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    Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 

 
Tid:  19. mai 2016, kl. 0930 – 1530 

Sted:  Direktørens møterom, Skien 

Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen 

 

 

Møteinnkalling/saksliste  
 

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 

30-2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning  

31-2016 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte i 
Sykehuset Telemark 6. april 2016  
 
V/Styreleder 

Beslutning 1 

32-2016 Administrerende direktør sin orientering  
 
 

Orientering  

33-2016 
 

Virksomhetsrapport per april 2016 Ettersendes 
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør  

Orientering 2 

34-2016 
 

Økonomisk langtidsplan 2017-2020 

  
V/Administrerende direktør og økonomidirektør 

Beslutning  

35-2016 
 
 

Utviklingsplanen 2030 (U-30) 

Ettersendes 
 
V/Økonomidirektør  

Orientering 1 

 Lunsj   

36-2016 Kompetansebehov og tiltak for å beholde, 

utvikle og rekruttere nødvendige medarbeidere 

 
V/Økonomidirektør 

Orientering  

37-2016 Arbeid med reduksjon av korridorpasienter 

  
V/Administrerende direktør og Prosjektleder 

Beslutning 1 

38-2016 Pasientsikkerhetsprogrammet 
 
V/Administrerende direktør og Fagdirektør 

Orientering  

39-2016 Orientering om oppfølging av Fylkesmannens 
utkast til rapport etter tilsyn med forsvarlig 
pasientbehandling  

 

Orientering 2 
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Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 

V/Administrerende direktør  

40-2016 Eventuelt  
 
V/Styreleder 

Orientering  

41-2016 
 

Styrets oppdaterte årsplan 2016 
 
V/Styreleder 

Orientering 1 

42-2016 Andre orienteringer  

 Protokoll styret i HSØ den 21.04.16 

 Protokoll fra Brukerutvalgets møte den 28.01.16 

 Protokoll fra Brukerutvalgets møte den 17.03.16 

 Konsernrevisjonen HSØ Revisjonsplan 2016-
2017 

 Brev fra Pasient- og brukerombudet til STHF av 
22.04.16  

 Årsmelding 2015 fra Pasient- og brukerombudet i 
Telemark  

 
 

Orientering 6 

 

 

 

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. 

 

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

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tom Jørgensen (sign.) 

Styreleder 

 

 

 

Vedlegg: Saksdokumenter. 

 

Elektronisk kopi er sendt til: 

Helse Sør-Øst RHF  

Revisor Hans Christian Berger, PWC 

Varamedlemmer 

Direktørens stabs- og klinikksjefer 

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

Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. april 2016 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

31-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver HR 

Beslutningssak 19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 6. april 2016 
 

Utrykte vedlegg:  
 

 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 6. april 2016 godkjennes. 

 

 

 

 

Skien, den 9. april 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato og tid: 

Onsdag 6. april 2016 kl. 08.30 – 14.20 

Sted:  

Fredrikstad  

  
  

Tilstede: 

Tom Jørgensen, styreleder 

Marit Kasin, nestleder 

Nils Kristian Bogen 

Kari Dalen 

Barthold Vonen  

Tor Severinsen 

Ellen Årøen, vara møtt for Ann Iserid Vik-Johansen 

Turid Rund, vara møtt for Thor Helge Gundersen 

 

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:  

Thyra Giæver, nestleder 

  

Frafall:  

Idar Grotle, leder Brukerutvalget 
 

Fra administrasjonen: 

Bess M. Frøyshov, administrerende direktør  

Tom Helge Rønning, økonomidirektør 

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/spesialrådgiver 

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef  

 

I tillegg møtte: 

Tone Pedersen, spesialrådgiver (sak 18 og 19-2016) 

Yngvar Tveten, smittevernoverlege (sak 17-2016) 

 

 

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. 13-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 

 

 

Sak nr. 14-2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 10. 

februar 2016 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2016. 

 

 

Sak nr. 15-2016 Administrerende direktør sin orientering  

 

 

Administrerende direktørs orienterte om: 

 Nytt dokumentstyring, kvalitet- og avvikssystem 

 Nytt ERP-system – forespørsel om STHF kan starte innføring tidligere enn planlagt. 

