 

sykehusplanleggingsprosjekter. Inndeling i diagnosegruppene er utgangspunkt for 

pasientforløpsanalyser og framskrivning av sykehusaktivitet i framskrivningsmodellen.  

 

Framskrivningsmodellen består av flere deler eller trinn, slik at den kan gjennomføres 

trinnvis. For hvert trinn får en et delprodukt som kan brukes selvstendig, men som i 

hovedsak er grunnlaget for neste trinn:  

 

Pasient 

forløp nr.
ICD10 kode Diagnosegruppe

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

2 C00-C99, Z51 Ondartede svulster, inkl kjemoterapi, strålebehandling

3 D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet

5 E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og dialyse

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

7 G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet, ekskl TIA

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute

10 I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag), inkl TIA

11 I20-I25 Ischemske hjertesykdommer

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma

14 Rest J Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni

15 K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer

21 O00-O99, Z37 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel

22 P00-P96 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm)

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl hofte/lår/underekstr)

27 S70-S99 Skader i hofte og lår, underekstremiteter

28 T40-T65 Intox

29 Rest S T Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

30 Z50 Rehabilitering

31 Rest Z, ekskl Z37, Z51 og Z49 Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten

Inndeling i diagnosegrupper
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Figur 11 Framskrivningsmodell. Data kilde: Sykehusbygg HF7 

En demografisk framskriving betyr at en beregner konsekvenser for aktiviteten i sykehuset 

av befolkningsutviklingen over et gitt antall år. Aktivitet er i dette prosjektet begrenset til 

døgnopphold, liggedager, dagopphold, polikliniske konsultasjoner og operasjoner.  

 

Ved hjelp av den kvantitative modellen for demografisk framskriving knyttes dagens aktivitet 

til den framtidige, forventede mengde og sammensetning av befolkningen. Modellen 

forutsetter en lineær sammenheng mellom data om dagens aktivitet, og befolkning og 

framtidig aktivitet. Prinsippet er at forbruket i en gitt befolkningsgruppe er det samme i 

framskrivningsåret som i baseåret. En kan enkelt si at den demografiske framskrivingen viser 

framtidig aktivitet, hvis ikke noe annet enn demografien endrer seg. 

 

I dette prosjektet er demografisk framskriving av aktiviteter foretatt av Nasjonal Pasient 

register (NPR) for framskrivings horisont mot 2030 og basert på alternative 

befolkningsprognoser (MMMM, MMMH). For demografisk framskriving har NPR koblet 

aktivitetsdata for 2014 direkte til beregninger av befolkningsutvikling fra SSB. Aktivitet er 

fremskrevet ved hjelp av forholdstall for utvikling i befolkningen. Befolkningstallet i et gitt 

framskrivnings år er delt på dagens befolkningstall. Dette gir et forholdstall som brukes som 

                                                      
7 http://sjukehusbygg.no/wp-content/uploads/2014/10/Beskrivelse-av-Fremskrivingsmodellen-des-
2014.pdf 



 
 

53 
 

en relativ vekt på dagens aktivitet. Ansvar for gjennomføring av framskrivningen av 

aktiviteter ligger ved NPR. 

 

Del 2 er den kvalitative delen av Framskrivningsmodellen og bygger på del 1. Den viser 

hvordan ulike endringsfaktorer, ut over den demografiske endringen, påvirker den 

framtidige aktiviteten. Den kvalitative delen av framskrivingen er en tilnærming basert på 

informasjon om dagens virksomhet, og kunnskap om de faktorer som kan bidra til endringer 

i pasientforløpene og den framtidige aktiviteten. Aktivitetsdata som er fremskrevet 

demografisk er justert i henhold til følgende endringsfaktorer: 

 

Tabell 1 Oversikt over endringsfaktorene og kilder for relevant litteratur og referanser 

 

Endringsfaktor Beskrivelse av endringsfaktoren, forutsetninger 

Epidemiologi, forebygging, nye 

behandlingstilbud 

Sykdomsutvikling ut over endring i befolkning (demografi), effekt av nye 

diagnostiseringsmåter og behandlingsmetoder, effekt av forebygging primær- og 

sekundær). Omfatter også effekt av at flere lever lengre med kroniske sykdommer og 

oppfølgingsbehov/konsekvenser av å overleve alvorlig sykdom/skade. 

Oppgavedeling mellom primær- 

og spesialisthelsetjeneste, 

samhandlingstiltak 

Effekt av endring i pasientstrømmer der flere pasienter får tilbud i kommunene i stedet 

for eller som en del av forløpet som i dag er i sykehus. Denne endringsfaktoren 

forutsetter at kommunehelsetjenesten har tilgjengelig kompetanse, utstyr og kapasitet, 

og at samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste er organisert slik at 

kvalitet opprettholdes eller blir bedre, og at det er god flyt og kommunikasjon mellom 

nivåene. I denne endringsfaktoren ligger også en omstilling, der en andel av polikliniske 

konsultasjoner skjer hjemme (ved e-konsultasjon, mobil mm), hos fastlege eller i 

samhandlingsarenaer sammen med spesialist- og kommunehelsetjeneste. Dette 

forutsetter gode kommunikasjonssystemer og finansiering av virksomheten både for 

kommuner og spesialisthelsetjeneste.  

Omstilling fra døgnopphold til 

dagopphold  

 

Endring av pasientforløpene fra døgnopphold til dagopphold. Det legges til en generell 

faktor der 50 % av dagoppholdene som omstilles fra døgn får 1 døgn i pasienthotell som 

tillegg. Mange sykehus har hatt vesentlige omstillinger alt, og det vil være usikkerhet 

knyttet til omstillingspotensialet. Dersom finansiering støtter omstilling til 

dagbehandling og en videreutvikler og tar i bruk nye behandlingsmåter kan flere 

pasienter få dagopphold, ev. i kombinasjon med pasienthotell eller extended recovery. 

Endring i oppholdsmåter; til 

observasjonsenhet og til 

pasienthotell 

Fordeling av døgnopphold og liggedager til observasjonsenhet (clinical desicion unit) 

og/eller pasienthotell. For liggedager som overføres til observasjonsenhet forutsettes 

det at en reduserer antall liggedager for disse med 25 %. Det forutsetter god tilgang på 

kompetanse og diagnostikkutstyr.  

Intern effektivisering av 

arbeidsprosesser 

 

Endring i liggetid som konsekvens av kortere ventetider internt. Reduksjon i preoperativ 

ventetid, ventetid for diagnostikk og behandling og for utskriving. Effekt av ny teknologi 

på endring i arbeidsprosesser.  

 

Hver av endringsfaktorene har fått en prosentvis vekting i hvert pasientforløp. Når det er et 

sammensatt grunnlag for vurdering av endringspotensialene vil det være en skjønnsmessig vurdering 

av den prosentvise omstillingen. I arbeidet med aktivitets- og kapasitetsanalyse til 2030 for Helse Sør-
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Øst ble disse faktorene gjennomgått av et fagpanel. De prosentandelene som ble satt i det prosjektet 

er gjennomgått og vurdert på nytt av en arbeidsgruppe ved STHF.  

Det er stor usikkerhet knyttet til endringsfaktorene. Dette handler både om datagrunnlag og 

vurderinger, men også om de forutsetninger (bygg, organisering, kompetanse, IKT, finansiering mm) 

som må være til stede for at en slik endring skal kunne gjennomføres. Tidspunktet for hvor tidlig 

endringer kan gjennomføres får også betydning for hvilket aktivitetsnivå en vil få på 

framskrivingstidspunktet. 

I pasientforløpsanalysen tas det utgangspunkt i diagnosegrupper eller pasientgrupper og ikke 

avdelinger/fagområder. Dette gir grunnlag for å vurdere endringer uavhengig av dagens 

organisatoriske modell og konsekvenser for den avdelingsstruktur en har i dag. Det betyr for 

eksempel at en gjennomfører en analyse og framskriving av gruppen pasienter med hoftebrudd, og 

ikke aktiviteten for ortopedi eller ved ortopedisk avdeling. 

Aktivitetsdata for Skien og Porsgrunn er rapportert sammen til NPR. For å se på ulike senarioer har 

det vært behov å splitte aktivitetsdata for somatikk og psykiatrisk helsevern mellom disse 

lokasjonene. Dette ble gjort ved hjelp av en relativ fordeling som baseres på lokale data fra STHF. 

Resultatet av framskrivingen av aktivitet gir grunnlaget for å beregne kapasitetsbehov for de ulike 

lokasjonene ved STHF (Del 4 i framskrivingsmodellen). Dette omfatter liggedagerdøgnplasser, 

dagoppholddagplasser, polikliniske konsultasjonerkonsultasjonsrom og opphold med kirurgisk 

DRGoperasjonsrom. Kapasitetsbehovet er gjennom analyser av pasientforløp og diagnosegrupper, 

knyttet til pasientgrupper.  

Ved kapasitetsberegninger har det vært brukt både høy og basis utnyttelsesgrad og i tillegg 

tilpassede åpningstider for de små lokasjoner som poliklinikk ved Rjukan, Kragerø osv. 

Utnyttelsesgrader er vist i tabellen: 

 

Tabell 14 Utnyttelsesgrader brukt i framskriving av kapasitetsbehov, somatikk 

Kapasitetsbærende 

rom 

% 

utnyttelsesgrad 

Drift 

dager/år 

Drift 

timer/dag 

Minutter per 

konsultasjon/ 

operasjon 

% andel på 

dagtid 

Normalseng 85 %         

Observasjon 80 %         

Pasienthotell 75 %         

Dagplass   230 8   100 % 

Poliklinikkrom   230 7 45 95 % 

Operasjon    230 8 2,5* 90 % 

Radiologi   230 8   85 % 
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Utnyttelsesgraden vist i tabellen over tilsvarer de som er brukt i nye prosjekter slik som St. Olavs 

Hospital fase 1, Utviklingsplan ved Sørlandet sykehus og Universitetssykehuset i Nord Norge. "Høy 

utnyttelsesgrad" som tabellen under viser er brukt i beregning av kapasitet ved Ahus, nytt 

østfoldsykehus og OUS.  

 

Tabell 15 Utnyttelsesgrader i alternativ beregning av kapasitetsbehov med "høy utnyttelsesgrad", somatikk 

Kapasitetsbærende 

rom 

% 

utnyttelsesgrad 

Drift 

dager/år 

Drift 

timer/dag 

Minutter per 

konsultasjon/ 

operasjon 

% andel på 

dagtid 

Normalseng 90 %         

Observasjon 80 %         

Pasienthotell 75 %         

Dagplass   240 10   100 % 

Poliklinikkrom   240 10 45 95 % 

Operasjon    240 10 2,5 90 % 

Radiologi   240 10   85 % 
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Tabell 16 Utnyttelsesgrader i alternativ beregning av kapasitetsbehov med "basis utnyttelsesgrad", psykisk helsevern 

Kapasitetsbærende 

rom 

% 

utnyttelsesgrad 

Drift 

dager/år 

Drift 

timer/dag 

Minutter per 

konsultasjon/ 

operasjon 

% andel på 

dagtid 

Normalseng      

Observasjon      

Pasienthotell      

Dagplass      

Poliklinikkrom      

Operasjon       

Radiologi      

 

Det finnes ingen god dokumentasjon av aktiviteten i NPR meldingen som gir grunnlag for 

beregning av kapasitetsbehov for intensivplasser og tunge overvåkingsplasser. Man kan 

benytte aktivitetsdata fra Norsk Intensivregister (som også er noe ufullstendig) sammen med 

lokale data. I flere prosjekter har man benyttet Walesmodellen, som tar utgangspunkt i et 

befolkningsgrunnlag for å beregne dagens og framtidig kapasitetsbehov. "Walesmodellen" 

har følgende forutsetninger:  

 

 1 enhet /500 000 befolkning = 29 intensiv og 56 intermediær senger 
(gjennomsnittsbehov) 

 1 enhet/500 000 befolkning = 39 intensiv og 69 intermediær senger (for å dekke 
variasjon i behovet 95 % av tiden) 

 3 enheter/500 000 befolkning = 48 intensiv og 81 intermediær senger (for å dekke 
variasjon i behovet 95 % av tiden) 

 5 enheter/500 000 befolkning = 51 intensiv og 87 intermediær senger (for å dekke 
variasjon i behovet 95 % av tiden) 

 

Tung overvåking er et relativt vidt begrep og omfatter både desentrale overvåkingssenger i 

ordinære sengeområder slik som for eksempel slagenhet og overvåkingsrom i 

barneavdelinger og lungeavdelinger og er sentraliserte enheter slik som medisinsk 

overvåking eller tilsvarende. Postoperativ overvåking kommer i tillegg og regnes ikke som en 

del av den totale sengekapasiteten.  
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Vedlegg 2: Virksomhet i Rjukan, Kragerø og Nordagutu 
 

Tabellen under viser aktiviteten i Rjukan, Kragerø og Nordagutu og de spesialiteter som er 

knyttet til denne aktiviteten 

 

Rjukan dagtilbud: Dekker Vinje, Tokke og Tinn 

BilleddiagnostikkRøntgen; radiolog 1 dag/uke 

Billeddiagnostikk; radiograf 5 dager/uke 

Ortopedisk poliklinikk 1 dag/2.uke 

Generell kirurgi. Poliklinikk 1 dag/uke 

Generell medisinsk poliklinikk 5 dager/uke 

Hjertepoliklinikk 1 dag/3.uke 

ØNH poliklinikk ca 1dag/2.uke 

Øye poliklinikk ca 1dag/4.uke 

Dialysebehandling 3 dager/uke 

Cytostatitak poliklinikk 4 dager/uke 

DPS poliklinikk psykisk helsevern 1 dag/uke 

Kragerø dagtilbud: Dekker primært Kragerø og Drangedal 

Billediagnostikk radiolog 1 dag/uke 

Billeddiagnostikk radiograf 5 dager/uke 

Generell medisinsk poliklinikk 5 dag/uke 

Dialysebehandling 5 dg/uke 

Cytostatika poliklinikk 4-5 dager/uke 

Gastromedisinsk poliklinikk 1dag/2.uke 

Lungepoliklinikk 1dag/4.uke 

Gynekologisk poliklinikk 1dag/uke 

Kirurgisk poliklinikk 3-4 dager/uke 

Ortopedisk poliklinikk 1 dag/uke 

Nordagutu 
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Behandling av pasienter med sykelig overvekt, døgn- og poliklinisk tilbud 

 

Somatisk pasientbehandling utenfor STHF 

Følgende pasientgrupper overflyttes andre helseforetak for behandling i dag:  

 Akutt hjerteinfarkt (Grenland/nedre Telemark)   SSHF Arendal 

 Akutt hjerteinfarkt (Øvre Telemark)    OUS HF 

 Karkirurgiske pasienter     SiV HF /OUS HF  

 Større akuttsituasjoner/traumer   OUS HF (Ullevål) 

 Spesialisert barnekirurgi/-ortopedi   OUS HF 

 En del kreftinngrep (barn, blodkreft unge,  
gynekologi, bukspyttkjertel)    OUS HF 

 Stråling i f.m. kreftbehandling    SSHF, Kristiansand og OUS HF 

 Organtransplantasjon     OUS HF 
 

STHF har delregionale funksjoner innen følgende fagområder: 

 Medisinsk Genetikk 

 Fertilitet/infertilitet 

 Arbeidsmedisin 

 Plastikkirurgi 
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Vedlegg 3: Tabeller om pasientstrømmer STHF, 2014 
 

 

 

 

 

 

Prosentandel døgnopphold 2014 for pasienter bosatt i Telemark bostedsområde etter behandlende institusjon og bostedskommune

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Betanien 

Hospital

Sørlandet 

sykehus HF

Sykehuset i 

Vestfold HF

Oslo Univ.-

sykeh. HF

Andre insti. i 

HSØ

Inst i HV Inst i HMN Inst i HN Private 

sykehus

Sum HF og 

priv sykehus

0805 Porsgrunn 78 5 3 3 9 2 1 0 0 1 100

0806 Skien 80 5 3 3 7 2 0 0 0 1 100

0807 Notodden 76 3 1 2 10 6 1 0 0 1 100

0811 Siljan 78 5 3 2 9 2 1 0 0 0 100

0814 Bamble 75 5 3 3 8 3 1 0 0 1 100

0815 Kragerø 74 4 6 3 9 2 1 0 0 1 100

0817 Drangedal 76 5 4 3 9 1 0 0 0 1 100

0819 Nome 79 5 2 3 8 2 0 0 0 1 100

0821 Bø 79 3 1 2 10 3 1 0 0 1 100

0822 Sauherad 77 5 1 2 11 2 0 0 0 2 100

0826 Tinn 76 3 0 2 9 7 0 0 0 1 100

0827 Hjartdal 80 5 0 2 7 5 1 0 0 1 100

0828 Seljord 80 4 2 3 8 2 0 0 0 1 100

0829 Kviteseid 78 3 2 2 10 2 1 0 0 1 100

0830 Nissedal 14 3 69 3 8 2 1 0 0 0 100

0831 Fyresdal 29 2 53 2 9 2 3 0 0 1 100

0833 Tokke 73 6 3 3 10 2 1 0 0 2 100

0834 Vinje 78 4 2 1 11 2 2 0 0 1 100

Sum bosatt i Telemark 77 4 3 3 9 3 1 0 0 1 100

Prosentandel dagopphold 2014 for pasienter bosatt i Telemark bostedsområde etter behandlende institusjon og bostedskommune

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Betanien 

Hospital

Sørlandet 

sykehus HF

Sykehuset i 

Vestfold HF

Oslo Univ.-

sykeh. HF

Andre insti. i 

HSØ

Inst i HV Inst i HMN Inst i HN Private 

sykehus

Sum HF og 

priv sykehus

0805 Porsgrunn 71 11 1 7 6 1 0 0 0 2 100

0806 Skien 69 13 2 9 5 0 0 0 0 2 100

0807 Notodden 73 14 1 2 6 3 0 0 0 1 100

0811 Siljan 50 21 2 20 4 2 0 0 0 2 100

0814 Bamble 55 12 2 20 7 1 0 0 0 2 100

0815 Kragerø 74 7 11 3 3 1 0 0 0 1 100

0817 Drangedal 80 7 3 3 5 1 0 0 0 1 100

0819 Nome 76 10 0 7 4 1 0 0 0 2 100

0821 Bø 48 25 2 6 17 1 0 0 0 1 100

0822 Sauherad 69 15 0 4 10 2 0 0 0 1 100

0826 Tinn 57 23 0 0 11 5 0 0 0 4 100

0827 Hjartdal 77 10 0 0 7 4 0 0 0 1 100

0828 Seljord 80 7 0 4 7 1 0 0 0 1 100

0829 Kviteseid 77 7 1 7 6 0 0 0 0 2 100

0830 Nissedal 10 3 79 0 7 1 0 0 0 1 100

0831 Fyresdal 18 8 28 20 12 2 0 0 2 10 100

0833 Tokke 50 25 2 2 18 0 1 1 0 1 100

0834 Vinje 63 13 1 4 13 1 1 0 0 4 100

Sum bosatt i Telemark 69 12 3 7 6 1 0 0 0 2 100

Prosentandel polikliniske konsultasjoner 2014 for pasienter bosatt i Telemark bostedsområde etter behandlende institusjon og bostedskommune

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Betanien 

Hospital

Sørlandet 

sykehus HF

Sykehuset i 

Vestfold HF

Oslo Univ.-

sykeh. HF

Andre insti. i 

HSØ

Inst i HV Inst i HMN Inst i HN Private 

sykehus

Priv avtale-

spesialister

Sum HF og 

priv sykehus

0805 Porsgrunn 59 7 1 3 7 1 0 0 0 1 21 100

0806 Skien 60 8 1 2 6 1 0 0 0 1 22 100

0807 Notodden 56 7 0 1 8 3 0 0 0 0 24 100

0811 Siljan 60 8 0 2 7 1 0 0 0 0 21 100

0814 Bamble 57 7 1 3 7 1 0 0 0 0 24 100

0815 Kragerø 57 5 3 2 6 1 1 0 0 0 26 100

0817 Drangedal 60 8 2 2 5 1 0 0 0 0 23 100

0819 Nome 63 8 1 2 5 1 0 0 0 0 21 100

0821 Bø 65 8 0 2 8 2 0 0 0 0 14 100

0822 Sauherad 62 8 0 2 6 1 0 0 0 0 20 100

0826 Tinn 67 8 0 2 8 5 0 0 0 0 10 100

0827 Hjartdal 57 6 0 1 11 2 0 0 0 0 21 100

0828 Seljord 72 7 0 2 8 2 0 0 0 0 8 100

0829 Kviteseid 63 8 3 1 8 1 0 0 0 0 14 100

0830 Nissedal 22 3 46 2 3 0 1 0 0 0 23 100

0831 Fyresdal 36 5 29 2 4 1 1 1 0 1 20 100

0833 Tokke 65 10 2 2 10 1 0 0 0 0 10 100

0834 Vinje 65 7 1 1 12 1 1 0 0 1 11 100

Sum bosatt i Telemark 59 7 1 2 7 1 0 0 0 0 21 100
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Prosentandel episoder med kjemoterapi 2014 for pasienter bosatt i Telemark bostedsområde etter behandlende institusjon og bostedskommune (98,3 prosent er poliklinikk)

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Sørlandet 

sykehus HF

Sykehuset i 

Vestfold HF

Oslo Univ.-

sykeh. HF

Andre insti. i 

HSØ

Inst i HV Sum HF

0805 Porsgrunn 87 0 1 10 2 0 100

0806 Skien 92 0 1 6 0 0 100

0807 Notodden 91 0 0 6 2 1 100

0811 Siljan 93 0 0 7 0 0 100

0814 Bamble 88 0 0 12 0 0 100

0815 Kragerø 85 0 0 15 0 0 100

0817 Drangedal 93 0 0 7 0 0 100

0819 Nome 96 0 0 4 0 0 100

0821 Bø 98 0 0 2 0 0 100

0822 Sauherad 70 0 0 30 0 0 100

0826 Tinn 97 0 0 3 0 0 100

0827 Hjartdal 95 0 0 5 0 0 100

0828 Seljord 55 0 0 34 11 0 100

0829 Kviteseid 91 0 0 9 0 0 100

0830 Nissedal 16 84 0 0 0 0 100

0831 Fyresdal 0 100 0 0 0 0 100

0833 Tokke 94 0 0 6 0 0 100

0834 Vinje 95 0 0 5 0 0 100

Sum bosatt i Telemark 89 1 1 9 1 0 100
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Prosentandel episoder med stråleterapi 2014 for pasienter bosatt i Telemark bostedsområde etter behandlende institusjon og bostedskommune (99,8 prosent er poliklinikk)

Bostedskommune Sørlandet 

sykehus HF

Oslo Univ.-

sykeh. HF

Inst i HV Sum HF

0805 Porsgrunn 12 88 0 100

0806 Skien 9 91 0 100

0807 Notodden 0 100 0 100

0811 Siljan 0 100 0 100

0814 Bamble 6 94 0 100

0815 Kragerø 14 81 5 100

0817 Drangedal 0 100 0 100

0819 Nome 15 85 0 100

0821 Bø 0 100 0 100

0822 Sauherad 0 100 0 100

0826 Tinn 0 100 0 100

0827 Hjartdal 0 100 0 100

0828 Seljord 0 100 0 100

0829 Kviteseid 44 56 0 100

0830 Nissedal 93 7 0 100

0831 Fyresdal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0833 Tokke 16 84 0 100

0834 Vinje 0 100 0 100

Sum bosatt i Telemark 10 90 0 100
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Prosentandel episoder med ICD10-gruppe 2 "ondartede svulster" (i framskrivningsmodellen) 2014 for pasienter bosatt i Telemark bostedsområde etter behandlende institusjon og bostedskommune

Sum episoder

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Oslo Univ.-

sykeh. HF

Andre insti. i 

HSØ

Inst i HV Sum HF

0805 Porsgrunn 67 31 2 0 100

0806 Skien 69 29 2 0 100

0807 Notodden 69 29 1 0 100

0811 Siljan 65 33 2 0 100

0814 Bamble 65 30 5 0 100

0815 Kragerø 63 30 6 0 100

0817 Drangedal 71 29 1 0 100

0819 Nome 75 25 0 0 100

0821 Bø 66 34 0 0 100

0822 Sauherad 72 28 0 0 100

0826 Tinn 69 27 4 0 100

0827 Hjartdal 62 38 0 0 100

0828 Seljord 69 28 2 1 100

0829 Kviteseid 69 28 3 0 100

0830 Nissedal 40 18 43 0 100

0831 Fyresdal 43 29 29 0 100

0833 Tokke 60 39 0 1 100

0834 Vinje 59 40 0 1 100

Sum bosatt i Telemark 67 30 3 0 100
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Anskaffelse av CT til Skien 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

23-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Beslutningssak 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  
 

Utrykte vedlegg:  
Forprosjektrapport 

 
Ingress:  
Investeringer med kostnadsramme 10 millioner kroner eller høyere skal styrebehandles. 

Opprinnelig kostnadsestimat for anskaffelse av CT var på 14 millioner kroner, basert på lavere 

valutakurser enn dagens. Dette estimatet er lagt til grunn for vedtatt investeringsbudsjett for 2016.  

 

Ut fra faglige vurderinger anbefales å investere i ny CT i high end klassen, innenfor en 

kostnadsramme på 15,5 millioner kroner. Det forutsettes at vedtatte investeringsrammer for 2016 

overholdes, hvilket medfører at andre prosjekter må reduseres eller prioriteres bort. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
1 Styret gir direktøren fullmakt til å disponere 15,5 millioner kroner til anskaffelse av CT 

til Skien. 

2 Det forutsettes at de totale investeringsrammene for 2016 overholdes, slik at denne 

anskaffelsen medfører utsettelse andre investeringer. 

3 Saken oversendes Sykehuset i Vestfold til behandling. 

 

 

 

  

 

 

 

Skien, den 29. mars 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Adm. direktør 
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Investeringsrammer i budsjett 2016 
Samlet investeringsramme vedtatt i budsjettsaken for 2016 er på 104 millioner kroner og består av 

følgende prioriteringer: 

 

Budsjett

Investeringer 2016

BYGG 33 000 000       

Oppgradering sikkerhetsposten 15 000 000       

Arealeffektivisering Rjukan (UP) 3 500 000          

Isvannsmaskin til datasentral 4 500 000          

Skifte tak 7 500 000          

Øvrige oppgraderinger og avsatt havarier 2 500 000          

MTU 42 300 000       

CT - gjennanskaffelse 14 000 000       

Analyseapparater, lab.utstyr 500 000             

Endoskopisk utstyr 3 350 000          

Overvåkningsanlegg 3 250 000          

Radiologisk utstyr 7 200 000          

Ultralysutstyr 3 900 000          

Annet utstyr 10 100 000       

ANNET 6 700 000          

Ambulanser 4 750 000          

Øvrig inventar 1 950 000          

IKT 8 000 000          

Lån til SP - nye lokale investeringer 11 000 000       

Tilbakebetalt avdrag tidligere lån til SP -3 000 000        

EK-innskudd til KLP 14 402 000       

SUM 104 402 000      
 

For MTU er det avsatt en investeringsramme som dekker kritiske behov for medisinskteknisk 

utstyr.  Avsatte midler er noe mindre enn det som er nødvendig for å opprettholde helseforetakets 

erstatningsplaner. I de innarbeidede investeringene for 2016 er det lagt vekt på planmessig 

utskifting av større utstyrsenheter, systemer og flåteutskiftinger. De innarbeidede investeringene er 

prioritert med bakgrunn i slitasje og utgått teknisk levetid, sykehusets utviklingsplan, kritikalitet 

og medisinsk kvalitet i pasientbehandlingen, mulighet for innføring av ny og fremtidsrettet 

teknologi ved utskiftinger, og økning i pasientbehandling for å få ned ventelister. Det største 

enkeltprosjektet innen MTU er utskifting av computertomograf (CT). 
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Det er gjennomført et forprosjekt for anskaffelse av ny CT til Skien med hensikt å avklare 

modellvalg, plassering og mulig opsjon på ny CT til Notodden i 2017/2018:  

 

Bakgrunn for, hensikt med og kort beskrivelse av forprosjektet  

 Dagens GE Lightspeed er passert ti år. Ti år er den økonomiske levetiden på slikt utstyr. På 

bakgrunn av høy alder registrerer vi et økende antall feilsituasjoner som er kostbare. De 

siste to årene er de brukt betydelige beløp i deleforbruk og arbeidstimer. Dette har også 

resultert i en del nedetid noe som har påvirket muligheten for å undersøke pasienter.  

 Dagens moderne CT maskiner er mye mer strålehygieniske, er raskere og fremstiller 

betydelig bedre undersøkelser enn dagens ti år gamle utgave.  

 Ved å anskaffe en ny moderne CT vil fleksibiliteten også øke ved CT Hjerte Diagnostikk 

ved STHF. I tillegg vil man også få mulighet for å videreutvikle hjertediagnostikken med 

avbildning av hjerteanatomi, samt perfusjon som vi i dag ikke har mulighet til. 

 Det tilbys en rekke modellvarianter fra de ulike tilbyderne – for å kunne ha fullt fokus på 

sammenlignbare modeller i anskaffelsesprosjektet ønsker vi å ha maksimalt to 

modellvarianter fra hver tilbyder i hovedprosjektet 

 Plassering av ny CT i Skien må vurderes. Det synes å være to alternative plasseringer (lab 

18 – dagens plassering og lab 14). Det er ønskelig å avklare plassering i forprosjektet 

 Opsjon Notodden. I ØLP vurderes det om ny CT skal anskaffes til Notodden i 2017/2018. 

Forprosjektet skal avklare om en opsjon skal tas med i hovedprosjektet. 

 

Forprosjektets anbefaling 

Utgangspunktet for prosjektgruppens arbeid har vært en presentasjon av modellvalg fra de ulike 

leverandørene. Disse leverandørene fikk i forkant av presentasjonen innspill og hva som var 

behovet for CT diagnostikk på de to enhetene Notodden og Skien. Videre er det innhentet 

informasjon fra de ulike kliniske enhetene ved STHF som har behov for CT diagnostikk i dag og i 

fremtiden. Det har også kommet innspill fra Radiologisk- og Medisinskteknisk avdeling. STHF 

sin strategiplan for perioden 2016 – 2019 er også henvist til i tillegg til U30. 

 

Tidlig i forprosjektet ble det klart at de økonomiske rammene for dette prosjektet ikke var 

tilstrekkelig for foreslåtte valg fra prosjektgruppen i denne foranalysen.  

 

Når det gjelder plasseringsforslag for ny CT i Skien har prosjektgruppen vurdert to alternativer. 

De ulike yrkesgruppene (radiografer og radiologer) har vurdert alternativene, og basert på 

driftsfordeler, sikkerhet og en fremtidsrettet plassering er vi enige om plasseringsforslag. 

Verneombud er også involvert i disse vurderingene. 

 

Opsjon for Notodden er vurdert i prosjektgruppen, og prosjektgruppen anbefaler styringsgruppen å 

beslutte følgende: 

 Gå til anskaffelse av CT i High end klassen 

 Plassering av ny CT på lab 14 

 Nei til opsjon Notodden 

Økonomi 

Modellvalg av ny CT, samt valgt plasseringsforslag påvirker investeringskostnaden. Da dette er et 

forprosjekt er det noe usikkerhet knyttet til budsjettall. Dette synes både på byggkostnader og 

MTU kostnader. MTU kostnad er basert på innhentede budsjettpriser fra de aktuelle leverandører. 

I MTU kostnader ligger også nødvendige opsjoner. Alle kostnader er inkludert mva. 
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Det er en betydelig prisdifferanse mellom den dyreste leverandøren og de tre øvrige 

leverandørene, dette skyldes nok at det her ikke er sammenlignbare modeller. Dette fremgår av 

oversikten under.  

 

Dyreste alternativ: 

Aktivitet/tiltak Kommentar Kostnad inkl. mva  

Byggkostnader P50 kalkyle  1. 200.000  

MTU  17 062 500  

Tilleggspakker/-utstyr Inkludert i kostnad MTU -  

Økt behov for datalagring  50.000-  

Kostnader til 

demonstrasjoner av MTU 

 120.000-  

Service-/supportkostnader  -  

Oppkobling mot PACS   10.000-  

Total kostnad  18 442 500  

 

Rimeligste alternativ (som anbefales av forprosjektet): 

Aktivitet/tiltak Kommentar Kostnad inkl. mva  

Byggkostnader P50 kalkyle  1 200 000-  

MTU  13 850 000  

Tilleggspakker/-utstyr Inkludert i kostnad MTU -  

Økt behov for datalagring  50.000-  

Kostnader til 

demonstrasjoner av MTU 

 120.000-  

Service-/supportkostnader  -  

Oppkobling mot PACS   10.000-  

Totalkostnad  15 230 000  

 

Forprosjektets konklusjoner bygger på følgende vurderinger 

Innspill fra det kliniske miljøet på STHF, radiologi, MTA, samt STHF sin strategiske plan for 

perioden 2016-2019. 
 Gastromedisin 

 Urologi  

 Gynekologi  

 ØNH  

 Ortopedi 

 Medisin/hjerte 

Bakgrunnen for at STHF bør investere i en toppmodell er flere. Argumentene/innspill kommer fra 

et samlet klinisk miljø på STHF, MTA, radiologi, og i tillegg ser vi at alle sammenlignbare 

sykehus rundt oss (SiV, Drammen, Arendal, Kristiansand) har gått til anskaffelse av CT i High 

end klassen for å dekke sitt CT- diagnostikk behov. 

 

Sett fra den teknologiske siden, har det vært en voldsom utvikling på CT de siste årene. På 

toppmodellene har det blitt innført en del nye teknikker, dette har medført raskere opptak, lavere 

dose, mindre kontrastforbruk (der dette måtte være aktuelt) og bedre rekonstruksjonsalgoritmer. 

Mye av årsaken til at dette er oppnådd skyldes detektorbredde eller teknologier som oppnår det 

samme.  
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På toppmodellene er detektorbredden 16 cm eller tilsvarende teknologi. Detektorbredden er hw og 

kan vanskelig oppgraderes i ettertid – noe sw kan. Disse detektorene gir også bedre muligheter for 

å skille ut vevstyper, fjerne metallartefakter, de har bedre støyreduksjon og er fremfor alt raskere – 

noe som er avgjørende for å kunne dekke det diagnostiske behovet for STHF i dag og i fremtiden.  

 

STHF har en variert pasientgruppe, alt fra polikliniske kontroller til de sykeste av de syke – enten 

dette er traumepasienter eller det er kreftpasienter med store smerter. Det er helt avgjørende 

spesielt for disse to siste kategoriene pasienter at scanntid er så kort som mulig. En liten bevegelse 

fra en pasient som enten er bevistløs eller har sterke smerter vil påvirke billedkvaliteten og 

påfølgende mulighet for å stille en korrekt diagnose. Pasientens behandling er sammen med andre 

elementer (klinikk, blodprøvesvar etc)basert på denne diagnosen fra CT undersøkelsen. CT ´r i 

«high end» segmentet er de raskeste og således den beste muligheten til å kunne gi en «garanti» 

for korrekt diagnose og nødvendig behandling. En direkte konsekvens av raske scanntider er at 

pasient ligger tilstrekkelig stille mens undersøkelsen pågår – dette kan resultere i mindre behov for 

å gjenta en suboptimal undersøkelse. 

 

Utstyret som prosjektgruppen vurderer fordeler seg i hovedsak i tre kategorier. Dette er: 

 

 High end klassen 

 Normal klassen 

 Lavbudsjett klassen 

Utviklingen er naturligvis slik at den nyeste og mest avanserte teknologien introduseres i high end 

klassen. Det er denne klassen som får de nyeste teknikkene og det er her utviklingen skjer. Etter 

hvert som teknikken og teknologien blir billigere blir teknologien introdusert i normalklassen. – 

dette tar imidlertid mange år.  

 

På generell basis er de aller fleste innspill fra klinikerne svært klare på at det vil bli et økende 

behov for CT diagnostikk i årene som kommer – med dette for øyet er det utvilsomt at man 

imøtekommer dette behovet best ved å velge den raskeste CT modellen. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Årlig gjennomgang av instruks for styret  

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

24 - 2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver  

Beslutningssak 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Gjeldende instruks for styret i Sykehuset Telemark HF 

Utrykte vedlegg:  Ingen 

 

 

 

Ingress: 
Gjeldende instruks for styret behandles i møtet. Styret beslutter i møtet eventuelle endringer til 

instruksen. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Besluttes av styret i styremøtet. 

 

 

 

 

Skien, den 7. mars 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Instruks for styret i 

 

Sykehuset Telemark HF 

 
Vedtatt i styremøte 17.09.2012 

 



  

1. Innledning  
  

Instruks for styret i Sykehuset Telemark HF er i samsvar med prinsipper som gjelder 

for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er 

å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, innhold og gjennomføring samt å fungere 

som en rettesnor for styremedlemmene og administrerende direktør når det gjelder 

rolleforståelse, plikter og ansvar.  

  

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter 

eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.  

  

Sykehuset Telemark HF eies av Helse Sør-Øst RHF som utøver den øverste 

myndighet i helseforetaket i foretaksmøter. Vedtekter for Sykehuset Telemark HF er 

gitt i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF.  

  

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Styret har utarbeidet egen instruks for 

administrerende direktør.  

  

  

2. Hovedmålsetting for styrearbeidet  
  

Styret i Sykehuset Telemark HF er selskapets øverste utøvende organ, med ansvar 

for forvaltningen av selskapet. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser 

som tjener helseforetaket best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som 

et kollegium. Styremedlemmene representerer ikke noen interessegruppe.  

  

  

3. Styremedlemmenes rettigheter og plikter  
  

Styrets medlemmer har ansvar for alle saker.  

  

Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandlingen av saker som 

gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, 

arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 

tariffavtaler (jf. vedtektenes § 7).  

  

Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, styrets nestleder (og om ingen 

av dem skulle være til stede i et styremøte, møteleder) har alle styremedlemmer de 

samme rettigheter og plikter.  

  

Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all 

informasjon som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen 

vurdering.  

  

Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særlig avtalt.  

  

Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Et styremedlem som ikke kan 

møte i styremøte, skal varsle om dette så tidlig som mulig.  

  



Habilitet  
Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende 

personlig eller økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære 

seg inhabil. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, 

saker hvor vedkommende er inhabil, jf. også forvaltningsloven kap. II.  

  

Styret avgjør om et styremedlem er inhabilt. Vedkommende skal ikke selv delta i 

drøftelsene om dette, ut over å gi de nødvendige forklaringer som styret måtte finne 

behov for. Har et styremedlem erklært seg inhabil skal styret som hovedregel godta 

en slik erklæring.  

  

Styremedlemmer må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet, eller utføre 

oppgaver og aktiviteter for virksomhet, som har funksjon eller forretningsmessig 

interesse der det kan reises tvil om styremedlemmets lojalitet eller habilitet.  

  

Taushetsplikt  
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for styrets arbeid.  

  

Styrets arbeid omfattes også av bestemmelsene i offentleglova. Dersom det anses 

svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på 

informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall fremgå av 

sakspapirene.  

  

Styreansvarsforsikring  
Styrevervet er personlig og det enkelte styremedlem kan bli ansvarliggjort. På 

bakgrunn av dette har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 037-2011 

Styreansvarsforsikring vedtatt at det tegnes styreansvarsforsikring for hele 

helseforetaksgruppen.  

  

  

4. Hvilke saker skal styret behandle  
  

4.1 Hovedoppgaver  
  

Styrets oppgaver og kompetanse, herunder begrensninger i styrets kompetanse og 

myndighet reguleres i helseforetaksloven kapittel 7 og i foretakets vedtekter.  

  

Styrets hovedoppgaver er knyttet til:  

  

1. Helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold  

  

Styret skal med basis i helseforetaksloven tilrettelegge for et best mulig helsetilbud 

ved bruk av tildelte ressurser.  

  

2. Strategi og mål  

  

Styret har ansvar for Sykehuset Telemark HFs strategiske utvikling  

  

3. Organisasjon og ledelse  

  

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets 

samlede virksomhet.  

  



4. Tilsyn med foretakets virksomhet og drift  

  

Styret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er 

nedfelt i helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet 

og vedtatte planer og budsjetter, jf. helseforetaksloven § 28, 3. ledd. Som ledd i dette 

skal styret føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten, 

herunder:  

  

 holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter, samt påse at 

virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert.  

 påse at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets 

virksomhet  

  

  

4.2 Virksomhetsstyring  
  

Styret skal påse at foretaket etablerer og gjennomfører intern styring og kontroll av 

virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Dette omfatter etablering 

og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, 

prosesser og rutiner som gjennomfører for å sikre:  

  

- målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og 

behandling)  

- pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av økonomisk og 

annen informasjon)  

- overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt 

etiske retningslinjer)  

 

  

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må 

derfor identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Styret har ansvar for 

at internkontrollen blir fulgt opp i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. 

Styret skal videre påse at det blir truffet tiltak for å korrigere svikt, herunder å følge 

opp rapporter fra ulike tilsyn.  

  

  

5. Struktur for styrearbeidet  
  

Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir en oversikt over 

hovedoppgaver og møtetidspunkter. I tillegg skal planen vise tema som skal 

presenteres for styret.  

  

Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.  

  

Styret gjennomfører normalt 7-8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når 

styreleder, administrerende direktør og/eller et flertall av styrets medlemmer krever 

det.  

  

Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte og setter opp saksliste i 

samråd med administrerende direktør.  

  

Til innkallingen skal det følge en dagsorden, og det skal følge med dokumentasjon 

som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden, 

herunder administrerende direktørs forslag til vedtak. Saker skal være påført 

nummer og årstall.  



  

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen og til å 

uttale seg, med mindre noe annet bestemmes av styret i den enkelte sak. 

Administrerende direktør skal ha mulighet til å uttale seg om saker som skal 

behandles, også når behandlingen ikke skjer i møte.  

  

Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Dersom styreleder finner det 

forsvarlig, kan saker behandles uten å holde møte ved at saken(e) forelegges 

styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Dersom et 

styremedlem eller administrerende direktør krever det skal behandlingen skje i møte. 

Styrets leder skal så langt som mulig sørge for at samtlige styremedlemmer gis 

mulighet til å delta i en samlet behandling av saker som behandles utenfor møte.  

  

Selskapets årsberetning, årsregnskap, strategisk plan og budsjett skal alltid 

behandles i møte.  

  

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder 

eller en tredjedel av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling.  