Administrasjonen arbeider med å forhandle oppstartskostnader ved en eventuell 

fremskyndelse av oppstart.  

 Tilsyn og revisjoner  

- DSB 

-Blodbank 

-Uanmeldt tilsyn fra Fylkeslegen – foreløpig rapport følges opp overfor styret med en 

orienteringssak 19. mai. 

 Stråling – beslutning om lokasjon forventes å bli tatt i HSØs styremøte den 21. april 

d.å. 

 Ny ambulansesjef er tilsatt 

 Ny ambulansestasjon på Notodden åpner i april d.å. 

 Salg av sykehusbygg (Kragrø) 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 
 

 

Sak nr. 16-2016 Virksomhetsrapport per februar 2016 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar saken til orientering.  
 

Styret uttrykker bekymring for utviklingen i budsjettavviket på bruken av dyre legemidler og 

ba administrasjonen gjøre en særskilt analyse av området før ØLP rapporteres.  
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Sak nr. 17-2016 Sykehusinfeksjoner 

 
 

Styrets enstemmige vedtak: 

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

sykehusinfeksjoner i tråd med Sykehusets ambisjoner for 2016. 

 

 

Sak nr. 18-2016 Utkast til mal for tertialrapportering 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styrets innspill gitt i styremøtet innarbeides i dokumentet. 

 
 

Sak nr. 19-2016 Oppfølging etter Konsernrevisjonens revisjon i 2015 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

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

 
 

Sak nr. 20-2016 Oppdrag og bestilling 2016 fra HSØ og protokoll fra foretaksmøte i 

Sykehuset Telemark 
 

 

Styrets enstemmige 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.  

 

 

Sak nr. 21-2016 Utkast til økonomisk langtidsplan 2017-2020 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret slutter seg til administrasjonens vurdering basert på den negative utviklingen i 

rammebetingelsene gjennom planperioden.   

 

Basert på STHFs planlagte behov for investeringer, ber styret administrasjonen vurdere 

mulighetene for ytterlige effektiviseringstiltak som bringer helseforetaket tilbake på foretakets 

tidligere forventede resultater i planperioden.   

 

Protokolltilførsel fra ansatterepresentantene: 

HSØ overfører for lave bevilgninger til ST, blant annet på grunn av for høye overføringer til 

OUS. 

 

Kostnadene til dyre legemidler må kompenseres fullt ut.  
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Sak nr. 22-2016 Utviklingsplanen 2030 (U-30) 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret konstaterte at saken er på et foreløpig stadium og tar det virksomhetsmessige innholdet 

til orientering. 

 

 

Sak nr. 23-2016 Anskaffelse av CT 

 

 

Styrets enstemmige 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. 

Sak nr. 24-2016 Styrets instruks 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styrets eksisterende instruks ble besluttet videreført.  

 

 

Sak nr. 25-2016 ADs instruks 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Administrerende direktørs eksisterende instruks ble besluttet videreført.  

 

 

Sak nr. 26-2016 Årsberetning og årsregnskap 2015 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styrets beretning for 2015 godkjennes.  

2. Styret vedtar årsregnskap for 2015 med noter.   

 

 

Sak nr. 27-2016 Eventuelt 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styre ber administrasjonen vurdere om det er hensiktsmessig å forberede en styresak knyttet 

til innkjøpsområdet.   

 

 

Sak nr. 28-2016 Styrets årsplan 2016 
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Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering. 

 

 

Sak nr. 29-2016 Andre orienteringer  
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar andre orienteringer til etterretning. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 14:20. 

 

Neste ordinære styremøte: 

Onsdag 19. mai 2016 kl. 09:30-15:30. 