  

Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet avgjør styrets flertall også om og 

eventuelt hvilke andre deltakere enn styrets medlemmer som skal gis adgang til 

møtet.  

  

Brukerutvalget i foretaket møter i styret som observatør med to representanter. 

Styrets flertall avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke observatører eller andre som skal 

gis talerett. Observatører eller andre som gis talerett har ikke stemmerett.  

  

  

6. Innkalling til styremøte  

  

Innkallingen til ordinære styremøter sendes ut av administrerende direktør senest 

fem virkedager før styrebehandlingen skal finne sted. For andre styremøter skal, så 

vidt mulig, innkallingen sendes senest to virkedager før behandlingen finner sted.  

  

  

7. Styremøter  
  

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller 

deltar i behandlingen. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de 

tilstedeværende stemmeberettigede styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets 

medlemmer må stemme for et forslag for at det skal anses vedtatt. I tilfelle 

stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.   

  

Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret.  

  

Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner 

at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentleglovas 

prinsipper. Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt 

taushetsplikt.  

  

   



8. Protokoller  
  

Det skal alltid utarbeides protokoller fra styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal 

utarbeides så snart som mulig etter styrebehandlingen og publiseres på internett 

samme dag. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om 

sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. 

Protokollen blir endelig ved godkjenning i påfølgende møte.  

  

Dersom en beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og i 

mot. Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning kan 

kreve sin oppfatning innført i protokollen.  

  

Protokollen skal signeres av de medlemmene som har deltatt i behandlingen. 

Styremedlemmer som ikke har deltatt på styremøtet skal ved påtegning på 

styreprotokollen bekrefte at de har gjort seg kjent med protokollens innhold.  

  

  

9. Informasjon fra styremøtene  
  

Virksomheten i Sykehuset Telemark HF er omfattet av bestemmelsene i 

offentleglova. Informasjon som gis i styremøter eller i styredokumenter kan kun 

benyttes på en måte som ikke skader styrets arbeid og dermed helseforetakets 

interesser.  

  

Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som 

har krav på informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall 

påføres sakspapirene og betyr at styremedlemmene har taushetsplikt om disse 

sakene.  

  

Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos administrerende direktør. 

Styret kan også vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker.  

  

Styrets leder uttaler seg på vegne av styret og er sammen med administrerende 

direktør, offisiell talsperson for Sykehuset Telemark HF.  

  

  

10. Endring i styreinstruksen  
  

Styreinstruksen kan endres av styret ved vanlig flertallsbeslutning.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Årlig gjennomgang av instruks for administrerende  

         direktør 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

25 - 2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver  

Beslutningssak 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Gjeldende instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF 

Utrykte vedlegg:  Ingen 

 

 

 

Ingress: 
Gjeldende instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF gjennomgås av styret i 

lukket møte. Styret beslutter i møtet eventuelle endringer til gjeldende instruks. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Vedtas i styremøtet. 

 

 

 

 

Skien, den 7. mars 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 

 

 



 

   
  

 
Instruks for administrerende direktør 

 
Sykehuset Telemark HF 

 
Vedtatt i styremøte 17.09.2012 

 



1. Formål med instruksen  
  
Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og 
rettigheter. Den er basert på helseforetaksloven, eiers styringsdokumenter, vedtekter for 
Sykehuset Telemark HF, samt fullmakter i Sykehuset Telemark HF.  
  
  
2. Overordnet rolleavklaring  
  
Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltingen av 
foretakets virksomhet.  
  
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har 
gjennomføringsansvar i virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for at 
virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets 
avgjørelser, instrukser og andre retningslinjer og aktuelle lover og forskrifter.  
  
Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn 
og andre ansettelsesvilkår. Styret gir instrukser og fører tilsyn med administrerende direktørs 
arbeid.  
  
Administrerende direktør møter i styret, eventuelt ved stedfortreder, med tale- og forslagsrett, 
jf. helseforetaksloven § 26.  
  
  
3. Administrerende direktørs myndighet  
  
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Sykehuset Telemark HF og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.  
  
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge for styret alle saker som etter lov 
eller vedtekter er lagt til styret, samt saker som går ut over administrerende direktørs 
fullmakter. Administrerende direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik 
sak. I slikt tilfelle skal styrets leder umiddelbart informeres.  
  
Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og fullmakter i helseforetaket.  
  
  
4. Administrerende direktørs hovedoppgaver  
  
Administrerende direktør skal:  
  
 arbeide for at Sykehuset Telemark HF utfører sine hovedoppgaver slik de står i foretakets 

vedtekter og andre styrende dokumenter, samt innenfor vedtatt budsjett  

 aktivt bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold, kvalitet og pasientsikkerhet i 
helseforetaket  

 ha ansvaret for foretakets daglige drift og virksomhet og utføre de oppgaver som kreves i 
den forbindelse, herunder følge opp styrets beslutninger  

 
  



Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende 
direktør  
  
Kontroll og regnskap  
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er 
ordnet på betryggende måte, jf. helseforetakslovens § 37, siste ledd. Administrerende direktør 
skal innrette virksomheten slik at foretaket har forsvarlig egenkapital og likviditetssituasjon.  
  
I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer 
som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. Det legges vekt på at 
risikostyring er integrert i all mål- og resultatstyring.  
  
Virksomhetsstyring  
Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører intern styring 
og kontroll av virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Administrerende 
direktørs ansvar omfatter etablering og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å 
sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomfører for å sikre:  
– målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og behandling)  
– pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av økonomisk og annen 
informasjon)  
– overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske 
retningslinjer)  
 
  
Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor 
identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Administrerende direktør har ansvar 
for å etablere et forsvarlig internkontrollsystem og å holde styret tilstrekkelig orientert.  
  
Informasjon til styret  
Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling. I alle ordinære styremøter skal administrerende direktør gi styret skriftlig 
rapport om situasjonen i Sykehuset Telemark HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske 
og ikke-økonomiske forhold med vekt på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet, 
inkludert helse, miljø og sikkerhet.  
  
Administrerende direktør skal for hvert tertial forelegge styret en utvidet rapportering fra 
virksomheten. Rapporten skal inneholde risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, status 
for tilsynssaker og redegjøre for pasientsikkerhet og kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet. I 
denne sammenhengen skal administrerende direktør gi styret et referat fra ledelsens 
gjennomgang av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner.  
  
Styret kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av 
generell art og i saker av særskilt interesse.  
  
Administrerende direktør har ansvaret for å holde styret informert om vesentlige forhold 
internt og eksternt.  
  
   



Rapportering  
 Årlig melding  
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen styret plikter å levere 
til Helse Sør-Øst RHF i henhold til helseforetakets vedtekter.   
 
 Årsberetning og årsregnskap  
 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. 
Administrerende direktør har ansvar for at godkjent årsberetning og årsregnskap innsendes til 
foretaksregisteret.  
  
Saksforberedelse - styremøter  
Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av 
styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår 
saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder og innstiller til vedtak i sakene. 
Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende 
behandlingsgrunnlag. Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta 
innkalling til styremøte.  
  
Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som 
gjøres av ledelsen innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør skal rapportere 
fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal 
sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.  
  
Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret.  
  
Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.  
  
Foretaksmøtet  
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede og har rett til å uttale 
seg i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 17.  
  
Representasjon  
Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige 
ledelsen, jf. helseforetakslovens § 39.  
  
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, deltar i aktuelle fora og styrende organer i 
foretaksgruppen.  
  
Samarbeid med andre  
Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid med andre når dette er egnet 
til å fremme de oppgaver og målsettinger foretaket skal ivareta.  
  
Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i foretaksgruppen og med 
andre helseforetak.  
  
Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og 
veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et 
helhetlig tilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale og statlige 
samarbeidspartnere. Administrerende direktør skal også tilrettelegge for samarbeid med 
private aktører når dette bidrar til å fremme helseforetakets formål.  



Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universiteter 
og høgskoler, slik at Sykehuset Telemark HF kan ivareta de til enhver tid eksisterende 
forpliktelser.  
  
Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og 
brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Sykehuset Telemark HF sikrer den medvirkning som 
er beskrevet i helseforetakslovens § 35 og i vedtektene.  
  
Informasjon og samfunnskontakt  
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles gode holdninger til, rutiner og 
systemer for kontakt med eksterne aktører slik at offentligheten sikres innsyn i de aktiviteter 
Sykehuset Telemark HF har ansvar for. Det skal praktiseres meroffentlighet.  
  
Styret og Helse Sør-Øst RHF skal uten opphold informeres om saker som kan bli gjenstand 
for stor politisk og/eller mediamessig omtale.  
  
Helse, miljø og sikkerhet  
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og gode holdninger 
som ivaretar helse, miljø og sikkerhet i virksomheten inkludert pasientbehandlingen.  
  
Organisering og lederkompetanse  
Administrerende direktør har ansvar for at helseforetaket er riktig organisert og har 
kompetanse som gjør at de samlede oppgavene kan ivaretas på en god måte.  
  
Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode 
lederutviklingsprosesser innenfor foretaket.  
  
Fullmakter  
Administrerende direktør kan, innenfor sin fullmakt, delegere oppgaver og 
avgjørelsesmyndighet til ansatte i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for 
utførelsen av delegert ansvar og myndighet.  
  
  
5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  
  
Styret skal årlig evaluere administrerende direktørs arbeid og resultater.  
  
Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Styrets beretning og årsregnskap 2015 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

26-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Beslutningssak 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   

1. Styrets beretning 2015 

2. Årsregnskap 2015 med noter 

 

Ingress 

 

I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styre for foretaket behandle og vedta styrets 

beretning og årsregnskap med noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Årsregnskapet for 2015 

bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets beretning sammen med 

revisors beretning skal sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig 

ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering. 

 

STHF sitt regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst sitt årsregnskap.  

 

Revisor er invitert til å delta i møtet under behandlingen av denne saken. 

 

  

 

Forslag til vedtak 
 

1. Styrets beretning for 2015 godkjennes.  

2. Styret vedtar årsregnskap for 2015 med noter.   

 

 

Skien, den 30. mars 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Adm. direktør 

 



 

 

Side 2 av 4 

 

Vurdering 

 

Ventetider og antall fristbrudd har hatt god utvikling gjennom året og det rapporteres nedgang i 

ventetid samt få fristbrudd ved utgangen av året. 

 

Det er behandlet 304.000 pasienter ved dag-, poliklinisk- og inneliggende virksomhet i 2015, som 

tilsvarer 31.000 innleggelser, 19.000 dagbehandlinger og 254.000 polikliniske konsultasjoner. 

Dette er en økning på 3 % i forhold til 2014.  

 

Innen somatikk viser antall DRG-poeng i 2015 et aktivitetsnivå 1,8 % høyere enn fjoråret, mens 

antall sykehusopphold har vært 1,5 % lavere enn i fjor. Det er oppnådd en ønsket endring fra døgn 

til dagbehandling og poliklinikk, som viser en vekst på 4 %.  

 

Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor voksenpsykiatri viser 5 % vekst i forhold til fjoråret. Innen 

Barne- og ungdomspsykiatri var aktiviteten 1 % lavere enn fjoråret. 

 

Sykehuset styringsmål for 2015 har vært et årsregnskap i balanse. Årsresultatet for 2015 ble et 

overskudd på 11,7 millioner kroner.  

 

Akkumulerte driftsinntekter er 10,8 millioner kroner høyere enn budsjettet. Lavere ISF-inntekter 

enn budsjettert er kompensert av høyere andre driftsinntekter. 

 

Akkumulerte driftskostnader er 1 million kroner lavere enn budsjettert. Kostnad til vikarer og 

ekstrahjelp er høyere enn budsjettert, grunnet omstillingskostnader og ressurskrevende pasienter 

på sengepostene. Høye kostnader for dyre legemidler har bidratt negativt til resultatutviklingen og 

er delvis kompensert av lavere andre driftskostnader.  

 

 

 

Driftsresultater 2015-2014 

 

Driftsresultatet i 2015 er vesentlig forbedret i forhold til oppnådd resultat i 2014. 

 

Regnskapsresultatene viser økning i pasientrelaterte inntekter og vesentlig økning i 

basisbevilgningene, som i stor grad har sammenheng med endringene i pensjonskostnadene.   

 

Lønnskostnadene ekskl. pensjon viser en lavere vekst enn tidligere år og en reell nedgang 

korrigert for lønnsoppgjør. Dette har sammenheng med realisering av strukturelle tiltak og 

driftseffektiviseringer i klinikkene.  

 

Varekostnadene og spesielt dyre medikamenter viser en reell økning. 
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alle tall i 1000 Kr. 2015 2014 Endring

Basisramme 2 635 337 2 202 896  432 441

Kvalitetsbasert finansiering  14 153   0  14 153

ISF - refusjon dag - og døgnbehandling  691 174  530 449  160 725

ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet  130 672  78 024  52 648

ISF - refusjon kommunal medfinansiering   0  185 117 - 185 117

ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg  33 926  30 401  3 525

ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle  5 517   0  5 517

Utskrivningsklare pasienter  6 910  9 863 - 2 953

Gjestepasienter  7 708  9 678 - 1 970

Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)  45 191  44 107  1 083

Polikliniske inntekter  121 783  111 081  10 702

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"  11 616  10 854   762

Andre øremerkede tilskudd  11 419  10 401  1 018

Andre driftsinntekter  248 492  263 487 - 14 995

Sum driftsinntekter 3 963 899 3 486 358  477 540

Kjøp av offentlige helsetjenester  49 616  46 547 - 3 068

Kjøp av private helsetjenester  65 868  60 789 - 5 079

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr  380 821  364 335 - 16 486

Innleid arbeidskraft  26 234  18 769 - 7 464

Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)  203 174  204 283  1 110

Lønn til fast ansatte 1 633 679 1 607 409 - 26 270

Overtid og ekstrahjelp  93 555  100 651  7 096

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift  554 922 - 149 554 - 704 476

Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft - 101 534 - 98 261  3 274

Annen lønn  375 902  361 752 - 14 151

Avskrivninger  121 226  128 695  7 470

Nedskrivninger  3 285   0 - 3 285

Andre driftskostnader  555 537  551 507 - 4 030

Sum driftskostnader 3 962 284 3 196 923 - 765 362

Driftsresultat  1 615  289 436 - 287 821

Finansinntekter  13 723  20 478 - 6 755

Finanskostnader  3 631  2 921 -  710

Finansresultat  10 091  17 557 - 7 466

Årsresultat  11 706  306 993 - 295 287

Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad   0  354 800  354 800

Korrigert resultat  11 706 - 47 807  59 513  
 

 

Likviditet 

 

Likviditetsbeholdningen per 31.12.2015 var på minus 3 millioner kroner. Beregnet 

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

31.12.2015 er på 202 millioner kroner. 

 

 

Balanse 

 
BALANSE 2015 2014

Anleggsmidler 2 971 369 3 161 383

Omløpsmidler 140 651 142 124

SUM EIENDELER 3 112 020 3 303 507

Avsetning forpliktelser 62 054 61 723

Kortsiktig gjeld 572 676 780 818

Langsiktig gjeld 100 792 96 173

Egenkapital 2 376 498 2 364 793

SUM GJELD og EK 3 112 020 3 303 507  
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Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2015 er på 573 millioner kroner og overstiger omløpsmidlene, som er på 

141 millioner kroner. Dette innebærer at deler av foretakets eiendeler er finansiert med kortsiktig 

gjeld.  

 

Ved utgangen av 2015 hadde foretaket en kontantbeholdning på 74 millioner kroner og består i 

hovedsak av skattetrekkmidler og midler på egne konti av mindre beløp samt kassebeholdninger. 

 

I tillegg disponerer Sykehuset Telemark trekkrettighet på konsernkontoen på 205 millioner kroner 

og er pr. 31.12.2015 benyttet med 3 millioner kroner. Disse er klassifisert som en kortsiktig gjeld i 

regnskapet. 

 

 

Konklusjon 

 

I oppdragsdokumentet gis det føringer om økte positive resultater i foretakene for å sikre 

finansiering til helsefaglige prioriteringer og fremtidige investeringer. Ivaretakelsen av ”sørge-for” 

ansvaret innenfor tilgjengelige ressurser samt strategiske, regionale og nasjonale føringer vil 

legges til grunn i arbeidet med god økonomistyring og kostnadskontroll fremover. 

 

Arbeidet med økning av driftseffektiviteten og realisering av kostnadsinnsparinger vil fortsette og 

får full oppmerksomhet fremover.  

 

 



 

 Sykehuset Telemark HF er ein del av det regionale helseforetaket  

 
 

 

 
Årsberetning 2015 

 

Innledning 

 

Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akuttsykehus som yter 

spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling. Sykehuset 

betjener et befolkningsgrunnlag på omtrent 172.000, tilhører sykehusområdet Vestfold – Telemark 

og drives med lokaliteter i åtte kommuner; Skien, Porsgrunn, Bamble, Sauherad, Tinn, Notodden, 

Kragerø og Seljord. Virksomheten har hatt gjennomsnittlig 3.968 ansatte og 3047 årsverk i 2015, 

et bruttobudsjett på om lag 4 milliarder kroner og et behandlingsvolum på 303.700 pasienter. 

  

Sykehusets verdigrunnlag er forankret i Helse Sør-Øst sin visjon om gode og likeverdige 

helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 

bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusets visjon er å skape pasientens helsetjeneste ved å gi 

pasientene makt gjennom likeverdig kommunikasjon og deltagelse i egen helsetjeneste. Foretaket 

har en bred aktivitet og tilbyr god og kompetent behandling og opplæring av pasienter og 

pårørende, forskning samt utdanning av helsepersonell. 

 

Styret vurderer at “sørge for”–ansvaret som Helse Sør-Øst har pålagt sykehuset er oppfylt for 

2015. Året har imidlertid vært krevende, med store utfordringer knyttet til realisering av 

nødvendige driftseffektiviseringer. 

 

Måloppnåelsen på en rekke kvalitetsindikatorer er tilfredsstillende for 2015. Sykehuset Telemark 

står imidlertid fortsatt overfor uløste oppgaver og det må arbeides aktivt med løsninger for å sikre 

full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag og sykehusets egen strategiske plan for 2016-2019. 

 

Virksomheten - viktige tiltak, hendelser, måloppnåelser  

 

Sykehuset Telemark har et særskilt fokus på høy kompetanse i akuttmottak og ved 

døgnbehandling. Det er foretatt konkrete endringer i tjenestetilbud ved at Rjukan og Kragerø 

sykehus er omgjort til dagsykehus samt 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 krevd betydelig omstilling, spesielt for 

Rjukan, Notodden og Kragerø. Gjennomføringen har vært et krevende arbeid, både for 

medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. Ved utgangen av året var imidlertid omstillingene 

gjennomført og tjenestetilbudene etablert som planlagt.   

  

Utviklingsplanen 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, er etablert våren 2015 ved Notodden. I 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. 

  



 

 

Kragerø sykehus ble 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. Sykehuset 

ser for seg å leie areal i bygget til dag- og polikliniske aktiviteter etter at salget er gjennomført.  

 

Rjukan sykehus er også lagt ut for salg. Ved et eventuelt salg har sykehuset behov for å leie areal 

til dag- og poliklinisk aktiviteter. 

 

Sykehuset Telemark har gjennomført en stor organisasjonsendring for bedre å understøtte de 

tjenestetilbud sykehuset skal levere. Det er nå færre organisatoriske enheter, og derved også færre 

ledere, enn tidligere. Organiseringen danner grunnlag for et robust faglig fellesskap, 

hensiktsmessige driftsløsninger og god ressursforvaltning som er en viktig forutsetning for å nå 

resultatkravene.  

  

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 har gitt 

bedrede forutsetninger for å effektivisere driften og samtidig øke kvaliteten på 

pasientbehandlingen. I tillegg er det arbeidet med et kostnadsreduserende program. Styret 

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. 

  

Etter innføringen av nytt pasientsystem har organisasjonen konsolidert bruken og optimalisert 

arbeidsprosessene. 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 51 dager. Styret er tilfreds med denne utviklingen.  

 

Vårt planleggingsperspektiv blir stadig lengre, men sykehuset har ikke klart å ha seks måneders 

planlegging for alle fagområder i 2015. Antall pasienter som får direkte time er økt gjennom året 

fra ca. 60 prosent til 70 prosent. Det arbeides med ytterligere forbedring. 

 

Styret er godt fornøyd 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. Styret har sett en 

forbedring gjennom året, men ytterligere fremgang er påkrevet for å nå målsetningene og 

forbedret utnyttelse av sykehusets ressurser. 

  

Sykehuset Telemark har innført alle de 28 kreftpakkene. 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 

desentralisert kreftbehandling ved våre lokalsykehus og ikke minst vår ambulante tjeneste til alle 

Telemarks kommuner. 

  

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. 

  

Høsten 2015 startet et eget lederutviklingsprogram for alle avdelingsledere. 

Det arbeides med modeller for bedre ressursstyring og aktivitetsstyrt bemanning etter 

anbefalingene gitt i Riksrevisjonens rapport om styring av pleieressursene i helseforetakene. 



 

 

  

Brukerutvalget er et viktig organ for sykehuset. I 2015 fikk utvalget 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. 

  

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. 

 

Revisjoner og tilsyn 

Det er gjennomført en rekke revisjoner ved sykehuset i 2015. Det er i den sammenheng fokus på å 

sikre varig læring og forbedring i hele organisasjonen etter tilsyn. Noe som også ble påpekt ved 

konsernrevisjonens oppfølgingsrevisjon i 2015. På den bakgrunn er mal for oppfølging av tilsyn 

standardisert, og det er besluttet at styret hvert tertial skal orienteres om gjennomførte tilsyn og 

revisjoner.  

 

Forøvrig nevnes at Statens helsetilsyn i perioden oktober 2014 - februar 2015 gjennomførte tilsyn 

med sykehusets håndtering av humane celler og vev. Det ble ikke gitt avvik ved dette tilsynet.  

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjennomførte høsten 2015 tilsyn med medisinsk 

teknisk utstyr hvor det ble avdekket manglende dokumentasjon og systematikk på opplæring og 

re-opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr.  

 

Det er også gjennomført tilsyn av Fylkeslegen med fokus på beleggsituasjonen ved sengepostene, 

som har medført konkrete forbedringstiltak.    

 

Ventetider og fristbrudd  

Det har vært et spesielt fokus på arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd i forbindelse 

med at pasientenes rettigheter ble styrket. Gjennomsnittlige ventetiden for pasienter ble redusert 

fra 58 til 51 dager. Tilsvarende hadde 31 pasienter opplevd fristbrudd i 2015 mot 90 i desember 

2014. For de fleste fristbruddene er den juridiske fristen overskredet med kun få dager. 

Langtidsplanlegging av ressurser og aktivitet har vært nøkkelfaktorer for å nå resultatene. Det 

innebærer en lengre horisont på behandlernes timebøker samt at pasienten raskt får beskjed om 

timen, selv om den er noe fram i tid. 

 

Antall pasienter på venteliste er redusert fra ca. 9000 til 8000 gjennom året. Samtidig har 

sykehuset hatt en økning i antall pasienter som har ventet mer enn 1 år; fra 126 til litt i overkant av 

400, i hovedsak plastikkirurgiske pasienter. Det blir et hovedfokus i 2016 å redusere dette antallet. 

  

Tildeling av direkte time  

Målet er at alle pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev innen sju 

dager fra henvising er vurdert. Per desember 2015 var måloppnåelsen 73 %. Dette er forbedring i 

forhold til 2014 da tallet var 58 %. Det er variasjoner i måloppnåelse når det gjelder de ulike 

fagområder. Arbeidet med langsiktig aktivitets- og ressursplanlegging har vært den viktigste 

faktoren for å få til økningen i direkte booking. 

Infeksjoner og håndhygiene 

Kontinuerlig fokus på infeksjonsforebyggende tiltak har gitt utslag i redusert insidensandel av 

postoperative sårinfeksjoner. Sykehuset Telemark kan ikke vise til måloppnåelse på 



 

 

sykehusinfeksjoner under 3 %, men målinger viser en positiv trend over tid, også på dette 

området. Arbeidet vil ha stort fokus i det kommende år.  

Pasientsikkerhetsprogrammet 

Pasientsikkerhetsprogrammet er godt forankret i organisasjonen og bruk av risikotavler i 

pasientbehandlingen har bidratt til kontinuerlig fokus samt tverrfaglig holdningsarbeid, særlig 

innen innsatsområdet Forebygging av fall. For innsatsområdet Hjerneslag viser forbedringstiltak 

positive resultater når det gjelder verdifull tid innen Trombolysebehandling.  

Sengeantall og beleggsprosent 

For å sikre en effektiv og dynamisk drift, vurderes sengebehovet gjennom driftsåret. Sykehuset 

har redusert antall senger i bruk med 10,4 % i 2015. Det er store forskjeller avdelinger imellom og 

optimering av belegg vil være et sentralt arbeidsområde i året som kommer.  

Korridorpasienter 

Det skal normalt ikke skal være korridorpasienter. Sykehuset hadde i gjennomsnitt 3,5 % 

korridorpasienter i 2015. Det er på denne bakgrunnen initiert et prosjekt for å planlegge aktivitet 

og utnytte sengekapasiteten på en slik måte at korridorpasienter unngås. Prosjektet har fokus på 

riktige prioriteringer, god pasientlogistikk, retningslinjer for overflytting av pasienter og faglig 

oppfølging utenom egen avdeling/seksjon, med mer.  

Aktivitet  

Det er totalt registrert 303.000 pasienter ved dagbehandling, poliklinisk- og inneliggende 

virksomhet i 2015 og tilsvarer 31.000 innleggelser, 19.000 dagbehandlinger og 253.000 

polikliniske konsultasjoner. Dette er en økning på 3 % i forhold til 2014.  

Innen somatikk viser antall DRG-poeng i 2015 et aktivitetsnivå som er 1,7 % høyere enn 2014. 

Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor voksenpsykiatri viser 4,7 % vekst i forhold til fjoråret. 

Innen barne- og ungdomspsykiatri var aktiviteten 1 % lavere enn fjoråret. 

Sykehuset vil ha fokus på å ta i bruk ny teknologi og behandlingsmetoder, på denne måten å 

kunne øke innsatsen og optimalisere driften.  

 

Forskning 2015 

I 2015 har forskere ved sykehuset publisert 53 vitenskapelige artikler i tillegg til bokkapitler og 

andre typer innlegg. To forskere har disputert for graden PhD ved det medisinske fakultet, UiO, i 

tillegg har vi nå 14 pågående PhD prosjekter. Av publikasjonene fra 2015 er det spesielt gledelig 

at det psykiatriske forskningsmiljøet fikk en artikkel antatt i The Lancet.  

 

Arbeidet knyttet til de nasjonale kvalitetsregistrene fortsetter. Det er nå i alt 52 slike registre i 

Norge. Helseforetaket har klare føringer på at det skal delta i de registre der vi har aktuell 

pasientgruppe. Sykehuset har ansvaret for det nasjonale kvalitetsregisteret GASTRONET innen 

fagområdet gastroenterologi. I tillegg er prosjektledelsen av kvalitetsregisteret Norsk 

Demensregister lagt til Sykehuset Telemark. 

 

HR og arbeidsmiljø 

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientsikkerhet og pasientbehandling. Styret er 

opptatt av at medarbeidernes kompetanseutvikling, og ferdigheter må sees i sammenheng mellom 

oppgaver og det daglige arbeidet.  

 



 

 

Innen HMS-området er det i 2015 gjennomført kurs for nye og eksisterende ledere i utvalgte 

temaer, som for eksempel bruk og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og generelt HMS 

arbeid. Det har også vært avholdt kurs for nye verneombud. 

 

Lederutvikling 

I 2015 er det igangsatt et lederutviklingsprogram for avdelingsledere, med hovedtemaene 

omdømme og rekruttering, lederrollen og endringsledelse. Lederutvikling vil være et kontinuerlig 

innsatsområde. 

 

Medarbeiderundersøkelse 

Totalskåren i årets medarbeiderundersøkelse var 74 på en skala fra 0 til 100. Dette er det samme 

resultat som året før. Totalskåren er en gjennomsnittsverdi av alle svar i undersøkelsen, utenom 

ja/nei spørsmål. Svarprosenten i 2015 var på 79 %, som var en svært positiv endring fra 2014 hvor 

svarprosenten var på 73 %. 

 

Bemanning 

Foretaket har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle nøkkelpersonell innen ledelse, fag, 

forskning og utvikling. Til tross for at sykehuset arbeider kontinuerlig med å opprettholde en god 

rekrutteringssituasjon har vi fortsatt utfordringer innen enkelte fagområder. 

 

Sykehuset Telemark hadde en gjennomsnittlig bemanning på 3.046 årsverk i 2015. Sykehuset har 

en ambisjon om å øke andelen av 100 % stillinger. I 2015 er det registrert en svak økning i 

andelen hele stillinger og i gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte i deltidsstillinger. 

 

I den overordnede HMS – handlingsplanen er det satt som mål at gjennomsnittlig avgangsalder 

skal være minimum 63,3 år i 2015. Gjennomsnittsalder for pensjonering har gått ned fra 63,07 år i 

2014 til 62,54 år i 2015. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet var på 6,8 % i 2014, mens det i 2015 er registrert en endring til 6,9 %. Det arbeides 

kontinuerlig i enhetene med forebygging og oppfølging av sykefravær. Generelt er sykefraværet 

ved en del av dagarbeidsplassene lavere enn ved de større sengepostene i både somatikk og 

psykiatri.  

 

Omstilling 
Omstillingsprosessene har særlig vært knyttet til øvre Telemark og Kragerø, i tråd med 

utviklingsplanen. Omstilling og bemanningsendring har i hovedsak gått som planlagt. Det er realisert 

en nedgang tilsvarende 59 årsverk. 

 

Skader og ulykker ansatte 
Registrerte hendelser som gjelder skader eller fare for skade på ansatte i 2015 er noe lavere enn 

antall hendelser i 2014. Det har vært en nedgang i stikk/kutt- og sprutskader. En faktor kan være 

økt fokus på informasjon og arbeid med å følge rutiner for å hindre stikk- og kuttskader hos 

ansatte. Det er også nedgang i meldte fall- og løftskader. Antall meldte volds- og trusselhendelser 

har økt og de fleste volds- og trusselhendelsene registreres i psykiatrien. Antall hendelser som har 

medført fravær fra arbeid er redusert; flertallet av hendelsene som har medført fravær fra arbeid 

har vært fravær på mindre enn én dag. Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMS-arbeid i 

hele foretaket, herunder avviksbehandling og forebygging. Både i opplæring av ledere og 

verneombudene ved sykehuset tas dette opp som tema. 

 



 

 

Lønn og lønnsoppgjør 

Foretakets lønnskostnader har hatt en samlet økning på 1,6 %. Dette må ses i sammenheng med en 

reduksjon i antall årsverk på 2 % fra 2014 som følge av driftsmessige strukturendringer. 

Lønnsoppgjøret 2015 var et mellomoppgjør, der det kun ble forhandlet om lønnstillegg. I alle 

lokale forhandlinger ble det oppnådd enighet mellom partene, for to av forbundene etter bistand av 

partene sentralt. Lønnsoppgjøret ble samlet sett gjennomført med økonomisk ramme på 2,7 %, et 

resultat på linje med andre helseforetak. 

 

Likestilling og diskriminering 
Ledergruppen i Sykehuset Telemark består av tre kvinner og syv menn. Av totalt 172 lederårsverk 

ved utgangen av 2015, er det 114 kvinner og 58 menn. Dette utgjør en kvinneandel på ca. 66 %.  

Når det gjelder alle ansatte ved sykehuset, så utgjør antall kvinner 75 % og antall menn 25 %.  

 

Menneskerettigheter 

Sykehuset Telemark verdigrunnlag legger opp til at alle pasienter skal behandles på en likeverdig 

måte uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, kulturell- eller religiøs tilknytning.  

 

Arbeidstakerrettigheter 

Foretaket har medarbeidere fra mange nasjoner som gir stort kulturelt mangfold, er en IA bedrift 

og tilstreber å ha en inkluderende arbeidslivspolitikk. Sykehuset Telemark anerkjenner 

internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter, de ansatte har rett til å være medlem av 

arbeidstakerorganisasjoner.  

 

Ytre miljø 
Som del av foretakets styring med sin miljøpåvirkning gjennomføres det årlig en kartlegging og 

risikovurdering av forhold som kan påvirke det ytre miljø. Vesentlige miljøaspekter gjennomgås i 

forhold til lovkrav, tiltak for styring og kontroll og gir grunnlag for årlige miljømål som 

organisasjonen samlet skal jobbe med for å redusere negativ miljøpåvirkning. I 2014 ble det 

fastsatt et overordnet miljømål for en periode på 2 år. 

 

 

Årsregnskap 2015 

 

Årsregnskapet 

I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er 

utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes at regnskapet gir et 

rettvisende bilde av Sykehuset Telemark HFs drift og finansielle stilling pr. 31.12.2015. 

  

Styringsmål og resultat 

Sykehuset styringsmål for 2015 har vært et årsregnskap i balanse.  

 

Årsresultatet for 2015 ble et overskudd på 11,7 millioner kroner.  

 

Inntekter 

Basisrammen utgjorde 2.635 millioner kroner, aktivitetsbaserte inntekter (ISF- og polikliniske 

inntekter) utgjorde 1.151 millioner kroner og øvrige driftsinntekter utgjorde 178 millioner kroner. 

Finansielle inntekter utgjorde14 millioner kroner. 

 



 

 

Kostnader 

Driftskostnadene utgjorde 3.962 millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene var 64,5 % av 

totale driftskostnader og utgjorde 2.557 millioner kroner. Øvrige driftskostnader utgjorde 1.405 

millioner kroner, herav av- og nedskrivninger 125 millioner kroner. Finanskostnadene utgjorde 4 

millioner kroner.  

 

Balanse og likviditet 
Balansesummen pr. 31.12.2015 er på 3.112 millioner kroner, mens den var på 3.304 millioner 

kroner pr. 31.12.2014. 

 

I løpet av 2015 ble det foretatt investeringer i varige driftsmidler for 60 millioner kroner. Ved 

utgangen av 2015 har bygg- og anleggsmidlene en bokført verdi av 1.360 millioner kroner. 

Medisinskteknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi av 205 

millioner kroner og anlegg under utførelse en verdi av 14 millioner kroner.  

 

Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2015 er 573 millioner kroner og overstiger omløpsmidlene, som er på 

141 millioner kroner. Dette innebærer at deler av foretakets eiendeler er finansiert med kortsiktig 

gjeld.  

 

Sykehuset Telemark HF har pr. 31.12.2015 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 6.329 

millioner kroner mot 6.967 millioner kroner pr. 31.12.2014, mens netto pensjonsforpliktelse er på 

1.197 millioner kroner mot 2.163 millioner kroner per 31.12.2014. Pensjonsforpliktelsene vil 

påvirke sykehusets framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 

31.12.2015 utgjør ikke resultatført estimat- og planendringer -1.814 millioner kroner mot -3.128 

millioner kroner pr. 31.12.2014. Framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende. 

 

Ved utgangen av 2015 hadde foretaket en kontantbeholdning på 74 millioner kroner (inkludert 

skattetrekksmidler). Den bevilgede driftskredittlimiten er på 205 millioner kroner og er pr. 

31.12.201 benyttet med 3 millioner kroner. Disse er klassifisert som en kortsiktig gjeld i 

regnskapet. 

 

Disponering 

Årets overskudd på 12 millioner kroner overføres til “Annen egenkapital”. Sum egenkapital utgjør 

etter dette 2.376 millioner kroner.  

 

Markedsrisiko 

Sykehuset Telemark HF er ikke eksponert for endringer i valutakurser. Foretaket er eksponert mot 

endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente.  

 

Kredittrisiko 

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det 

historisk sett har vært lite tap på fordringer.  

 

Likviditetsrisiko 

Sykehuset Telemark HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke 

besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer 

opprettholdes. 

 

Avleggelse av regnskapet 

Etter årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig 

betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret og administrerende direktør er ikke 



 

 

kjent med forhold av betydning for å bedømme foretakets stilling utover det som fremgår av 

årsberetning og årsregnskap. 

 

Helseforetaksloven § 5 fastslår at Sykehuset Telemark HF ikke kan gå konkurs eller at 

gjeldsforhandlinger kan åpnes. 

 

Framtidsutsikter  

 

Det har vært en positiv utvikling på flere av kvalitets- og aktivitetsmålene i sykehuset. De 

generelle ventetidene er lave, blant de beste i regionen og produktiviteten er forbedret. Sykehuset 

Telemark tilbyr et godt helsetilbud til lokalbefolkningen i eget opptaksområde og fagmiljøene har 

god kompetanse til å utføre ”sørge for” oppgaver og regionale funksjoner for Helse Sør-Øst. 

 

Hovedutfordringen for sykehuset er å balansere helsetjenestenes tilgjengelighet, kvalitet, innhold 

og kostnadseffektivitet. Helsetjenestene som tilbys skal utformes i takt med medisinsk utvikling 

og være godt tilpasset befolkningens behov. Det vil legges vekt på optimale behandlingsforløp og 

en sammenhengende behandlingskjede, som gir et helhetlig tilbud. Styrets vurdering er at arbeidet 

med å forbedre kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet vil fortsette i nært samarbeid med 

ansatte, ledelse og brukere.   

 

Ansatte i helsesektoren forventes å bli en knapphetsfaktor i årene fremover. Det er derfor viktig 

for Sykehuset Telemark å fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift, med systematisk fokus på 

kompetanseutvikling og effektive måter å jobbe på.  

 

For å oppnå ytterligere forbedring av effektiviteten, er det viktig å planlegge ressursbruken i et 

lengre perspektiv. Spesielt planleggingshorisonten for legenes arbeidstid må utvides for å sikre 

effektiv drift.  

 

I 2016 vil arbeidet med korridorpasienter og infeksjoner fortsette med forsterket fokus. Det er 

etablert prosjektarbeid for å utrede mulige tiltak. 

 

Innføring av pakkeforløp ved kreftsykdom er gjennomført gjennom 2015, og måloppnåelse knyttet 

til antall pasienter som inngår i pakkeforløp og hvor mange av disse som får sin diagnostikk og 

behandling gjennomført innen anbefalte tidsfrister, må også i 2016 overvåkes nøye. 

Kreftavdelingen står sentralt i utviklingen av en tverrfaglig, helhetlig kreftbehandling for 

pasientene i Telemark, som er ett av våre viktige strategiske områder. 

 

 Helse Sør-Øst har igangsatt en prosess for etablering av nye strålesentre i regionen. Det forventes 

at et strålesenter plasseres i sykehusområdet Vestfold-Telemark. Avgjørelsen forventes tatt i løpet 

av første halvår 2016 og styret arbeider aktivt for lokalisering til Telemark. Krefttilbudet for 

Telemarksbefolkningen vil styrkes uavhengig av lokalisering, men en plassering i Skien vil bidra 

til vesentlig kortere reisevei for pasientene.  

 

Det arbeides med en utviklingsplan i et 2030-perspektiv, som beskriver forventet 

behandlingsbehov frem mot 2030 og modeller for hvordan disse tjenestene best kan tilbys. Denne 

planen skal behandles av styret våren 2016 og danne grunnlaget for videre arbeid med utvikling av 

bygningsmassen. Sykehuset har behov for investeringsmidler til nye sengefasiliteter i Skien. 

Nåværende sengfløy har ikke adekvat pasientstandard og har et betydelig behov for rehabilitering 

av både areal og tekniske installasjoner.   

 



 

 

Rekruttering av nøkkelkompetanse forventes å være en utfordring fremover. For å utvikle et godt 

tjenestetilbud vil det være avgjørende å videreutvikle sykehuset som en attraktiv arbeidsplass for 

kompetente medarbeidere. Sykehuset vil fortsette og styrke arbeidet med kompetansestyring.  

 

Styret legger til grunn at aktivitetsveksten vil være høyere innen psykiatri og TSB enn i 

somatikken. Aktivitetsøkningen fremover vil tilpasses innbyggernes behov for spesialist 

helsetjenester, i samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

Med Telemarks befolkningsutvikling legger ikke styret til grunn realøkonomisk økning i 

bevilgningene. Det er nødvendig å øke investeringsnivået i årene som kommer og styret ser derfor 

behovet for at driften forbedres. Styret vurderer dette til å være krevende, men mulig.  

 

 

Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2015. 