 

 

 

Fredrikstad, 6.april 2016 

 

 

          

Tom Jørgensen   Marit Kasin    Barthold Vonen 

Styreleder    Nestleder    

          

          

Turid Rund   Ellen Årøen   Kari Dalen 

                 

          

Thor Severinsen               Nils Kristian Bogen Kristin Alseth Hansen 

   
 

  
Referent 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Administrerende direktørs orientering 

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

32-2016 Bess M. Frøyshov, 

administrerende direktør 

Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 19.05.2016 

                                                                                                   

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 9. april 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Virksomhetsrapport per april 2016 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

33-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Orientering 19.05.16 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  

Utrykte vedlegg:  
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? 

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

 

 

Ingress: 
Virksomhetsrapporten med resultater per april 2016 vedlegges saken.  

 
 

 

Forslag til vedtak:  

 

1. Styret tar saken til orientering. 

2. Styret ser med stor bekymring på utviklingen av det økonomiske resultatet og 

forventer at det blir iverksatt tiltak. Administrasjonen bes komme tilbake i styremøte i 

juni med en konkret tiltaksplan. 

3. Basert på mai-resultatet og tiltaksplanen bes det om en oppdatert prognose for 

årsresultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

Skien, 13. mai 2016 

Bess Frøyshov 

 

Adm. direktør 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Sykehuset Telemark HF 
Periode: 1. tertial 2016 

Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader per april er et underskudd på 21,8 millioner 

kroner, som er en forverring på 8,2 millioner kroner i april.  

Det er tre forhold som særlig bidrar negativt til resultatet, lavere ISF-inntekter for egne pasienter, 

kostbare legemidler, samt variable lønnskostnader (overtid / ekstrahjelp).   

Estimat for året opprettholdes til balanse.  

Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) utført i eget HF var 243 under budsjett, 

men 31 poeng over fjoråret. 

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

ventende. Andel fristbrudd avviklede pasienter har økt litt til 1,5 % i april, og andel fristbrudd 

ventende er redusert til 0,4 %. 
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Hovedmål (status og tiltak): 
  
1. Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er 50,1 dager. Psykiatri voksen 44,3 

dager, TSB 27,4 dager og barne- og ungdomspsykiatri 47,5 dager. Gjennomsnitt ventetid for hele 

foretaket var 49,9 dager i april. Hittil i år 53,7 dager. 

Antall ventende på ventelister er redusert litt fra forrige periode, og per april er det 7.054 som 

venter. Antall ventende fordelt per fagområde viser 6.658 i somatikk, 286 voksenpsykiatri, 89 i 

barne- og ungdomspsykiatri og 21 innen TSB. Snitt for STHF er ventetid på 77,7 dager fordelt med 

80,5 i somatikk, 31,4 i voksenpsykiatri, 31,9 i barne- og ungdomspsykiatri og 22,4 i TSB. 

Det er 1337 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling. 1326 i 

somatikk, 11 i voksenpsykiatri, 0 i barne- og ungdomspsykiatri og 0 innen TSB. 

Det er 268 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling. 268 i 

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

2. Pasienten opplever ikke fristbrudd 
Fristbrudd for avviklede pasienter viser en økning i april og målet er ikke innfridd. Det er 58 

pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i april.  58 i somatikk, 0 

innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 0 innen barne- og ungdomspsykiatri. I samme periode er 

det behandlet 3889 rettighetspasienter, det gir 1,49 %. 

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

innen barne- og ungdomspsykiatri. En nedgang på 6 fra forrige måned. Det er en økning i andel 

med frist på grunn av regelendring. 
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Avdelingen med flest brudd ventende er Lunge avdeling (5) og Fertilitets avdeling (4) 

 

3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
Resultatet fra målingen i februar 2016 var 3,1 %. Neste måling er medio mai. 

STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som 

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

hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetsprogrammet og 

Trygg kirurgi er det 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. 

4. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 
81,2 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og 

tidspunkt for behandling i samme brev.   

 
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.  

Dette kommenteres under drifts- og finansposter nedenfor. 
 

Andre styringsparametere (status og tiltak): 

 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 
Andel korridorpasienter var i april var 2,1 %. Dette er det samme som forrige måned. Det er 

registrert 213 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. 

Øvrige styringsparametere: 

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

(ny i 2013) 

Antall meldte utskrivningsklare pasienter innen somatikk var 48 i april, med til sammen 112 

døgn. Det var ingen utskrivningsklare pasienter i psykiatrien.  

 Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 
I april var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 3,61 dager. 
7.558 henvisninger ble vurdert, hvorav 7.401 innen 10 virkedager det gir andel vurdert innen 10 
virkedager 97,9 %. Gjennomsnittstiden har økt litt fra forrige måned og andel vurdert innen 10 
virkedager har gått litt ned. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer også 
fokus på vurderingstid. 

 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 
Det er 7.468 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 2.295 legedokumenter og  
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2.725 sykepleierdokumenter. Det er 105 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette 
følges jevnlig opp i lederlinjene.  

 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt 
Det har vært en økning i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 1193 
pasienter, herav 1095 registrert etter innføring av DIPS. 

 Epikriser skal sendes ut innen 7 dager etter utskrivning. 
i april har STHF oppnådd målet i 77,8 % av tilfellene fordelt med 79,6 % i somatikk innlagte og 
69,2 % innen psykiatri og rus totalt. 

Driftsposter 

Økonomiske forhold 
Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader per april er et underskudd på 21,8 millioner 

kroner, som er en forverring på 8,2 millioner kroner i april. Resultatforverringen skyldes lavere ISF-

inntekter for kostbare legemidler og egne pasienter, samt høyt forbruk av overtid og ekstrahjelp 

knyttet til ressurskrevende pasienter.  

Gjestepasientkostnadene øker i perioden, i hovedsak kostnader med dyre biologiske legemidler. 

De pasientrelaterte inntektene er lavere enn budsjettert, grunnet lavere DRG-aktivitet for egne 

pasienter og lavere gjestepasientinntekter i perioden. 

Overtid og ekstrahjelp viser et stort negativt avvik også i april. Det er fokus på overtids- og 

ekstravaktforbruket i sykehuset, men enkeltavdelinger har store bemanningsutfordringer.  

Det er satt i gang et arbeid med å identifisere korrigerende tiltak som kan ha rask effekt.  

 

 

Aktivitet 

Somatikk 

Antall “sørge for” DRG-poeng per 4 måneder 2016 (døgn, dag, poliklinikk, DBL og kreftmidler) er 
14.351. Dette er 683 poeng (-4,5 %) lavere enn budsjettert og 91 poeng (-0,6 %) lavere enn fjoråret.  
Aktiviteten målt i DRG-poeng utført i eget foretak (døgn, dag, poliklinikk) har vært 243 poeng (-1,7 %) 

lavere enn periodisert budsjett, men 31 poeng høyere enn fjoråret. 

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 kun på om lag 

halvparten av forventet nivå grunnet mangel på operatør. Det har også vært lavere aktivitet innen 

gastrokirurgi enn forventet 

Basert på oversikt fra Analysesenteret synes det som om effekten av vekter/grouper 2016 er 

tilnærmet budsjettnøytral ved STHF. 

På bakgrunn av ovennevnte vurderes års-estimatet vedrørende antall DRG-poeng sørge-for (døgn, 

dag, poliklinikk, DBL og kreftmidler) til å være 190 poeng lavere enn årsbudsjettet. 
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Antall sykehusopphold har vært 3 % lavere enn budsjett, og 2 % lavere enn fjoråret. Antall 

polikliniske konsultasjoner var per 1. tertial 5 % høyere enn budsjett og 8 % høyere enn i fjor. Antall 

dagopphold var tilnærmet likt med budsjett og fjoråret.  

 

Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB i 1. tertial 2016 ligger 3,9 % under budsjettert nivå, 

men viser en vekst på 0,3 % fra i fjor.  

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,40 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Dette er en økning fra 2,37 sammenlignet med fjoråret i samme periode. Innenfor TSB er aktiviteten 

på 2,37 konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en nedgang fra 2,39 per april i fjor. 

Produktiviteten per terapeut viser en vekst fra i fjor når vi ser VOP og TSB samlet.  

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 mer enn doblet 

fra fjorårsnivået. 