 

 

Sykehuset Telemark HF, Skien, 6. april 2016  

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

Tom Jørgensen, styreleder                Marit Kaasine, nestleder 
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Barthold Vonen, styremedlem   Lars Kristian Bogen, styremedlem 

 

 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Kari Dalen, styremedlem     Ann Iserid Vik-Johansen, styremedlem 

 

 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Thor Severinsen, styremedlem    Thor Helge Gundersen, styremedlem 
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  Bess M. Frøyshov, administrerende direktør 



 
 
 

 
 
 

 
 

  

  
  
  
  
  

Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 

 

Årsregnskap 
     

Resultatregnskap 01.01 - 31.12   

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

      Note 2015 2014 

            

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
     

      
Basisramme 

  
2 2 635 337 2 202 896 

Aktivitetsbasert inntekt 
  

2 1 151 008 1 115 799 

Annen driftsinntekt 
  

2 177 554 167 663 

Sum driftsinntekter       3 963 899 3 486 358 

      
Kjøp av helsetjenester 

  
3 344 892 330 389 

Varekostnad 
  

4 380 821 364 335 

Lønn og annen personalkostnad 
  

5 2 556 524 1 821 996 

Ordinære avskrivninger 
  

9 121 226 128 695 

Nedskrivning 
  

9 3 285 0 

Annen driftskostnad 
  

6 555 537 551 507 

Sum driftskostnader       3 962 284 3 196 923 

Driftsresultat       1 615 289 436 

      
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

     

      
Finansinntekt 

  
            7 13 723 20 478 

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 
   

0 0 

Finanskostnad 
  

7 3 631 2 921 

Netto finansposter       10 091 17 557 

Resultat før skattekostnad       11 706 306 993 

Skattekostnad på ordinært resultat 
   

0 0 

Ekstraordinære poster 
   

0 0 

      
ÅRSRESULTAT       11 706 306 993 

      

      
OVERFØRINGER 

     

      
Overføringer til/fra annen egenkapital 

   
-11 706 -306 993 

Sum overføringer       -11 706 -306 993 

 
 



 
 
Årsregnskap 

     

Balanse per 31.12    

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

      Note 2015 2014 

            

EIENDELER 
     

      
Anleggsmidler 

     
Immatrielle eiendeler 

     
Immaterielle eiendeler 

   
0 0 

Utsatt skattefordel 
   

0 0 

Sum immaterielle eiendeler       0 0 

      
Varige driftsmidler 

     
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 

  
9 1 339 908 1 411 923 

Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 
 

9 224 791 231 755 

Anlegg under utførelse 
  

9 13 951 1 527 

Sum varige driftsmidler       1 578 649 1 645 205 

      
Finansielle anleggsmidler 

     
Investering i datterselskap/- foretak 

   
0 0 

Investeringer i FKV og TS 
   

0 0 

Investeringer i andre aksjer og andeler 
  

10 139 750 127 776 

Andre finansielle anleggsmidler 
  

11 803 988 724 713 

Pensjonsmidler 
  

15 448 982 663 689 

Sum finansielle anleggsmidler       1 392 720 1 516 178 

Sum anleggsmidler       2 971 369 3 161 383 

      
Omløpsmidler 

     
Varer     4 6 280 7 497 

      
Fordringer 

     
Fordringer 

  
12 60 095 56 514 

Sum fordringer       60 095 56 514 

      
Bankinnskudd, kontanter o.l.     13 74 276 78 113 

Sum omløpsmidler       140 651 142 124 

SUM EIENDELER       3 112 020 3 303 507 
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Balanse per 31.12    

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

      Note 2015 2014 

 
EGENKAPITAL OG GJELD 

     

      
Egenkapital 

     
Innskutt egenkapital 

     
Foretakskapital 

   
100 100 

Annen innskutt egenkapital 
   

2 072 494 2 072 494 

Sum innskutt egenkapital     14 2 072 594 2 072 594 

      
Opptjent egenkapital 

     
Fond for vurderingsforskjeller 

   
0 0 

Minoritetsinteresser 
   

0 0 

Annen egenkapital 
   

303 904 292 198 

Sum opptjent egenkapital     14 303 904 292 198 

Sum egenkapital       2 376 498 2 364 793 

      
Gjeld    

     
Avsetning for forpliktelser 

     
Andre avsetninger for forpliktelser 

  
16 62 054 61 723 

Sum avsetninger for forpliktelser       62 054 61 723 

      
Annen langsiktig gjeld 

     
Øvrig langsiktig gjeld 

  
11 100 792 96 173 

Sum annen langsiktig gjeld       100 792 96 173 

      
Kortsiktig gjeld 

     
Driftskreditt 

   
0 0 

Betalbar skatt 
   

0 0 

Skyldige offentlige avgifter 
   

132 882 157 788 

Annen kortsiktig gjeld 
  

17 439 794 623 029 

Sum kortsiktig gjeld       572 676 780 818 

Sum gjeld       735 521 938 714 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD       3 112 020 3 303 507 
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Kontantstrømoppstilling    

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: 
   

      
Årsresultat 

   
11 706 306 993 

Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler 
   

2 328 3 686 

Ordinære avskrivninger 
   

121 226 128 695 

Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid 
  

3 285 0 

Endring i omløpsmidler 
   

-81 639 54 628 

Endring i kortsiktig gjeld 
   

-208 142 150 921 

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i 
  

214 708 -569 173 

Endring i avsetning for lege-/psykologspesialistpermisjoner 
  

2 417 3 477 

Inntektsført investeringstilskudd 
   

-2 087 -2 186 

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter     63 802 77 042 

      
KONTANTSTRØMMER FRA 
INVESTERINGSAKTIVITETER:     

      
Innbetalinger ved salg av driftsmidler 

   
0 135 

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler 
   

-60 283 -55 380 

Innbetalinger av avdrag på utlån (langs.fordringer) 
    

175 

Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler 
   

-11 974 -11 735 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter       -72 258 -66 805 

      
KONTANTSTRØMMER FRA 
FINANSIERINGSAKTIVITETER:     

      
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 

   
10 000 -4 245 

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 
   

-5 382 0 

Utbetalinger ved nedbetaling av øvrig kortsiktig gjeld 
   

0 -2 087 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter     4 618 -6 332 

      
Netto endring i likviditetsbeholdning 

   
-3 837 3 904 

Likviditetsbeholdning pr 01.01. 
   

78 113 74 209 

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12   74 276 78 113 

      
Ubenyttet trekkramme 31.12 

   
201 709 182 635 

      
Likviditetsreserve 31.12 

   
275 985 260 747 

      
Innvilget trekkramme 31.12. 

   
205 000 368 000 

      
Bankinnskudd, kontanter o.l. 

   
74 276 78 113 

 
 
 
 
 



 
 
 
Årsregnskap 

Sykehuset Telemark HF 

Note 0 Regnskapsprinsipper 

 

1.1 Generelt om regnskapet 

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

1.2.2    Generelt om inntektsførings– og kostnadsføringsprinsipper  

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

1.2.3    Prinsipper for inntektsføring 

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



 
 
1.2.3.1Grunnfinansiering 

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

1.2.3.2Aktivitetsbaserte inntekter 

Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter 
(refusjoner fra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og 
salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient 
Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og 
ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. 
Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. 
Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med tilhørende ISF-
refusjon innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for salg av helsetjenester.  ISF-inntekter og 
poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført. 
 

1.2.3.3Andre inntekter 

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

1.2.4 Prinsipper for kostnadsføring 

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

1.2.5 Klassifisering av balanseposter 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives 
lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises 
sammen med øvrig langsiktig gjeld. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Et 
driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over 
kr. 100.000,-.  Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av 
driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. 
 
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større 
utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. Driftsmidler som 
erstattes, kostnadsføres.  
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. 
 
Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling 
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til 
utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. 
Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnadsføres 
løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter balanseføres og avskrives 
over økonomisk levetid. 



 
 
Usikre forpliktelser 
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og 
verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn 
som en avsetning for forpliktelser i balansen. 
 
Datterselskap  
Med datterselskap menes annet foretak der helseforetaket normalt har en eierandel på over 50 %, hvor 
investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor helseforetaket har bestemmende innflytelse. 
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi 
når det oppstår verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses 
nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger 
er til stede. 
 
Behandling av felleskontrollert virksomhet 
Med felleskontrollert virksomhet (joint venture) menes virksomhet hvor deltakerne sammen har felles 
kontroll. Ingen deltaker alene har bestemmende innflytelse, men man har sammen bestemmende 
innflytelse. Samarbeidet må være regulert i en samarbeidsavtale som hjemler felles kontroll, og deltakelsen 
må ikke være midlertidig. Helse Sør-Øst vurderer felleskontrollert virksomhet etter egenkapitalmetoden i 
morselskapets og foretaksgruppens regnskap.  
 
Tilknyttede selskap  
Med tilknyttet selskap menes et selskap hvor investor har betydelig innflytelse uten at det foreligger et 
konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet (joint venture). Betydelig innflytelse anses normalt å 
foreligge når investor har 20 % til 50 % av stemmeberettiget kapital i et selskap. Tilsvarende gjelder 
dersom to eller flere konsernselskap har en slik innflytelse over et annet selskap. Investering i tilknyttet 
selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i foretakets regnskap og i foretaksgruppens regnskap.  
 
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser 
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til kost. 
 
Pensjoner 
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 
Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte 
verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes at 
arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden.  
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell 
overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Den enkelte 
pensjonsordning vurderes for seg, men verdi av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre 
ordninger nettoføres i balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. Netto 
pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres 
som avsetning for forpliktelser. 
 
Endringer i forpliktelsen som skyldes planendringer resultatføres i den perioden planendringen skjer. 
Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot 
beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser 
eller pensjonsmidler. 
 
Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av periodens 
pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av 
pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning av 
avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. 
 
Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden. 
 
Konsolideringsprinsipper  
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle underliggende 
helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om gruppen var én økonomisk enhet. 
Transaksjoner og mellomværende mellom foretakene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og 
omsorgsdepartementet resultatføres via det regionale helseforetaket. 
Fordringer 



 
 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
 
Varebeholdninger 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelageret nedskrives 
dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. Reservedeler klassifiseres som varelager. 
 
Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. 
 
Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Innestående på konsernkontoordningen er 
klassifisert som fordring. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og bankkonti utenfor 
konsernkontoordningen. 
 
Konsernkontoordning 
Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF i 
det enkelte helseforetak. Renteinntekter-/kostnader er behandlet som konserninterne renter i 
helseforetaket. 
 
Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder 
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioder er ført direkte mot 
egenkapitalen. 
 
Skatt  
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skattepliktig. Skatteberegning som fremkommer i regnskapet til 
foretaksgruppen knytter seg i sin helhet til skattepliktig virksomhet i datterdatter foretak.  
 
Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar 
skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag 
av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av 
underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel er bare balanseført i den grad det er sannsynlig at fordelen vil 
bli realisert i fremtiden. 
 
Leieavtaler 
Helseforetak har anledning til å inngå finansielle leiekontrakter, jfr. Helseforetaksloven § 33 og vedtektene 
til Sykehuset Telemark HF § 12. De finansielle leieavtalene er balanseført til verdien av vederlaget i 
leieavtalen, og avskrives over eiendelens levetid, fordelt på de ulike delkomponentene. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årsregnskap 

     

Note 1 - Virksomhetsområder  

  

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

      

      

      

      
Driftsinntekter pr virksomhetsområde 

     
Somatiske tjenester 

   
2 729 173 2 391 357 

Psykisk helsevern VOP 
   

569 618 517 973 

Psykisk helsevern BUP 
   

135 598 120 035 

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 
   

73 046 68 720 

Annet 
   

456 464 388 274 

Overføringer til datterforetak 
     

Driftsinntekter pr virksomhetsområde       3 963 899 3 486 358 

      
Driftskostnader pr virksomhetsområde 

     
Somatiske tjenester 

   
-2 730 631 -2 193 374 

Psykisk helsevern VOP 
   

-566 638 -451 019 

Psykisk helsevern BUP 
   

-129 180 -92 848 

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 
   

-65 028 -60 662 

Annet 
   

-470 808 -399 020 

Kjøp av helsetjenester fra datterforetak 
     

Driftskostnader pr virksomhetsområde       -3 962 284 -3 196 923 

      
Driftsinntekter fordelt på geografi 

     
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr 

 
3 951 438 3 472 282 

Pasienter hjemmehørende i resten av landet 
   

7 708 9 678 

Pasienter hjemmehørende i utlandet 
   

4 752 4 398 

Driftsinntekter fordelt på geografi       3 963 899 3 486 358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årsregnskap 

     

Note 2 - Inntekter   

  

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

      
DRIFTSINNTEKTER 

     
Basisramme 

     
Basisramme 

   
2 635 337 2 202 896 

Basisramme       2 635 337 2 202 896 

      
Aktivitetsbasert inntekt 

     
Behandling av egne pasienter i egen region 1) 

   
851 246 818 595 

Behandling av pasienter internt i egen region 
   

45 191 44 107 

Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 
   

8 902 10 354 

Behandling av andre pasienter i egen region 3) 
   

7 708 9 678 

Poliklinikk, laboratorie og radiologi 
   

199 912 219 588 

Utskrivningsklare pasienter 
   

6 910 9 863 

Andre aktivitetsbaserte inntekter 
   

31 138 3 613 

Aktivitetsbasert inntekt       1 151 008 1 115 799 

      
Annen driftsinntekt 

     
Øremerket tilskudd til psykisk helsevern 

     
Kvalitetsbasert finansiering 

   
14 153 0 

Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake" 
   

11 616 10 854 

Øremerkede tilskudd til andre formål 
   

10 845 9 483 

Inntektsføring av investeringstilskudd 4) 
   

2 087 2 186 

Driftsinntekter fra apotekene 5) 
   

0 0 

Andre driftsinntekter 
   

138 853 145 140 

Annen driftsinntekt       177 554 167 663 

      
Sum driftsinntekter       3 963 899 3 486 358 

      
Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og egne pasienter i andre regioner  

 
består av ISF-refusjon, av dette utgjør Kommunal medfinansiering kr 

  
185 116 

      

      
1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter 

  
    innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar  

    
2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter 

  
    innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar  

    
3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter) 

 
4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd 

    
5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årsregnskap 

     

Note 2 - Inntekter   

  

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

 
Aktivitetstall 

     

      
Aktivitetstall somatikk 

     
Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret 

   
41 757 40 785 

Antall DRG poeng iht. eieransvaret 
   

39 030 40 591 

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 
   

153 924 147 836 

      
Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge 

    
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 

   
94 63 

Antall  inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 
   

25 662 25 995 

      
Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne 

     
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 

   
1 658 1 711 

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 
   

57 152 54 573 

      
Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 

   
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 

   
96 106 

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 
   

16 671 15 907 

      

      

      
Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til 

 
behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at  

  
andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. 

  

      
DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. 

 
Inntektene i DRG-systemet er i 2015 satt til 50 % av full DRG-pris, det vil si kr 20.731 per DRG poeng. 
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Note 3 - Kjøp av helsetjenester   

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

KJØP AV HELSETJENESTER 
     

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt 
   

42 776 34 803 

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen 
 

175 258 179 776 

Kjøp av private helsetjenester somatikk 
   

6 404 6 859 

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt 
   

1 105 2 451 

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen 
 

10 561 10 429 

Kjøp av private helsetjenester psykiatri 
   

890 452 

Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt 
   

4 581 3 876 

Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen 
  

10 099 14 078 

Kjøp av private helsetjenester rus 
   

1 870 1 012 

Kjøp av helsetjenester utland 
    

0 

Sum gjestepasientkostnader       253 544 253 736 

Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå 
   

26 234 18 769 

Kjøp fra luftambulanse 
   

141 91 

Kjøp av andre ambulansetjenester 
   

57 729 52 609 

Andre kjøp av helsetjenester 
   

7 244 5 183 

Sum kjøp av andre helsetjenester       91 348 76 653 

RHF-ets kjøp av helsetjenester fra datterforetakene 
     

Sum kjøp av helsetjenester       344 892 330 389 
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Note 4 - Varer    

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

      
VAREBEHOLDNING 

     
Øvrige beholdninger 

   
178 201 

Sum lager til videresalg       178 201 

Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) 
   

6 102 7 296 

Sum lager til eget bruk       6 102 7 296 

Sum varebeholdning       6 280 7 497 

      
Anskaffelseskost 

   
6 700 7 917 

Nedskrivning for verdifall 
   

-420 -420 

Bokført verdi 31.12       6 280 7 497 

      
VAREKOSTNAD 

     
Legemidler 

   
176 715 175 394 

Medisinske forbruksvarer 
   

166 203 147 083 

Andre varekostnader til eget forbruk 
   

26 736 30 572 

Innkjøpte varer for videresalg 
   

11 167 11 286 

Sum varekostnad       380 821 364 335 
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Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm. 

 Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
      

     
      

                

                

            2015 2014 

  
 

    
  

    

LØNNSKOSTNADER 
      

Lønnskostnader 
     

1 637 796 1 621 792 

Arbeidsgiveravgift 
     

230 335 226 269 

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 
   

554 922 -149 554 

Andre ytelser 
     

133 471 123 489 

Sum lønn og andre personalkostnader       2 556 524 1 821 996 

        
Gjennomsnittlig antall ansatte 

    
3 968 4 061 

Gjennomsnittlig antall årsverk 
    

3 047 3 109 

        

        
(Tall i kroner) 

       
Lønn til ledende ansatte 

      

    
Andre  

 
Tjeneste- Ansettelses- 

Navn Tittel Lønn Pensjon Godtgjørelser Sum periode periode 

Bess M. Frøyshov Adm.direktør 1 568 623 429 368 5 012 2 003 003 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Frank Olav Hvaal Klinikksjef 1 301 764 283 414 5 012 1 590 190 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Eirik Eliassen Klinikksjef 1 269 754 227 193 5 012 1 501 959 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Per Urdahl Klinikksjef 1 258 264 224 146 5 012 1 487 422 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Jon Gunnar Gausel Klinikksjef 1 258 264 171 077 5 012 1 434 353 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Henrik Høyvik Klinikksjef 1 180 062 282 433 5 012 1 467 507 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Jørgen Einerkjær Klinikksjef 1 055 687 317 925 5 012 1 378 624 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Tom Helge Rønning Øk. direktør 1 390 477 367 270 5 012 1 762 759 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Annette Fure Teknologidir. 1 185 485 418 520 5 012 1 609 017 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Halfrid Waage Fagdirektør 1 293 404 254 763 5 012 1 553 179 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

Lars Ødegaard Klinikksjef 1 121 871 199 129 5 012 1 326 012 1.1. - 31.12.15 1.1. - 31.12.15 

    13 883 655 3 175 238 55 131 17 114 024     

        
Ytelser fra andre foretak i foretaksgruppen 

    

        

  

Styrehonorar 
     

Halfrid Waage Fagdirektør 107 000 
     

        
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter 
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Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm. 

 Sykehuset Telemark HF 
     

       

     
      

                

                

              

 
(Tall i kroner) 
Godtgjørelse til styrets medlemmer      

    
Annen  

 
Tjeneste- 

Navn Tittel Styrehonorar Lønn godtgjørelse Sum periode 

Tom Jørgensen Styreleder 213 996 
  

213 996 1.1. - 31.12.15 

Elisabeth A. Nilsen Nestleder 149 004 
  

149 004 1.1. - 31.12.15 

Thorleif Fluer Vikre Styremedlem 107 004 
  

107 004 1.1. - 31.12.15 

Kari Dalen Styremedlem 107 004 
  

107 004 1.1. - 31.12.15 

Barthold Vonen Styremedlem 107 004 
  

107 004 1.1. - 31.12.15 

Åse Himle Styremedlem 22 436 
  

22 436 1.1. - 01.03.15 

Ann Iserid Vik-Johansen Styremedlem 103 000 499 216 620 602 836 1.1. - 31.12.15 

Thor Severinsen Styremedlem 103 000 1 287 262 620 1 390 882 1.1. - 31.12.15 

Thor Helge Gundersen Styremedlem 103 000 518 516 620 622 136 1.1. - 31.12.15 

Ellen Årøen Styremedlem 21 043 464 582 1 857 487 482 1.1. - 01.03.15 

       
    1 036 491 2 769 576 3 717 3 809 784   

       
(Tall i kroner) 

      
Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: 

   
Lovpålagt revisjon 

    
872 292 561 644 

Utvidet revisjon 
    

563 834 720 085 

Sum godtgjørelse til revisor       1 436 126 1 281 729 

Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtale 
  

250 000 250 000 

       
Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon 

  
0 0 

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon     0 0 

       
Alle tall er inkl. merverdiavgift 
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Note 6 - Andre driftskostnader   

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

Transport av pasienter 
   

165 549 161 126 

Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 
   

48 289 54 434 

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

41 513 39 045 

Konsulenttjenester 
   

11 593 27 795 

Annen ekstern tjeneste 
   

180 772 164 306 

Reparasjon vedlikehold og service 
   

53 845 48 389 

Kontor og kommunikasjonskostnader 
   

20 231 19 223 

Kostnader forbundet med transportmidler 
   

10 041 9 101 

Reisekostnader 
   

10 186 8 983 

Forsikringskostnader 
   

1 918 1 851 

Pasientskadeerstatning 
   

1 424 2 892 

Øvrige driftskostnader 
   

10 177 14 360 

Andre driftskostnader       555 537 551 507 
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Note 7 - Finansinntekter- og kostnader 

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

Finansinntekter 
     

Konserninterne renteinntekter 
   

11 649 18 286 

Andre renteinntekter 
   

1 975 2 191 

Andre finansinntekter (agio) 
   

99 2 

Finansinntekter       13 723 20 478 

      
Finanskostnader 

     
Konserninterne rentekostnader 

   
1 254 717 

Andre rentekostnader 
   

71 2 125 

Andre finanskostnader (disagio) 
   

2 306 79 

Finanskostnader       3 631 2 921 

 
 
 
 
 
 



 
 

Årsregnskap 
   

Note 8 - Forskning og utvikling    

Sykehuset Telemark HF 
   

(Alle tall i NOK 1000) 
   

    
        

        

    2015 2014 

    
Øremerket tilskudd fra eier til forskning 

 
4 745 7 078 

Andre inntekter  til forskning 
 

1 329 860 

Basisramme til  forskning 
 

5 290 
 

Sum inntekter  til forskning   11 364 7 938 

Andre inntekter  til utvikling 
 

0 
 

Basisramme til utvikling 
 

0 
 

Sum inntekter til utvikling   0   

Sum inntekter til forskning og utvikling   11 364 7 938 

    
Kostnader til forskning : 

   
- somatikk 

 
20 188 26 718 

- psykisk helsevern 
 

590 573 

- TSB 
 

0 0 

- annet 
 

0 0 

Sum kostnader til forskning   20 778 27 291 

Kostnader til utvikling : 
   

- somatikk 
 

0 198 

- psykisk helsevern 
 

0 0 

- TSB 
 

0 0 

- annet 
 

0 0 

Sum kostnader til utvikling   0 0 

Sumkostnader Forskning og utvikling   20 778 27 489 

    
Ant avlagte doktorgrader 

 
2 2 

Ant publiserte artikler 
 

53 45 

Ant årsverk forskning  
 

15,8 22,8 

Ant årsverk utvikling 
 

0 0,4 
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Note 9 - Varige driftsmidler 

  

 

 

 

Sykehuset Telemark HF 
       

(Alle tall i NOK 1000) 
       