 

Barne- og ungdomspsykiatri 

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

flere ledige behandlerstillinger. Det kan nå virke som om de nyansatte har kommet godt i gang med 

arbeidet, siden aktiviteten i april er vesentlig høyere enn budsjettert og også høyere enn i de beste 

månedene i 2015.  

Hittil i år er aktiviteten 0,9 % lavere enn budsjettert. Sammenlignet med de fire første månedene i 

2015 har aktiviteten økt med 8,6 %.  

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 mht aktivitetsnivået 

framover. Antall fagpersoner synes å være helt avgjørende for aktivitet. Dersom reduksjon av 

antallet må en forvente fall i aktivitet. 

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

forventet i 2016.  

Registrert produktivitet viser positiv utvikling med 2,09 konsultasjoner per fagbehandler i april 

måned. Hittil i år er det registrert 1,86 konsultasjoner per fagbehandler. Dette er høyere enn 

resultatet for året 2015 som var 1,70 konsultasjoner per fagbehandler.  

 

Prioriteringsregelen 

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. Samlet 

viser psykiatrien en økning på 2,5 % med 2015, men økningen i polikliniske konsultasjoner i 

somatikken er på 8,2 % i samme periode. Prioriteringsregelen er oppfylt dersom vi sammenligner 
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med utviklingen i aktivitet målt i DRG-poeng. Da viser psykiatrien vekst og somatikken nedgang i 

tilsvarende periode. 

Voksenpsykiatrien har en liten nedgang (-0,5 %), TSB (3,5 %) har en økning i aktiviteten mens barne- 

og ungdomspsykiatrien har en stor økning (8,6 %). Økningen i aktivitet i barne- og 

ungdomspsykiatrien skyldes at aktiviteten februar 2015 var uvanlig lav, samt svært høy aktivitet i 

april 2016. Det må fortsatt nevnes at færre erfarne terapeuter / ledige stillinger gir utfordringer mht 

aktiviteten framover. Ventelistene er på et lavt nivå, det registreres ingen fristbrudd og ingen 

økninger i antall avvisninger.  

Når vi korrigerer for feilføringen på 9 månedsverk innenfor voksenpsykiatrien i januar 2015, så er 

bemanningen innenfor voksenpsykiatrien og TSB 1,0 % høyere enn i 1. tertial 2015. Psykisk helsevern 

og TSB viser en samlet vekst på 1,2 %, somatikken viser en vekst på 0,3 %.  

Prioriteringsregelen 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 med hensikt å øke antall 

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

konsultasjoner. 

 

Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen  

Sykehuset rapporterer 3023 brutto månedsverk i første tertial 2016, fordelt på 213 variable og 2810 

fastlønnede månedsverk.  Det er en nedgang på 30 brutto månedsverk fra 3. tertial i fjor. Nedgangen 

skyldes i hovedsak sesongvariasjonen, med etterslep fra sommeren som kommer i september og i 

tillegg julehøytiden. Sammenligner vi med første tertial i fjor så er forbruket i første tertial 9 brutto 

månedsverk høyere enn i fjor. Forbruket er per 1. tertial 37 årsverk høyere enn budsjettert.  

Sykefraværet i mars er 7,1 %. Det er 0,5 % - poeng lavere enn forrige måned. Sykefraværet hittil i år 

ligger på 7,4 %, mens det i samme periode i fjor var 7,8 %. 

 

Likviditet 

Likviditetsbeholdningen per 30.04.2016 var på 89 millioner kroner. Dette er 138 millioner kroner 

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

millioner kroner i februar vedr. salg av byggene i Kragerø, denne innbetalingen er nå forventet i juni. 

De større avviksposter er: 

 - 62 millioner kroner. Salg av byggene i Kragerø var budsjettert i februar, er nå forventet i 

juni. 

 - 17 millioner kroner. Likviditetseffekt ved deling av prehospital klinikk med Sykehuset i 

Vestfold. Dette skyldes at det fra 2016 vil være et utestående krav på SIV vedr. kostnader til 

pasientreiser, mens det per 31.12.2015 var gjeld til SIV vedr. lønnskostnader for desember. 

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

denne effekten i likviditetsbudsjettet. 

 - 22 millioner kroner. Resultatavvik per april. 

 + 13 millioner kroner. Lavere investeringer enn budsjettert. 
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Øvrig negativt avvik skyldes endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld, hovedsakelig pga. at 

leverandørgjelden er betydelig lavere enn per 31.12.2015.  

Estimert likviditetsbeholdning 31.12.2016 er 16 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes 

hovedsakelig omfordeling av investeringsmidler mellom SIV og ST og likviditetseffekt ved deling av 

prehospital klinikk med SIV. 

Beregnet driftskredittramme per 31.12.2016 er på 62 millioner kroner, og likviditetsreserven per 

31.12.2016 blir dermed på 203 millioner kroner. 

 

Investeringer 

Investeringene per februar er 13 millioner kroner lavere enn budsjettet. Det forventes at 

investeringene for året blir som budsjettert. 

 

Salg 

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

eiendomsmassen i Kragerø og det forventes at dette gjennomføres i juni. 

 

Status kostnadsreduserende program 2016 

I forbindelse med budsjett 2016 er det lagt opp til effektiviseringstiltak klinikkene som forventes å gi 
innsparinger på totalt 74 millioner kroner på årsbasis. Tiltakene innebærer helårseffekt av 
utviklingsplanen samt nye tiltak for å øke inntekter eller redusere kostnader. 
 
Resultatene per april viser effekt av tiltak som er 4,8 kroner lavere enn forventet. Avviket skyldes i 
hovedsak høyere omstillingskostnader ved Notodden/Rjukan enn forutsatt, forsinkelser i planlagt 
aktivitetsøkning i kirurgisk klinikk og ikke oppnådd reduksjon i overtids- og ekstravaktforbruket som 
forutsatt. 
 
Øvrig drift viser et resultat på 17,0 millioner kroner dårligere enn forventet. 

Tabellen nedenfor lister opp alle tiltak fordelt på klinikker, og viser planlagt innsparing for 2016, 

planlagt og realisert pr april, samt resultater av øvrig drift.   
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 (Tall i 1000 kr)  årsbeløp  planlagt  realisert 

 avvik 

tiltak 

 pasient 

inntekter  lønn  øvrig 

 avvik      

øvrig 

 samlet 

avvik 

Innsparingstiltak 2016 pr april pr april pr april pr april pr april pr april pr april pr april

Kirurgisk klinikk
Nettoeffekt av meraktivitet Plastkirurgi Lymfødem 3 500                   1 200            1 200            -             -             -           -           -           

Nettoeffekt av meraktivitet Plastkirurgi Postbariatri 2 300                   800               400               -400          -             -           -           -           

Nettoeffekt av meraktivitet Ortopedi , Proteser 1 300                   400               -                -400          -             -           -           -           

Effekt arealprosjekt Porsgrunn 2 400                   -                -                -             -             -           -           -           

Reduserte innkjøpspriser forbruksmateriell / implantater 2 500                   800               -                -800          -             -           -           -           

Redusert kapasitet pasienthotell 1 500                   500               500               -             -             -           -           -           

Sum Kirurgisk klinikk 13 400                3 700            2 000            -1 600       -2 100       -1 400     -1 800     -5 300     -6 900     

Medisinsk klinikk -                       -                -                -             -             -           -           -           

Utviklingsplan -                       -                -                -             -             -           -           -           

Redusert bemanning Rjukan 18 600                12 400         11 400         -1 000       -             -           -           -           

Redusert bemanning Kragerø 5 500                   3 700            3 700            -             -             -           -           -           

Generell effektivisering: -                       -                -                -             -             -           -           -           

 Reduserte gjestepasientkostnader 

 (overgang fra Remicade til Remsima) 2 000                   700               700               -             -             -           -           -           

Redusert antall senger/pleiere Notodden 5 000                   1 700            1 700            -             -             -           -           -           

 Etablering lett-avdeling, bortfall forskningsmidler, 

 ansettelse B-gren LIS, øvrig endringer -6 000                 -2 000          -2 000          -             -             -           -           -           

Sum Medisinsk klinikk 25 100                16 400         15 400         -1 000       -4 000       -1 500     500          -5 000     -6 000     