        
    Tomter  Bygninger Anlegg Medisinsk- Transport- Sum  

    og   under teknisk midler varige 

2014   boliger   utførelse utstyr og annet driftsmidler 

        
Anskaffelseskost 1.1 

 
132 895 2 690 590 19 684 496 004 145 928 3 485 101 

Åpningsbalanse korrigert 
 

132 895 2 690 590 19 684 496 004 145 928 3 485 101 

Tilgang 
 

0 36 561 0 34 121 6 680 77 362 

Tilgang virksomhetsoverdragelse 
 

0 0 0 0 4 873 4 873 

Avgang 
 

0 0 0 -45 -330 -375 

Utrangering ansk.kost 
 

0 -12 078 0 -49 034 -289 -61 400 

Fra anlegg under utførelse 
 

0 18 157 -18 157 0 0 0 

Anskaffelseskost 31.12.14   132 895 2 733 230 1 527 481 046 156 862 3 505 561 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 
 

0 -1 783 0 0 0 -1 783 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.14 
 

0 -1 431 670 0 -304 310 -122 593 -1 858 573 

Balanseført verdi 31.12.14   132 895 1 299 777 1 527 176 736 34 270 1 645 205 

Årets ordinære avskrivninger 
 

0 -86 546              0 -35 991 -6 158 -128 695 

Herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse          0 -57 632 0 -31 0 -57 663 

Utrangering akk.avskrivninger 
                    0               8 694 0 48 859 401 57 954 

        
Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

* Bygninger  
 

10-60 år Sykehuset Telemark HF 
   

* Medisinteknisk utstyr 
 

4-15 år Sykehuset Telemark HF 
   

* Annet utstyr, inventar, transportmidler, 
etc 

3-10 år Sykehuset Telemark HF 
   

* Personalboliger  
 

Avskrives ikke 
    

* Tomter 
 

Avskrives ikke 
    

                

  
Tomter og 

 
Anlegg 
under 

Medisinsk- Transportmidl. Sum varige 

Herav finansiell leie   boliger Bygninger utførelse 
teknisk 
utstyr 

og annet driftsmidler 

Bokført verdi 31.12 
 

0           59 697  0 0 0 59 697 

Årets ordinære avskrivninger 
 

0             2 847  0 0 0             2 847  

Hvilket år kontrakten(e) utgår   0 2026-2034 0 0 0 0 

                

  
Tomter og 

  
Medisinsk- Transportmidl. Sum varige 

Operasjonell leasing/ leieavtaler   boliger Bygninger   
teknisk 
utstyr 

og annet driftsmidler 

Leiebeløp 
     

3 595 3 595 

Varighet (år)           3   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Årsregnskap 

Note 9 - Varige driftsmidler 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

 
    Tomter  Bygninger Anlegg Medisinsk- Transport- Sum  

    og   under teknisk midler varige 

2015   boliger   utførelse utstyr og annet driftsmidler 

        
Anskaffelseskost 1.1 

 
132 895 2 733 230 1 527 481 046 156 862 3 505 561 

Åpningsbalanse korrigert 
 

132 895 2 733 230 1 527 481 046 156 862 3 505 561 

Tilgang 
 

0 8 845 13 951 28 112 9 376 60 283 

Utrangering ansk.kost 
 

0 -4 140 0 -14 207 -14 531 -32 878 

Fra anlegg under utførelse 
 

0 1 527 -1 527 0 0 0 

Anskaffelseskost 31.12.15   132 895 2 739 462 13 951 494 951 151 708 3 532 967 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.15 
 

0 -1 507 541 0 -327 420 -114 289 -1 949 250 

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.15 
 

0 -5 068 0 0 0 -5 068 

Balanseført verdi 31.12.15   132 895 1 226 853 13 951 167 531 37 419 1 578 649 

Årets ordinære avskrivninger 
 

0 -78 966 0 -36 033 -6 228 -121 226 

Årets nedskrivninger 
 

0 -3 285 0 0 0 -3 285 

Herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse         0 -49 766 0 -31 0 -49 796 

Utrangering akk.avskrivninger 
 

0 3 095 0 12 923 14 531 30 549 

        
Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

* Bygninger  
 

10-60 år Sykehuset Telemark HF 
   

* Medisinteknisk utstyr 
 

4-15 år Sykehuset Telemark HF 
   

* Annet utstyr, inventar, transportmidler, 
etc  

3-10 år Sykehuset Telemark HF 
   

* Personalboliger  
 

Avskrives ikke 
    

* Tomter 
 

Avskrives ikke 
    

                

  
Tomter og 

 
Anlegg 

under 
Medisinsk- 

Transportmi
dl. 

Sum varige 

Herav finansiell leie   boliger Bygninger utførelse 
teknisk 

utstyr 
og annet driftsmidler 

Bokført verdi 31.12 
 

0 57 175 0 0 0 57 175 

Årets ordinære avskrivninger 
 

0 2 903 0 0 0 2 903 

Hvilket år kontrakten(e) utgår 
  

2025-2034 
    

                

  
Tomter og 

  
Medisinsk- 

Transportmi
dl. 

Sum varige 

Operasjonell leasing/ leieavtaler   boliger Bygninger   
teknisk 
utstyr 

og annet driftsmidler 

Leiebeløp 
     

3 951 64 029 

Varighet (år) 
     

3 
 

                

    
Akk.verdi Akk.verdi 

Total 
kostnads- 

Plan 
tidspunkt 

Investeringsprosjekter       1512 1412 ramme 
ferdigstillel

se 

    
0 0 0 

 
Sum       0 0 0   
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Note 10 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak 

  Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

        Total Total 

Investeringer i andre aksjer og andeler       2015 2014 

Andre aksjer og andeler 
   

0 0 

Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP 
   

139 750 127 776 

Sum investeringer i andre aksjer og andeler       139 750 127 776 

      
Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt 
dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen 
omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer.  
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Note 11 - Finansielle anleggsmidler og gjeld 

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

Finansielle anleggsmidler 
     

Lån til foretak i samme foretaksgruppe 
   

803 988 724 713 

Sum finansielle anleggsmidler       803 988 724 713 

      

      
Langsiktig gjeld 

     
Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe 

   
42 067 35 391 

Annen langsiktig gjeld 
   

58 725 60 782 

Sum langsiktig gjeld       100 792 96 173 

Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år       61 361 48 852 
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Note 12 - Kundefordringer og andre fordringer 

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

Fordringer 
     

Kundefordringer                       
   

26 618 21 477 

Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 
  

29 857 25 849 

Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.) 
   

3 797 9 271 

Øvrige kortsiktige fordringer 
   

-176 -83 

Fordringer       60 095 56 514 

      
Avsetning for tap på fordringer 31.12 

     
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1. 

   
-7 300 -6 050 

Årets endring i avsetning til tap på krav 
   

-700 -1 250 

Avsetning for tap på fordringer 31.12       -8 000 -7 300 

      
Årets konstanterte tap       157 814 

      
Kundefordringer pålydende 31.12 

     
Ikke forfalte fordringer 

   
20 018 2 964 

Forfalte fordringer 1-30 dager 
   

535 18 172 

Forfalte fordringer 30-60 dager 
   

379 64 

Forfalte fordringer 60-90 dager 
   

681 19 

Forfalte fordringer over 90 dager 
   

5 004 257 

Kundefordringer pålydende 31.12       26 618 21 477 
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Note 13 - Kontanter og bankinnskudd  

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

      
Innestående skattetrekksmidler 

   
73 602 77 118 

Andre bundne konti 
   

0 1 

Sum bundne bankinnskudd       73 602 77 119 

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 
   

674 994 

Sum bankinnskudd og kontanter       74 276 78 113 

      

      
Sykehuset Telemark HF har en kredittramme på 205 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen. 

  
Av trekkrammen er det benyttet 3,3 mill. kroner. 

     

      
Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen. 

 
 
 

Årsregnskap 

Note 14 - Egenkapital 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

 
        Annen Fond for       

    Foretaks- Struktur- innskutt vurderings- Minoritets- Annen Total 

    kapital fond egenkapital forskjeller interesser egenkapital Egenkapital 

         
EGENKAPITAL 31.12.14 

        
Inngående balanse 1.1 

 
100 0 2 072 494 0 0 -14 794 2 057 800 

Åpningsbalanse korrigert   100 0 2 072 494 0 0 -14 794 2 057 800 

Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser 
nedenfor       
Årets resultat 

 
0 0 0 0 0 306 993 306 993 

Egenkapital 31.12.14   100 0 2 072 494 0 0 292 198 2 364 793 

         
        Annen Fond for       

    Foretaks-   innskutt vurderings- Minoritets- Annen Total 

    kapital 
Strukturf

ond 
egenkapital forskjeller interesser egenkapital Egenkapital 

         
EGENKAPITAL 31.12.15 

        
Inngående balanse 1.1 

 
100 0 2 072 494 0 0 292 198 2 364 793 

Åpningsbalanse korrigert   100 0 2 072 494 0 0 292 198 2 364 793 

Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser 
nedenfor       
Årets resultat 

 
0 0 0 0 0 11 706 11 706 

Egenkapital 31.12.15   100 0 2 072 494 0 0 303 904 2 376 498 
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Note 15 - Pensjoner    

 
 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

 
Sykehuset Telemark HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 10290 personer, hvorav 3172 er yrkesaktive,  

4477 er oppsatte og 2641 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er  

i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes 

med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket  

gjennom pensjonsordningene Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for  

sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse. 

I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til og 

med 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan". 

 

Pensjonsforpliktelse 
     

Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 
   

6 329 215 6 966 985 

Pensjonsmidler 
   

-5 131 923 -4 803 746 

Netto pensjonsforpliktelse       1 197 292 2 163 238 

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 
   

167 624 300 697 

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

-1 813 897 -3 127 624 

Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift       -448 982 -663 689 

      
Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga 

   
448 982 663 689 

      
Spesifikasjon av pensjonskostnad 

     
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 

   
283 321 233 097 

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 
   

164 813 231 030 

Årets brutto pensjonskostnad       448 134 464 128 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 
   

-155 585 -196 189 

Administrasjonskostnad 
   

18 554 15 548 

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost 
   

311 103 283 486 

Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost 
   

43 554 39 404 

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 
   

172 081 115 128 

Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst) 
   

28 184 16 003 

Resultatført planendring 
   

0 -603 576 

Årets netto pensjonskostnad       554 922 -149 554 
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Note 15 - Pensjoner 
   

 
 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015        2014 

 

Økonomiske forutsetninger 
     

Diskonteringsrente 
   

2,70 % 2,30 % 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 
   

3,30 % 3,20 % 

Årlig lønnsregulering 
   

2,50 % 2,75 % 

Årets pensjonsregulering 
   

1,48 % 1,73 % 

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 
   

2,25 % 2,50 % 

 
Pensjonskostnaden for 2015 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk 
regnskapsstiftelse. 

Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2015 basert på de økonomiske forutsetningene som er  

angitt for 2015. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2015 er det også vist et beste estimat for 

pensjonsmidlene pr. 31.12.2015. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon 

 
Demografiske forutsetninger 

Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens 

forsikringstekniske beregningsgrunnlag. 

 
 

    
2015 2014 

   
Anvendt dødlighetstabell 

   
K2013BE K2013BE 

   
Forventet uttakshyppighet AFP 

   
15-45 % 15-45 % 

   
Frivillig avgang for sykepleiere (i %) 

        
Alderi år 

 
<20 20-23 24-25 26-30 31-45 46-50 >50 

Sykepleiere 
 

20,00 8,00 6,00 6,00 4,00 1,00 0,00 

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

 
<20 20-23 24-25 26-30 31-45 46-50 >50 

Sykehusleger 
 

20,00 20,00 15,00 8,00 5,00 2,00 0,00 

Fellesordning 
 

20,00 15,00 10,00 7,50 5,00 2,00 0,00 
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Note 16 - Andre avsetninger for forpliktelser 

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

Tariffestet utdanningspermisjon 
   

31 204 28 787 

Investeringstilskudd 
   

0 0 

Avsetning for pasientskadeerstatning 
   

1 500 1 500 

Andre avsetninger for forpliktelser 
   

29 350 31 436 

Sum avsetning for forpliktelser       62 054 61 723 

      
Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 240 overlege- og psykologspesialistårsverk. 

  
Uttakstilbøyeligheten er satt til 55 % for overlegestillingene og 55 % for psykologspesialister 

  
Overordnede leger og spesialister i Sykehuset Telemark HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år. 

Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn.  Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter 

hvert som retten opparbeides.  Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte  

avdelinger i foretakene. 
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Note 17 - Kortsiktig gjeld    

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

        2015 2014 

            

Annen kortsiktig gjeld 
     

Leverandørgjeld 
   

63 281 48 825 

Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 
  

108 029 296 622 

Påløpte feriepenger 
   

184 407 182 398 

Påløpte lønnskostnader 
   

39 802 38 950 

Annen kortsiktig gjeld 
   

44 275 56 234 

Annen kortsiktig gjeld       439 794 623 029 

      
Sykehuset Telemark HF har en kredittramme på 205 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen. 

  
Av trekkrammen er det benyttet 3,3 mill. kroner. 

     

      
Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen. 
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Note 18 - Eiers styringsmål    

 

 

Sykehuset Telemark HF 
     

(Alle tall i NOK 1000) 
     

      
            

            

         2015    2014 2002-2015 

            

Årsresultat 
  

11 706 306 993 
 

Overføring fra strukturfond 
  

0 0 
 

Korrigering for endrede levetider 
  

0 0 
 

Korrigert resultat     11 706 306 993   

Endrede pensjonskostnader som er blitt hensyntatt i resultat 
  

0 -354 800 
 

Resultat jf økonomiske krav fra HOD     11 706 -47 807   

Resultatkrav fra HOD 
  

0 25 000 
 

Avvik fra resultatkrav     11 706 -72 807   
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Note 19 – Nærstående parter 

Sykehuset Telemark HF 
 

 
Det er kartlagt og dokumentert hvorvidt styremedlemmer og ledende ansatte eller deres nærstående har 
verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører. 
  
Ingen styremedlemmer eller ledende ansatte i Sykehuset Telemark HF har roller, ansvar og/eller verv som 
kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører ut over følgende presiseringer: 

 Administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov er styremedlem i arbeidsgiverforeningen 
Spekter. 

 Styremedlem Thorleif Fluer Vikre, ektefelle Henriette Fluer Vikre var varaordfører i Kragerø 
kommune i perioden januar – oktober 2015.  

 Styremedlem Ann Iserid Vik-Johansen, ektefelle er legemiddelkonsulent i GlaxoSmithKline. 

 Klinikksjef Eirik Eliassen, samboer Benedicte Børge-Ask er programleder RKL. 

 Klinikksjef Jon Gunnar Gausel, ektefelle Anne Valen er enhetsleder ved Bufetat/Statens barnevern 

 Klinikksjef Frank Olav Hvaal har 1% eierandel i Imatis Medical AS. 

 Økonomidirektør Tom Helge Rønning har 2% eierandel i Imatis AS. 

 Klinikksjef Per Urdahl, ektefelle Bente Grindrud er avdelingsleder BHT ved STHF HF. 

 Fagdirektør Halfrid Waage er nestleder i styret til Sykehusapotekene. 
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Note 20 – Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte 
Sykehuset Telemark HF 
 

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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Note 21 - Foretakets transaksjoner med nærstående parter 
Sykehuset Telemark HF 
 
Sykehuset Telemark HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Transaksjoner med andre helseforetak i regionen er i hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter, det 
vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde som får behandling i et annet helseforetak innen regionen.  
Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF, kjøp av IKT tjenester, HR 
tjenester og forbruksmateriell av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner HF. 
 
Samlede driftskostnader knyttet til kjøp fra andre foretak i Helse Sør-Øst utgjorde i 2015 531 millioner 
kroner, hvorav kostnader direkte til morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 3 millioner kroner. 
Samlede driftsinntekter knyttet til salg til andre foretak i helse Sør-Øst utgjorde i 2015 70 millioner kroner, 
hvorav inntekter direkte fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 4 millioner kroner. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Eventuelt 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

27-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 06.04.2016 

                                                                                                   

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 

28-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 06.04.2016 

                                                                                                   

 
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 14. 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 
 
 

 Foreløpig protokoll styret 
i HSØ  

 Restanse styresaker 

5. april  
kl. 09.45-18:00 
 
Styreseminar 
 
Sted: Quality Hotel 
Fredrikstad 

 
 
 

   

6. april  
kl. 09.00-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Sted: Fredrikstad 
 
Besøke Sykehusets 
Østfold 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

10.02.16 
 STHFs handlingsplan for 

Konsernrevisjonens rapport 
høsten 2015  

 Årsberetning og årsregnskap 
2015 

 Oppdrag og bestilling 2016 fra 
HSØ og protokoll fra 
foretaksmøte i Sykehuset 
Telemark 

 Utkast til mal for 
tertialrapportering 

 Styrets instruks 
 ADs instruks  
 Anskaffelse av CT 

 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

mars 2016 
 Utviklingsplanen 2030  

(U-30) 
 Økonomisk langtidsplan 

2017-2020 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016  
 Sykehusinfeksjoner 
 

 Restanse styresaker 
 Protokoll styret i HSØ 
 Valgprotokoll 

eierrepresentanter til 
styret 
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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 
 Arbeid med reduksjon av 

korridorpasienter  
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016 
 Pasientsikkerhetsprogram

met 
 

 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 
 

 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  
 Styrets årlige evaluering av 

administrerende direktørs 
arbeid og resultater – lukket 
møte 
 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

september 2016 
 2. tertial rapportering 
 Status Budsjett 2017 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016  
 Fagrevisjon av mottak av 

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

 Benchmarking 
styringsparametre 

 Restanse styresaker 
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Oppfølgingssaker 
Saksnr Sakstittel Vedtak  Status/oppfølging 

51-2014 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. 

Styremøte 
15. desember 
kl. 09.30-15.00 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

26.10.16  
 Fullmakter i Sykehuset Telemark 

HF 
 Styrets årsplan 2017  
 Ledelsens gjennomgang 
 Budsjett 2017 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

november 2016 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016 
 

 Restanse styresaker 

Styreseminar 
15. desember 
kl. 15.00-18.00 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 

Tema:  
Årlig egenevaluering 
av styrets arbeid og 
arbeidsform 
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 Konseptrapport 

for nytt bygg for 

sikkerhetspsykiatri  

 

 P.t ikke avklart når saken 

skal opp i styret 

4-2016 Tiltaksplan for 

reduksjon av 

korridorpasienter  

10.februar 2016 

Styret ber administrasjonen komme 

tilbake med en egen sak hvor 

tiltaksplan for reduksjon av 

korridorpasienter er beskrevet. 

 

P.t ikke avklart når saken 

skal opp i styret 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Andre orienteringer 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

29-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 06.04.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   
1. Protokoll styret i HSØ med to vedlegg 
2. Protokoll Foretaksmøte 18.02.16 kl. 10.00 
3. Protokoll Foretaksmøte 18.02.16 kl. 11.00 

 

 

Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 

 
 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar andre orienteringer til etterretning. 

 

 

 

Skien, den 21. mars 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 10. mars 2016 

Tidspunkt: Kl 0930-1530 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Terje Bjørn Keyn    

Bernadette Kumar   Forfall 

Geir Nilsen    

Truls Velgaard   Til kl 14:00 

Sigrun E. Vågeng   Fra kl 11:00 

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Øistein Myhre Winje    

Rune Kløvtveit  Forfall  

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, Direktør medisin og helsefag Alice 
Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad og konsernrevisor Liv Todnem 
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016-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
JANUAR 2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per januar 2016 til etterretning. 
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Saksframlegg 

 

 

 

 

 

  

  
   
 
 
Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 

 
 
 

SAK NR 016-2016 

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2016 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per januar 2016 til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 2. mars 2016 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 Side 2 av 4 

 
1. Hva saken gjelder 

 
Status per januar 2016 framgår av vedlagte rapport. Nedenfor pekes det på noen utviklingstrekk 
og utfordringer, samt hvordan disse følges opp i 2016. 
 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
Rapporteringen per januar hva gjelder aktivitet, produktivitet og økonomiske resultater er 
beheftet med usikkerhet knyttet til at den såkalte grupperingslogikken (grouper) for 2016 ikke er 
på plass. Det er Helsedirektoratet som fastlegger denne. Konsekvensen av dette er at 
helseforetakene ikke får en korrekt registrering av sin DRG-aktivitet, og dermed heller ikke de 
tilhørende inntektene.  
 
Samlet vurdering er at den positive utviklingen i ventetider og fristbrudd i regionen fortsetter 
også inn i 2016.  
 
Selv om foretaksgruppen i januar har økt gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått 
helsehjelpen påstartet i forhold til desember, er ventetiden over 10 dager lavere enn for januar 
2015. Ventetiden for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er for januar er 63,6 dager, det 
vil si at man fremdeles ligger under kravet om 65 dagers ventetid. Antall langtidsventende, dvs. 
pasienter som har ventet over ett år, er også redusert i januar. 
 
For pasienter som fortsatt venter, er ventetiden 32 dager kortere i januar 2016 enn den var på 
samme tid i 2015. Antall ventende er redusert med 28 000 fra 139 000 i januar 2015 til 111 000 i 
januar 2016.  
 