Barne og ungdomsklinikken -                       -                -                -             -             -           -           -           

Generell effektivisering: -                       -                -                -             -             -           -           -           

reduksjon 1 årsverk barne- og ungdomspsykiatrien 700                      200               200               -             -             -           -           -           

økt poliklinisk aktivitet habilitering (barn og voksne) 500                      200               200               -             -             -           -           -           

økt poliklinisk aktivitet barneavdelingen 400                      100               100               -             -             -           -           -           

SUM Barne og ungdomsklinikken 1 500                   500               500               -             -100          100          400          300          300          

Akutt og beredskap -                       -                -                -             -             -           -           -           

Generell effektivisering: -                       -                -                -             -             -           -           -           

Akutt-Intensiv 400                      100               100               -             -             -           -           -           

Anestesileger 700                      200               200               -             -             -           -           -           

Operasjon-Anestesi Notodden 200                      100               100               -             -             -           -           -           

Anestesi Skien 100                      -                -                -             -             -           -           -           

Porsgrunn (inkl Tann) 600                      200               200               -100          -             -           -           -           

Sum Akutt og beredskap 2 000                   700               600               -100          100            -500        -900        -1 300     -1 400     

Medisinsk serviceklinikk -                       -                -                -             -             -           -           -           

Utviklingsplan -                       -                -                -             -             -           -           -           

Redusert bemanning lab Rjukan og Kragerø 2 000                   1 300            1 300            -             -             -           -           -           

Redusert bemanning radiologi Rjukan og Kragerø 1 000                   700               700               -             -             -           -           -           

Generell effektivisering: -                       -                -                -             -             -           -           -           

Økte inntekter labanalyser Vitamin D 900                      300               200               -100          -             -           -           -           

Reduserte kostnader lab HTS 1 000                   300               300               -             -             -           -           -           

 reduserte kostnader/økte inntekter arbeidsmedisin 200                      100               100               -             -             -           -           -           

 Reduksjon 0,5 årsverk spl fertilitetsavdelingen 500                      200               200               -             -             -           -           -           

 Revisjon Betanienavtalen radiologi 200                      100               100               -             -             -           -           -           

 Økte inntekter medisinsk genetikk 300                      100               100               -             -             -           -           -           

Reduksjon LIS patologi 800                      300               300               -             -             -           -           -           

Sum Medisinsk serviceklinikk 6 800                   3 300            3 200            -100          2 400        -700        -3 700     -2 000     -2 100     

Klinikk for Psykisk helsevern og rusbehandling -                       -                -                -             -             -           -           -           

Avslutte rehab-tilbud "Inn på tunet" 1 000                   300               300               -             -             -           -           -           

Nedleggelse av rehab-tilbud Keramisk senter 1 500                   500               -                -500          -             -           -           -           

Generell drifts-/bemanningstilpasning 2 000                   700               500               -200          -             -           -           -           

SUM Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 4 500                   1 500            800               -700          -800          400          500          100          -500        

Service og systemledelse -                       -                -                -             -             -           -           -           

2016 effekt Utviklingsplan -                       -                -                -             -             -           -           -           

eiendomsdrift 1 000                   300               300               -             -             -           -           -           

tekstil/renhold Rjukan/Kragerø 1 400                   500               500               -             -             -           -           -           

dokumentsenter øvre Telemark 600                      200               200               -             -             -           -           -           

Generell effektivisering -                       -                -                -             -             -           -           -           

effektiv. eiendomsforvaltning 200                      100               100               -             -             -           -           -           

red. tekstil 1 000                   300               300               -             -             -           -           -           

kafe/kantine 2 500                   800               800               -             -             -           -           -           

leiligheter - årsverk og drift 500                      200               200               -             -             -           -           -           

SUM Service og systemledelse 7 200                   2 400            2 400            -             -             -           -           -           -           

Administrasjonen

Generell effektivisering 1 500                   500               500               -             -             -           -           -           -           

Program for reduksjon av overtid og vikarbruk 4 000                   1 300            -                -1 300       -             -           -           -           -1 300     