Alle pasienter som etter 1. november 2015 innvilges helsehjelp, er rettighetspasienter. Per januar 
2016 er det 18 500 av de 111 000 pasientene som står på ventelistene i regionen, som ikke har 
«rett til nødvendig helsehjelp». Det er viktig å sikre at også denne gruppen blir ivaretatt på en god 
og forsvarlig måte. I denne sammenheng er videre oppfølging av langtidsventende viktig.  
 
Andelen fristbrudd i regionen er betydelig redusert fra januar 2015. Isolert i januar 2016 var 
andelen fristbrudd på 1,2 prosent for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet mot 6,5 
prosent i januar 2015.  
 
Tilsvarende andel for ventende pasienter er 0,4 prosent i januar 2016 mot 2,2 prosent i januar 
2015. Fokus på fristbrudd vil fortsette i 2016 for å sikre at den positive utviklingen og status 
opprettholdes.  
 

Rapportert aktivitet målt i antall DRG-poeng er som angitt over beheftet med stor usikkerhet. 
Siden grouper for 2016 ikke er ferdigstilt, er rapportert aktivitet i all hovedsak er basert på 
grouper for 2015 og budsjett 2016. Rapportert antall DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk i 
henhold til “sørge for”-ansvaret ligger 0,8 prosent lavere enn for januar 2015, og 4,0 prosent 
lavere enn budsjett. Det forventes at grouper for 2016 er på plass i forbindelse med 
rapporteringen per februar, slik at det kan presenteres mer reelle aktivitetsdata ved neste 
rapportering.  
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Helse Sør-Øst oppfyller budsjettmessig kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om sterkere 
poliklinisk aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og TSB enn somatikk på regionnivå. Helse Sør-
Øst RHF er fortsatt i dialog med de to aktuelle private ideelle sykehusene for ytterligere å øke 
veksten innen psykisk helsevern og TSB. 
 

Innen pasientbehandlingen er det i januar til dels betydelige negative avvik i forhold til budsjettet 
knyttet til poliklinisk aktivitet for alle tjenesteområder. Sett opp mot samme periode i 2015 er det 
imidlertid en vekst i denne aktiviteten innenfor somatikk og psykisk helsevern, mens det for TSB 
er en liten nedgang. Tabellen nedenfor viser avvik i forhold til budsjett og endring i forhold til 
januar 2015: 
 

 
 
Helse Sør-Øst RHF følger aktivitetsutviklingen nøye gjennom månedlige oppfølgingsmøter, og 
foretakene/sykehusene følges tett opp med hensyn til aktuelle tiltak.  
 
Det er fra 2016, som et nytt element i oppfølgingen av at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå, stilt krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet om rapportering av polikliniske konsultasjoner både med og uten refusjon. 
Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Norsk pasientregister (NPR) for å få fremskaffet nødvendige 
data innen dette området. 
 
Bemanningsutviklingen er noe bekymringsfull, spesielt med tanke på forutsetningene som er lagt 
til grunn i budsjettet for 2016.  
I januar måned er merforbruket i overkant av 600 månedsverk. Av dette utgjør merforbruket ved 
Oslo universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold om lag 550 månedsverk. 
Merforbruket er i sin helhet relatert til somatikk. Foretaksgruppen har samlet også en økning på 
vel 1 000 månedsverk sammenlignet med januar 2015.  
 
Helse Sør-Øst RHF følger også opp bemanningsutviklingen gjennom de månedlige 
oppfølgingsmøtene på samme måte som prioriteringsregelen.  
 
Resultatet for foretaksgruppen i januar er også beheftet med stor usikkerhet, også dette som følge 
av manglende oppdatering av grouper. I likhet med tidligere år har i tillegg arbeidet med 
årsoppgjøret for 2015 medført at presisjonsnivået for januar ikke har samme kvalitet som ved 
øvrige månedsavslutninger.  
 
Rapportert resultat i januar, korrigert for lavere pensjonskostnader enn forutsetningene, er 
negativt med 19,4 millioner kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på 77,6 millioner 
kroner.  
  

Faktisk
Budsjett 

avvik

Avvik i 

prosent
HiÅ 2015 Endring

Avvik i 

prosent

Somatikk 244 710 -5 447 -2,2 % 242 661 2 049 0,8 %

Psykisk helsevern 115 260 -10 946 -8,7 % 113 886 1 374 1,2 %

TSB 20 355 -2 214 -9,8 % 20 528 - 173 -0,8 %

Antall 

inntektsgivende 

polikliniske 

konsultasjoner

Hittil i år HiÅ  2015-2016
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Nedenfor følger en oversikt over resultat per helseforetak i januar: 
 

 
 
Av foretakene i tabellen over er det tre foretak som har rapportert betydelige negative 
budsjettavvik i januar, og hvor foretakene i oppfølgingsmøter i februar vil bli bedt om å redegjøre 
for iverksatte og planlagte tiltak for å redusere den økonomiske risikoen inneværende år: 

 Oslo universitetssykehus – 26 millioner kroner.  

 Akershus universitetssykehus - 22 millioner kroner.  

 Sykehuset Østfold - 20 millioner kroner.  
 
 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Den økonomiske utviklingen ved enkelte foretak er bekymringsfull. Dette selv om presisjonen i 
rapporteringen ikke er på nivå med de øvrige månedene blant annet grunnet de nevnte 
forholdene rundt manglende grouper, samt arbeid med årsregnskapet for 2015. 
Det følges tett opp hvorvidt igangsatte og planlagte tiltak ved foretakene gir nødvendig effekt, 
samt behov for ytterligere tiltak. 
 
Det kan nevnes at det er etablert et eget team med representanter både fra Sykehuset Østfold og 
det regionale helseforetaket for å samarbeide om analyser og forslag til tiltak for reduksjon av 
økonomisk risiko ved Sykehuset Østfold i 2016.  
 
Oppfølgingen av og regionale tiltak knyttet til ventetider og fristbrudd vil fortsatt ha samme 
oppmerksomhet som i 2015. Ut fra den relativt lave aktiviteten i poliklinisk virksomhet innen psykisk 
helsevern og TSB i januar, vil i tillegg aktivitetsutviklingen bli viet stor oppmerksomhet framover.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig status per januar 2016 til etterretning. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Rapport per januar 2016 
 
Utrykte vedlegg 

 Ingen 

Tall i 1 000

Resultat
Denne 

periode

Budsjett-

avvik

Akershus universitetssykehus HF -9 711 -21 711

Oslo universitetssykehus HF -7 695 -26 445

Sunnaas sykehus HF 4 621 2 809

Sykehusapotekene HF -1 840 - 395

Sykehuset i Vestfold HF 4 202  35

Sykehuset Innlandet HF - 485 -4 652

Sykehuset Telemark HF -3 966 -5 216

Sykehuset Østfold HF -40 596 -19 596

Sykehuspartner HF 7 976 6 958

Sørlandet sykehus HF 1 009 -6 491

Vestre Viken HF 8 546 -3 954

Helse Sør-Øst RHF 18 585 1 085

Sum Helse Sør-Øst -19 355 -77 573

Denne periode korrigert for 

endringer i pensjon



Helse	Sør‐Øst	RHF
Gode	og	likeverdige	helsetjenester	til	alle	som	
trenger	det,	når	de	trenger	det,	uavhengig	av	alder,	
bosted,	etnisk	bakgrunn,	kjønn	og	økonomi.

Styresak

Januar 2016
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Oppsummering
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Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015

Kvalitet

Ventetid 63,6 73,8
Fristbrudd 1,2% 6,5%

Aktivitet

DRG‐poeng
"Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) 67 409               70 227              ‐2 818               67 968               
Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler 3 315                  3 309                 5                         3 256                  
Totalt antall DRG‐poeng "sørge for"  70 723               73 536              ‐2 813               71 224               
Utført i eget HF 68 034               70 455              ‐2 420               67 675               

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 244 710             250 157            ‐5 447               242 661             
VoP 74 632               80 126              ‐5 494               71 170               
BUP 40 628               46 080              ‐5 452               42 716               
TSB 20 355               22 569              ‐2 214               20 528               

Bemanning (beløp i 1 000)

Brutto månedsverk 59 702               59 091              611                    58 648               
Innleie helsepersonell  30 302               20 601              9 701                 26 692               
Overtid og ekstrahjelp  207 454             171 326            36 129              199 011             
Sykefravær (forrige måned) 7,7 % 7,9 %
Økonomi (beløp i 1 000)

Årsresultat 216 666             58 218              158 448            ‐124 967           
Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin ‐236 021           ‐                     ‐236 021          137 477             
Korrigert resultat ‐19 355              58 218              ‐77 573             12 510               



Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 
dager
Pasienter med og uten rett til helsehjelp

Tilbake	til	innholdsfortegnelse

Med	gjennomsnittlig	ventetid	for	pasienter	med	og	uten	
rett	menes	ventetid	for	ordinært	avviklede	pasienter.
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3.	Kvalitet	og	pasientbehandling
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Ventetid ‐ alle tjenesteområder

Somatikk BUP ‐ Psykisk helsevern for barn og unge
VoP ‐ Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og 
uten rett Des Jan HiÅ 2016 HiÅ 2015

Akershus universitetssykehus HF 65,9 66,8 66,8 79,6
Oslo universitetssykehus HF 67,7 73,1 73,1 92,3
Sunnaas sykehus HF 54,2 57,8 57,8 60,7
Sykehuset i Vestfold HF 59,2 58,6 58,6 66,1
Sykehuset Innlandet HF 52,7 59,5 59,5 67,8
Sykehuset Telemark HF 50,8 57,2 57,2 53,6
Sykehuset Østfold HF 62,4 62,1 62,1 74,2
Sørlandet sykehus HF 58,8 62,2 62,2 63,3
Vestre Viken HF 56,0 62,4 62,4 81,5
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59,1 63,2 63,2 73,9

Betanien Hospital 48,0 56,0 56,0 56,0
Diakonhjemmet Sykehus 54,8 48,8 48,8 51,5
Lovisenberg Diakonale Sykehus 83,3 89,6 89,6 91,0
Martina Hansens Hospital 60,0 60,0 60,0 71,0
Revmatismesykehuset 61,0 72,0 72,0 74,0
Private rusinstitusjoner med avtale 43,0 68,0 68,0 81,0

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 
og private rusinstitusjoner

59,6 63,6 63,6 73,8

Styresak - januar 2016



Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 
dager
Pasienter med og uten rett til helsehjelp
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Gjennomsnittlig ventetid ventende somatikk
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Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett ‐ for alle 
somatikk
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Antall langtidsventende ‐ somatikk
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Antall langtidsventende somatikk – samlet 1 – 4 år og over 4 år
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Antall langtidsventende somatikk – samlet 1 – 4 år og over 4 år
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Pasientene opplever ikke fristbrudd
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Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde

Somatikk Psykisk helsevern ‐ BUP Psykisk helsevern ‐ VOP TSB

HiÅ HiÅ

Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per 
foretak og tjenesteområde

Som VoP BUP TSB Totalt 2016 2015

Akershus universitetssykehus HF 1,6 1,0 2,6 0,0 1,5 1,5 9,5
Oslo universitetssykehus HF 1,4 0,0 1,2 0,0 1,4 1,4 20,9
Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0
Sykehuset i Vestfold HF 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,4
Sykehuset Innlandet HF 0,6 0,7 2,8 0,0 0,6 0,6 2,1
Sykehuset Telemark HF 1,1 1,2 0,0 0,0 1,1 1,1 8,5
Sykehuset Østfold HF 3,0 0,9 0,0 0,0 2,8 2,8 3,8
Sørlandet sykehus HF 3,2 1,0 0,0 2,8 3,0 3,0 2,3
Vestre Viken HF 0,3 0,0 0,0 1,5 0,3 0,3 1,3
Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 2,2
Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5
Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Martina Hansens Hospital 0,5 0,5 0,5 1,2
Revmatismesykehuset 0,8 0,8 0,8 1,1
Private institusjoner m/avtale 0,5 0,0 0,0 2,0 0,6 0,6 2,6

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private 
institusjoner

1,2 0,5 1,0 0,9 1,2 1,2 6,5

Januar 2016

Styresak - januar 2016
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Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter
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Fristbrudd ventende ‐ somatikk
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Pakkeforløp for kreft – nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp
Resultater 01.01.2015 tom 31.01.2016 
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Pakkeforløp for kreft – Helse Sør‐Øst alle 28 pakkeforløp. 
01.01.2015 tom 31.01.2016
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Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.01.2016 
Brystkreft, HSØ
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Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.01.2016 
Tykk og endetarmskreft, HSØ
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Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.01.2016 
Lungekreft, HSØ
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Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.01.2016 
Prostatakreft, HSØ
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Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.01.2016 
Blærekreft, HSØ
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Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.01.2016 
Lymfom, HSØ
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Pakkeforløp kreft – median dager til behandlingsstart  ‐
kirurgisk behandling og strålebehandling
Fra 01.01.2015 tom 31.01.2016 
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Pakkeforløp kreft – median dager til behandlingsstart  ‐
kirurgisk behandling og strålebehandling 
Fra 01.01.2015 tom 31.01.2016 
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Pakkeforløp kreft – median dager til behandlingsstart  ‐
kirurgisk behandling og strålebehandling
Fra 01.01.2015 tom 31.01.2016 
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Pakkeforløp kreft – median dager til behandlingsstart  ‐
kirurgisk behandling og strålebehandling
Fra 01.01.2015 tom 31.01.2016 
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Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i 
samme brev

Tilbake	til	innholdsfortegnelse
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Andel pasienter som får bekreftelse og 
tidspunkt  for start helsehjelp i samme brev

Des Jan HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014

Akershus universitetssykehus HF 77 % 80 % 80 % 64 % 49 %
Oslo universitetssykehus HF 60 % 60 % 60 % 56 % 0 %
Sunnaas sykehus HF 91 % 89 % 89 % 72 % 88 %
Sykehuset i Vestfold HF 83 % 80 % 80 % 56 % 56 %
Sykehuset Innlandet HF 80 % 84 % 84 % 63 % 58 %
Sykehuset Telemark HF 73 % 78 % 78 % 65 % 61 %
Sykehuset Østfold HF 60 % 62 % 62 % 59 % 61 %
Sørlandet sykehus HF 73 % 76 % 76 % 61 % 56 %
Vestre Viken HF 83 % 87 % 87 % 65 % 60 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 73 % 74 % 74 % 61 % 57 %
Betanien Hospital 65 % 75 % 75 % 75 % 73 %
Diakonhjemmet Sykehus 82 % 86 % 86 % 78 % 76 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 83 % 84 % 84 % 66 % 60 %
Martina Hansens Hospital 2 % 5 % 5 % 38 % 38 %
Revmatismesykehuset 87 % 91 % 91 % 75 % 58 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 72 % 73 % 73 % 61 % 58 %
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Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev
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Andel korridorpasienter ‐ somatikk

Tilbake	til	innholdsfortegnelse

28

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

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

Andel korridorpasienter somatikk

2015 2016

Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014

Akershus universitetssykehus HF 0,8 % 1,5 % 1,5 % 6,0 % 3,0 %
Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 0,8 %
Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sykehuset i Vestfold HF 1,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 1,5 %
Sykehuset Innlandet HF 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 %
Sykehuset Telemark HF 3,5 % 3,3 % 3,3 % 3,7 % 2,8 %
Sykehuset Østfold HF 0,1 % 2,1 % 2,1 % 2,9 % 3,2 %
Sørlandet sykehus HF 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,8 %
Vestre Viken HF 1,6 % 2,5 % 2,5 % 3,3 % 1,8 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,1 % 1,6 % 1,6 % 2,4 % 1,7 %
Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,8 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,2 % 4,7 % 4,7 % 2,9 % 1,3 %
Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,1 % 1,6 % 1,6 % 2,4 % 1,6 %

Styresak - januar 2016
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Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning 
til vurdering av henvisningen er fullført og
andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager

Tilbake	til	innholdsfortegnelse
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2016 HiÅ 2015

8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra 
mottak av henvisning til vurdering av 
henvisning er fullført

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 4,1

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,9

8a OBD: Andel henvisninger vurdert 
innen 10 virkedager

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 91 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 96 % 92 %

2016

3.	Kvalitet	og	pasientbehandling



Tilbake	til	innholdsfortegnelse

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 
(totalt)
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Et	åpent		dokument	er	et	dokument	som	er	opprettet,	men	som	ikke	er	kvittert	ut.	Dokumentet	kan	være	tomt	eller	ha	ulike	opplysninger	for	
behandling	av	pasient.	
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8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ 
som er mer enn 14 dager gamle (totalt)

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

Akershus universitetssykehus HF 10 374    

Oslo universitetssykehus HF 23 657    

Sunnaas sykehus HF 596         

Sykehuset i Vestfold HF 1 165      

Sykehuset Innlandet HF 5 343      

Sykehuset Telemark HF 7 291      

Sykehuset Østfold HF 2 518      

Sørlandet sykehus HF 8 517      

Vestre Viken HF 6 975      

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66 436    

Betanien Hospital 148         

Diakonhjemmet Sykehus 2 041      

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 541      

Martina Hansens Hospital 894         

Revmatismesykehuset 16           

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 71 076    

2016

3.	Kvalitet	og	pasientbehandling



Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 
kontakt

Tilbake	til	innholdsfortegnelse
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Åpen	henvisningsperiode	uten	ny	kontakt	er	en	pasient	som	ikke	har	avsluttet	behandlingen	sin,	men	som	heller	ikke	har	fått	avtalt	
time	til	neste	kontakt.	

8c OBD: Antall pasienter med åpen 
henvisningsperiode, uten ny kontrakt

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

Akershus universitetssykehus HF 2 493

Oslo universitetssykehus HF 32 583

Sunnaas sykehus HF  132

Sykehuset i Vestfold HF 1 490

Sykehuset Innlandet HF 1 191

Sykehuset Telemark HF  960

Sykehuset Østfold HF  797

Sørlandet sykehus HF 2 148

Vestre Viken HF 6 534

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 48 328

Betanien Hospital  77

Diakonhjemmet Sykehus  703

Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 625

Martina Hansens Hospital 4 902

Revmatismesykehuset  5

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56 640

2016
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Aktivitet
Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)

4.	Aktivitet Tilbake	til	innholdsfortegnelse
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DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %  %

DRG-poeng pasientbehandling

DRG (døgn) iht. "sørge for" 50 438 52 670 -2 232 -4,2 % - 913 -1,8 %
DRG (dag) iht. "sørge for" 5 758 6 124 - 366 -6,0 % - 25 -0,4 %
DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 11 212 11 432 - 220 -1,9 %  378 3,5 %

DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 67 409 70 227 -2 818 -4,0 % - 559 -0,8 %

DRG-poeng legemidler

DRG-poeng dyre biologiske legemidler 2 856 2 850  6 0,2 % - 56 -1,9 %
DRG-poeng kreftlegemidler  459  460 - 1 -0,2 %  114

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk 
og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret 

70 723 73 536 -2 813 -3,8 % - 501 -0,7 %

Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og 
poliklinikk) fra egen og andre regioner

69 571 72 226 -2 655 -3,7 % - 88 -0,1 %

Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2015

Grouper 2016	er	ikke	ferdigstilt,	og	
rapporteringen	av	aktivitet	i	januar	er	
derfor	i	hovedsak	basert	på		grouper for	
2015	og	budsjett	2016.	
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Aktivitet
DRG‐poeng ”Sørge for”‐ansvaret per utfører (hittil i år)

4.	Aktivitet Tilbake	til	innholdsfortegnelse
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Aktivitet
Antall polikliniske konsultasjoner somatikk

4.	Aktivitet Tilbake	til	innholdsfortegnelse
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Faktisk Budsjett Avvik
Avvik i 
prosent

Endring Prosent

Akershus universitetssykehus HF 23 903 24 047 -144 -0,6 % 129 0,5 %

Oslo universitetssykehus HF 68 198 68 198 0 0,0 % 1 033 1,5 %

Sunnaas sykehus HF 240 240 0 0,0 % -1 -0,4 %

Sykehuset i Vestfold HF 18 762 20 301 -1 539 -7,6 % 529 2,9 %

Sykehuset Innlandet HF 27 808 31 466 -3 658 -11,6 % -1 465 -5,0 %

Sykehuset Telemark HF 13 547 13 700 -153 -1,1 % 354 2,7 %

Sykehuset Østfold HF 17 862 18 098 -236 -1,3 % -2 234 -11,1 %

Sørlandet sykehus HF 26 398 27 173 -775 -2,9 % 659 2,6 %

Vestre Viken HF 31 842 30 780 1 062 3,5 % 2 154 7,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 228 560 234 003 -5 443 -2,3 % 1 158 0,5 %

Betanien Hospital 2 031 2 116 -85 -4,0 % -79 -3,7 %

Diakonhjemmet Sykehus 5 617 5 312 305 5,7 % 452 8,8 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 063 5 078 -15 -0,3 % 520 11,4 %

Martina Hansens Hospital 2 774 2 716 58 2,1 % 234 9,2 %

Revmatismesykehuset 665 932 -267 -28,6 % -236 -26,2 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 244 710 250 157 -5 447 -2,2 % 2 049 0,8 %

Polikliniske konsultasjoner Somatikk
Hittil i År

Endring HiÅ 2016 - 
2015



Aktivitet ‐ døgn, dag og poliklinikk
Alle tjenesteområder

4.	Aktivitet Tilbake	til	innholdsfortegnelse
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Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik
Avvik i 
prosent

Somatikk
Antall utskrivninger døgnbehandling 41 250 43 225 -1 975 -4,6 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 155 003 164 288 -9 285 -5,7 %
Antall oppholdsdager dagbehandling 24 950 26 298 -1 348 -5,1 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 244 710 250 157 -5 447 -2,2 %
VoP - Psykisk helsevern for voksne
Antall utskrivninger døgnbehandling 2 133 2 144        - 11 -0,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 52 261 51 807       454 0,9 %
Antall oppholdsdager dagbehandling  34 21              13 61,9 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 74 632 80 126      -5 494 -6,9 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrivninger døgnbehandling  113 87              26 30,5 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 3 835 4 017        - 182 -4,5 %
Antall oppholdsdager dagbehandling  556 769           - 213 -27,7 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 40 628 46 080      -5 452 -11,8 %
TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige
Antall utskrivninger døgnbehandling  667 745           - 78 -10,4 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 33 654 32 642      1 012 3,1 %
Antall oppholdsdager dagbehandling  155 111            44 39,6 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 20 355 22 569      -2 214 -9,8 %

Januar 2016

 Prosent

- 982 -2,3 %
-9 224 -5,6 %

 588 2,4 %
2 049 0,8 %

- 20 -0,9 %
1 391 2,7 %
- 286 -89,4 %
3 462 4,9 %

 6 5,6 %
- 234 -5,8 %
- 239 -30,1 %

-2 088 -4,9 %

- 72 -9,7 %
-1 293 -3,7 %

- 21 -11,9 %
- 173 -0,8 %

Endring HiÅ  2016-
2015



Poliklinikk – budsjettavvik hittil i år
Alle tjenesteområder
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Polikliniske konsultasjoner per 
tjenesteområde - budsjettavvik per foretak 
HiÅ

Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent

Akershus universitetssykehus HF - 144 -0,6% - 766 -6,4% -2 276 -25,9% - 126 -5,2%

Oslo universitetssykehus HF  0 0,0%  114 1,4% - 170 -4,1%  145 7,6%

Sunnaas sykehus HF  0 0,0%

Sykehuset i Vestfold HF -1 539 -7,6% - 298 -4,4%  13 0,3% -1 309 -44,1%

Sykehuset Innlandet HF -3 658 -11,6% -1 965 -17,0% -1 225 -23,1%  93 4,2%

Sykehuset Telemark HF - 153 -1,1% - 264 -5,0% - 554 -20,6% - 143 -9,3%

Sykehuset Østfold HF - 236 -1,3% - 240 -4,2% - 13 -0,3% - 189 -7,8%

Sørlandet sykehus HF - 775 -2,9% - 189 -2,1% - 22 -0,5% - 455 -17,7%

Vestre Viken HF 1 062 3,5% -1 271 -11,2% - 519 -6,4% - 91 -3,7%

Helse Sør-Øst RHF  0 0,0%  85 15,9%  109 - 41 -1,6%

Helse Sør-Øst foretaksgruppen -5 443 -2,3% -4 793 -6,8% -4 657 -11,0% -2 116 -10,1%

Betanien Hospital - 85 -4,0%

Diakonhjemmet Sykehus  305 5,7% - 592 -15,8% - 227 -19,1% - 141 -17,8%

Lovisenberg Diakonale Sykehus - 15 -0,3% - 109 -1,8% - 568 -23,2%  43 5,7%

Martina Hansens Hospital  58 2,1%

Revmatismesykehuset - 267 -28,6%

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus -5 447 -2,2% -5 494 -6,9% -5 452 -11,8% -2 214 -9,8%

SOM VOP BUP TSB



Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

Tilbake	til	innholdsfortegnelse5.	Prioriteringsregelen
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Faktisk
Budsjett 
avvik

Avvik i 
prosent

Estimat Budsjett Avvik
Avvik i 
prosent

HiÅ 2015 Endring
Avvik i 
prosent

Somatikk 244 710 ‐5 447 ‐2,2 % 2 855 254 2 849 454 5 800 0,2 % 242 661 2 049 0,8 %
Psykisk helsevern 115 260 ‐10 946 ‐8,7 % 1398 476 1399 576 ‐1 100 ‐0,1 % 113 886 1 374 1,2 %
TSB 20 355 ‐2 214 ‐9,8 % 251 998 255 105 ‐3 107 ‐1,2 % 20 528 ‐ 173 ‐0,8 %

Antall 
inntektsgivende 
polikliniske 

konsultasjoner

Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett HiÅ  2015‐2016



Bemanning
Månedsverk fordelt på tjenesteområder
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Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Jan
Budsjett- 

avvik
Avvik i 
prosent

HiÅ
Budsjett- 

avvik
Avvik i 
prosent

Estimat Budsjett Avvik
Avvik i 
prosent

HIÅ 
2015

Endring
Avvik i 
prosent

Somatikk 41 204  748 1,8% 41 204  748 1,8% 40 926 40 957 - 31 -0,1% 40 374  830 2,1%

     VoP 9 167 - 45 -0,5% 9 167 - 45 -0,5% 9 243 9 255 - 11 -0,1% 9 246 - 80 -0,9%

     BUP 2 380 - 52 -2,2% 2 380 - 52 -2,2% 2 430 2 431 - 1 0,0% 2 392 - 13 -0,5%

Psykisk helsevern 11 546 - 97 -0,8% 11 546 - 97 -0,8% 11 673 11 685 - 13 -0,1% 11 639 - 92 -0,8%

Tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet 1 885 - 38 -2,0% 1 885 - 38 -2,0% 1 921 1 922  0 0,0% 1 863  22 1,2%

Preshospitale tjenester 2 689  11 0,4% 2 689  11 0,4% 2 685 2 685  0 0,0% 2 480  209 8,4%

Annet 2 377 - 13 -0,6% 2 377 - 13 -0,6% 2 389 2 346  43 1,8% 2 291  86 3,8%

TOTAL 59 702  611 1,0% 59 702  611 1,0% 59 595 59 596 - 1 0,0% 58 648 1 054 1,8%

Denne periode Hittil i år (gjennomsnitt)
Årsestimat vs årsbudsjett 

(gjennomsnitt)
Hittil i år 2015-2016

5.	Prioriteringsregelen



Bemanning
Månedsverk

6.	Bemanning Tilbake	til	innholdsfortegnelse

Med	brutto	månedsverk	menes:	All	arbeidstid	som	er	utbetalt	omgjort	til	månedsverk.	Alle	som	har	mottatt	lønn	ligger	inne	i	dette	
tallet.	Dvs faste	ansatte,	vikarer,	engasjement,	ansatte	som	har	permisjon	med	lønn,	utvida	arbeidstid	leger,	timelønn/merarbeid	og		
overtid	lønnet	av	foretaksgruppen.

39

Styresak - januar 2016

56 000

57 000

58 000

59 000

60 000

61 000

62 000

63 000

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

2016

Budsjett 2016

2015

2014

Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik

Akershus universitetssykehus HF 6 525 6 591 - 67

Oslo universitetssykehus HF 18 377 18 043  334

Sunnaas sykehus HF  557  546  11

Sykehusapotekene HF  679  681 - 2

Sykehuset i Vestfold HF 4 043 4 068 - 25

Sykehuset Innlandet HF 7 467 7 366  101

Sykehuset Telemark HF 3 005 2 978  27

Sykehuset Østfold HF 4 900 4 785  114

Sykehuspartner HF 1 411 1 420 - 9

Sørlandet sykehus HF 5 537 5 453  85

Vestre Viken HF 7 045 6 992  53

Helse Sør-Øst RHF  157  168 - 12

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 702 59 091  611

Januar 2016
Endring 
2016 - 
2015

%-vis 
endring

- 24 -0,4%

 355 2,0%

 18 3,4%

 20 3,0%

 118 3,0%

 1 0,0%

- 14 -0,5%

 265 5,7%

 66 2,3%

 122 2,3%

 142 2,1%

- 14 -8,4%

1 054 1,8%

HiÅ 2015 - 2016 per jan



Bemanning
Sykefravær
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Bemanning
Sykefravær – 12 måneder gjennomsnitt
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Bemanning
Sykefravær per foretak
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Helseforetak Desember 2015 Desember 2014 Desember 2013 Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013

Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 8,7 % 8,8 % 8,3 % 8,4 % 8,3 %

Oslo universitetssykehus HF 7,7 % 7,9 % 7,7 % 7,5 % 7,4 % 7,6 %

Sunnaas sykehus HF 7,0 % 5,3 % 7,3 % 6,6 % 6,3 % 7,4 %

Sykehusapotekene HF 7,7 % 7,6 % 9,4 % 8,9 % 7,8 % 8,2 %

Sykehuset i Vestfold HF 7,6 % 7,1 % 8,0 % 7,0 % 7,3 % 7,2 %

Sykehuset Innlandet HF 7,7 % 7,5 % 7,8 % 7,3 % 7,3 % 7,5 %

Sykehuset Telemark HF 7,1 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 6,9 % 6,5 %

Sykehuset Østfold HF 9,1 % 7,8 % 9,2 % 7,7 % 7,9 % 8,5 %

Sykehuspartner HF 5,2 % 5,2 %

Sørlandet sykehus HF 6,5 % 6,9 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 6,6 %

Vestre Viken HF 7,6 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,5 % 7,7 %

Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6,1 % 5,2 % 5,4 % 5,5 %

Helse Sør-Øst RHF 3,6 % 1,7 % 1,1 % 2,8 % 2,6 % 3,2 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,4 % 7,4 % 7,5 %

Sykefravær



Bemanning
Fast ansatte ‐ deltid

Tilbake	til	innholdsfortegnelse

Kolonnen	korrigert	andel	deltid	viser	andel	deltidsansatte	fratrukket	de	som	arbeider	deltid	på	grunn	av	ulike	individuelle	forhold	
som	det	ikke	er	aktuelt	å	endre	for	eksempel	rettighetspermisjoner,	delvis	uførepensjon	og	godkjente	bierverv	ved	høgskole	
/universitet.	Denne	indikatoren	gir	derfor	uttrykk	for potensialet	for	reduksjon	av	det	samlede	deltidsomfanget. Forskjellen	
mellom	totalt	antall	ansatte	og	totalt	antall	fast	ansatte	består	i	midlertidige	ansatte	.	Midlertidige	ansatte	er	igjen	delt inn	
i vikarer,	utdanningsstillinger,	timelønnede	og	engasjementer.	
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Helseforetak
Totalt antall fast 

ansatte
Herav deltid Andel deltid

Gj.snittlig juridisk 
stillingsprosent

Korrigert andel 
deltid

Gj.snittlig korr. 
stillingsprosent

Akershus universitetssykehus HF 5 954 1 541 25,9 % 90,3 % 21,4 % 91,6 %
Oslo universitetssykehus HF 15 841 2 560 16,2 % 93,7 % 13,8 % 94,5 %
Sunnaas sykehus HF  506  107 21,1 % 92,5 % 16,8 % 94,1 %
Sykehusapotekene HF  706  144 20,4 % 94,9 % 9,9 % 97,2 %
Sykehuset i Vestfold HF 4 139 1 598 38,6 % 86,8 % 31,5 % 89,0 %
Sykehuset Innlandet HF 7 174 2 831 39,5 % 86,5 % 30,8 % 89,4 %
Sykehuset Telemark HF 2 983 1 169 39,2 % 87,3 % 32,9 % 89,2 %
Sykehuset Østfold HF 4 714 1 911 40,5 % 85,8 % 35,3 % 87,4 %
Sykehuspartner HF 1 405  26 1,9 % 99,4 % 1,6 % 99,5 %
Sørlandet sykehus HF 5 281 2 143 40,6 % 85,0 % 31,7 % 87,8 %
Vestre Viken HF 6 658 2 311 34,7 % 88,1 % 30,7 % 89,3 %
Helse Sør-Øst RHF  154  2 1,3 % 99,7 % 0,6 % 99,9 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 55 515 16 343 29,4 % 89,5 % 24,4 % 91,1 %

Fast ansatte



Bemanning
Innleie helsepersonell ‐ og lønnskostnader

Tilbake	til	innholdsfortegnelse
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Lønnskostnad	eks.	pensjon	defineres	som	sum	av	alle	lønnskostnader	med	unntak	av	pensjonskostnader.	
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Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader 

Budsjettavvik innleie 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2016

TNOK

Avvik HiÅ

Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i %

Akershus universitetssykehus HF 2 947 2 340  608 26,0 % 377 668 379 187 -1 519 -0,4 % - 911 -0,2 %
Oslo universitetssykehus HF 14 596 12 323 2 274 18,5 % 1 086 888 1 083 202 3 686 0,3 % 5 959 0,6 %
Sunnaas sykehus HF  0  0  0 0,0 % 29 154 30 391 -1 237 -4,1 % -1 237 -4,1 %
Sykehusapotekene HF  0  0  0 0,0 % 36 659 35 691  968 2,7 %  968 2,7 %
Sykehuset i Vestfold HF  570  634 - 65 -10,2 % 226 254 229 076 -2 822 -1,2 % -2 887 -1,3 %
Sykehuset Innlandet HF 2 091 2 122 - 31 -1,5 % 410 783 408 355 2 427 0,6 % 2 396 0,6 %
Sykehuset Telemark HF  233  962 - 729 -75,8 % 169 545 167 961 1 584 0,9 %  855 0,5 %
Sykehuset Østfold HF 8 408  789 7 619 965,5 % 260 289 253 917 6 372 2,5 % 13 990 5,5 %
Sykehuspartner HF  0  0  0 0,0 % 78 355 81 807 -3 452 -4,2 % -3 452 -4,2 %
Sørlandet sykehus HF  982  351  630 179,5 % 297 848 302 434 -4 586 -1,5 % -3 955 -1,3 %
Vestre Viken HF  476 1 079 - 603 -55,9 % 389 289 386 476 2 813 0,7 % 2 210 0,6 %
Helse Sør-Øst RHF  0  0  0 0,0 % 15 009 15 989 - 980 -6,1 % - 980 -6,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 30 302 20 601 9 701 47,1 % 3 377 740 3 374 485 3 255 0,1 % 12 957 0,4 %

Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år
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DRG-poeng DRG-produktivitet 

DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett)

DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett

DRG-produktivitet
Aktivitet uført i 
eget foretak 
HiÅ (faktisk)

Aktivitet uført i 
eget foretak 

HiÅ (budsjett)

Brutto mnd.verk 
somatikk 

gjennomsnitt HiÅ 
(faktisk)

Brutto mnd.verk 
somatikk 

gjennomsnitt HiÅ 
(budsjett)

DRG-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk HiÅ 
(faktisk)

DRG-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk HiÅ 
(budsjett)

Avvik mot 
budsjett

DRG-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk 
årsbudsjett

Akershus universitetssykehus HF 6 889 7 852 4 506 4 480 1,53 1,75 -0,22 1,62
Oslo universitetssykehus HF 19 651 19 720 14 917 14 542 1,32 1,36 -0,04 1,31
Sunnaas sykehus HF 472 418 557 546 0,85 0,77 0,08 0,93
Sykehuset i Vestfold HF 4 855 4 979 2 615 2 602 1,86 1,91 -0,06 1,80
Sykehuset Innlandet HF 8 429 8 630 4 895 4 820 1,72 1,79 -0,07 1,70
Sykehuset Telemark HF 3 416 3 595 2 102 2 062 1,62 1,74 -0,12 1,61
Sykehuset Østfold HF 4 843 5 237 3 224 3 140 1,50 1,67 -0,17 1,58
Sørlandet sykehus HF 5 900 6 545 3 720 3 635 1,59 1,80 -0,21 1,65
Vestre Viken HF 8 771 8 654 4 667 4 628 1,88 1,87 0,01 1,79
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63 225 65 631 41 204 40 456 1,53 1,62 -0,09 1,54
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DRG-poeng DRG-produktivitet 

DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ

DRG-produktivitet
Aktivitet uført i 
eget foretak 

HiÅ 

Aktivitet uført i 
eget foretak 

HiÅ 2015

Brutto mnd.verk 
somatikk 

gjennomsnitt HiÅ 

Brutto mnd.verk 
somatikk 

gjennomsnitt HiÅ 
2015

DRG-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk HiÅ 

DRG-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk HiÅ 
2015

Akershus universitetssykehus HF 6 889 7 082 4 506 4 493 1,53 1,58
Oslo universitetssykehus HF 19 651 18 951 14 917 14 621 1,32 1,30
Sunnaas sykehus HF 472 438 557 539 0,85 0,81
Sykehuset i Vestfold HF 4 855 4 800 2 615 2 533 1,86 1,90
Sykehuset Innlandet HF 8 429 8 495 4 895 4 866 1,72 1,75
Sykehuset Telemark HF 3 416 3 553 2 102 2 123 1,62 1,67
Sykehuset Østfold HF 4 843 5 182 3 224 2 974 1,50 1,74
Sørlandet sykehus HF 5 900 6 216 3 720 3 629 1,59 1,71
Vestre Viken HF 8 771 8 339 4 667 4 523 1,88 1,84
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63 225 63 058 41 204 40 300 1,53 1,56
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Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader 

Budsjettavvik 2015

Resultat 2015

Budsjettavvik 2016

Resultat 2016

Tall i 1 000

Resultat
Denne 
periode

Budsjett-
avvik

Akershus universitetssykehus HF -9 711 -21 711

Oslo universitetssykehus HF -7 695 -26 445

Sunnaas sykehus HF 4 621 2 809

Sykehusapotekene HF -1 840 - 395

Sykehuset i Vestfold HF 4 202  35

Sykehuset Innlandet HF - 485 -4 652

Sykehuset Telemark HF -3 966 -5 216

Sykehuset Østfold HF -40 596 -19 596

Sykehuspartner HF 7 976 6 958

Sørlandet sykehus HF 1 009 -6 491

Vestre Viken HF 8 546 -3 954

Helse Sør-Øst RHF 18 585 1 085

Sum Helse Sør-Øst -19 355 -77 573

Denne periode korrigert for 
endringer i pensjon

Estimat Budsjett Avvik

144 000 144 000  0

225 000 225 000  0

22 000 22 000  0

26 000 26 000  0

50 000 50 000  0

50 000 50 000  0

15 000 15 000  0

-252 000 -252 000  0

15 000 15 000  0

90 000 90 000  0

150 000 150 000  0

210 000 210 000  0

745 000 745 000  0

Årsest. vs. Årsbud



Resultat
Per foretak, endring 2015 til 2016
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Resultat 2016 2015
Endring 
2015-
2016

Akershus universitetssykehus HF -9 711 -9 620 - 91

Oslo universitetssykehus HF -7 695 -14 380 6 685

Sunnaas sykehus HF 4 621  210 4 411

Sykehusapotekene HF -1 840 -1 827 - 13

Sykehuset i Vestfold HF 4 202 5 862 -1 660

Sykehuset Innlandet HF - 485 7 890 -8 375

Sykehuset Telemark HF -3 966 - 172 -3 794

Sykehuset Østfold HF -40 596 -11 443 -29 153

Sykehuspartner HF 7 976 12 793 -4 818

Sørlandet sykehus HF 1 009 6 081 -5 073

Vestre Viken HF 8 546 13 795 -5 249

Helse Sør-Øst RHF 18 585 3 321 15 264

Sum Helse Sør-Øst -19 355 12 509 -31 864

Denne periode korrigert for 
endringer i pensjon

2016 2015
Endring 
2015-
2016

-21 711 -9 620 -12 091

-26 445 -28 963 2 518

2 809 - 955 3 764

- 395 1 511 -1 906

 35  669 - 634

-4 652 2 056 -6 708

-5 216 - 189 -5 028

-19 596 -3 105 -16 491

6 958 - 562 7 520

-6 491 -3 919 -2 573

-3 954 -2 872 -1 082

1 085 -2 679 3 764

-77 573 -48 627 -28 946

Budsjettavvik hittil i år
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TNOK
Resultat per måned korrigert for endrede pensjonskostnader  - Sammenligning 2015 og 2016

2015

2016



Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til 
driftsinntekter
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8.	Økonomi/finans

tall i 1.000

Resultat Faktisk
Avvik 

budsjett
Faktisk

Avvik 
budsjett

Resultat if t. 
brutto 

drif tsinntekter 
(faktisk)

Budsjettavvik 
if t. brutto 

drif tsinntekter 
(faktisk)

Akershus universitetssykehus HF -9 711 -21 711 -9 711 -21 711 -1,3% -2,9%

Oslo universitetssykehus HF -7 695 -26 445 -7 695 -26 445 -0,4% -1,3%

Sunnaas sykehus HF 4 621 2 809 4 621 2 809 8,9% 5,4%

Sykehusapotekene HF -1 840 - 395 -1 840 - 395 -0,7% -0,2%

Sykehuset i Vestfold HF 4 202  35 4 202  35 1,0% 0,0%

Sykehuset Innlandet HF - 485 -4 652 - 485 -4 652 -0,1% -0,6%

Sykehuset Telemark HF -3 966 -5 216 -3 966 -5 216 -1,2% -1,6%

Sykehuset Østfold HF -40 596 -19 596 -40 596 -19 596 -8,4% -4,0%

Sykehuspartner HF 7 976 6 958 7 976 6 958 2,5% 2,2%

Sørlandet sykehus HF 1 009 -6 491 1 009 -6 491 0,2% -1,2%

Vestre Viken HF 8 546 -3 954 8 546 -3 954 1,2% -0,5%

Helse Sør-Øst RHF 18 585 1 085 18 585 1 085 1,7% 0,1%

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen -19 355 -77 572 -19 355 -77 572 -0,3% -1,0%

Denne periode Hittil i år Hittil i år
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