Reduserte kostnader fritt behandlingsvalg 6 000                   2 000            2 000            -             -             -           -           -           -           

Innstramming andre driftskostnader 2 000                   700               700               -             -             -           -           -           -           

Øvrig drift -             -             -           -3 700     -3 700     -3 700     

SUM 74 000                32 900         28 100         -4 800       -4 600       -3 500     -8 800     -16 900  -21 800  
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Klinikk-kommentarer 
 

Kirurgisk klinikk 

Resultatet per april viser et negativt budsjettavvik på 6,9 millioner kroner. Dette er en forverring på 

2,7 millioner kroner fra mars. Hovedårsaken til den store forverringen er høye lønnskostnader, 

fortsatt høye varekostnader og noe lavere etterkoding enn forventet i perioden.  

I april produserte klinikken 1691 DRG-poeng, 15 poeng høyere enn budsjett, mens etterkodingen fra 

første kvartal var ca. 40 poeng lavere enn forventet. Det er fortsatt Plastikkirurgi som ligger mest 

etter budsjett da postbariatri fortsatt bare har halv kapasitet. Det har også vært relativt få «tunge»  

inngrep på Gastro , slik at de også ligger noe etter budsjett.  

Det har vært økning i antall uforutsette vakter i perioden grunnet fravær og oppsigelser i 

legegruppen. Bemanningen og antall senger på Gastro sengepost er økt for å komme ut av en 

situasjon med mer eller mindre konstant overbelegg.  

I april gjennomførte klinikken 1250 døgnopphold, 474 daginngrep og 7201 polikliniske 

konsultasjoner, dette er 9 færre innleggelser, 6 færre daginngrep og 124 flere polikliniske inngrep 

enn budsjett. 

Det var 21 fristbrudd på avviklede i april, det er en dobling fra mars, mens fristbrudd ventende gikk 

ned fra 17 til 13. 

Antall brutto månedsverk per mars er 409. Dette er 12 flere enn budsjett og 3 flere enn pr. april 

2015. 

Status kostnadsreduserende tiltak 

Kirurgisk klinikk har planlagt med kostnadsreduserende tiltak tilvarende 13,4 millioner kroner i 2016. 

Av dette er 3,7 millioner kroner planlagt i første tertial, og 2 millioner kroner er realisert hittil i år. 

Grunnet oppsigelse har klinikken bare hatt kapasitet til å gjennomføre halvparten av økningen i 

postbariatri, det er heller ikke økt protesekirurgi, da det ikke lenger er vesentlig venteliste på dette. 

Det er ikke realisert noen innsparinger på varekost hittil i år.  

Arealprosjektet Porsgrunn blir gjennomført i noe redusert omfang og vil gi rom for økt Dagkirurgisk 

og poliklinisk aktivitet.  

 

Medisinsk klinikk 

Det akkumulerte resultatet per 4 måneder viser -6 millioner kroner, og skyldes i all hovedsak en 

lavere inneliggende aktivitet målt i antall DRG-poeng enn budsjettert og høyere lønnskostnader enn 

budsjettert ved sengeposten på Notodden.  

Lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 2,5 millioner kroner (-1,7 %).  

Antall utskrevne døgnpasienter var 4.611 per 4 måneder. Dette er tilnærmet likt med budsjett. 
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Likevel er antall DRG-poeng  per 1. tertial 196 poeng (-4 %) lavere enn budsjettert. Pasienttyngden, 

uttrykt i form av DRG-vekt, har hittil i år vært lavere enn budsjettert, særlig mars-indeksen synes å 

være uforholdsmessig lav. Det er sannsynlig at denne vil kunne øke når kvalitetskontrollen er 

avsluttet for 1. tertial.  

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

april. Beleggsprosenten ved sengeposten i Notodden var 83 % i april, mens beleggsprosenten ved 

sengepost for nevrologi og rehabilitering i Skien var 92 %. 

Antall polikliniske konsultasjoner er 9 % høyere enn periodisert budsjett og 8 % høyere enn fjoråret. 

Antall brutto månedsverk per 4 måneder er 555. Dette er 40 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 

534. Dette er 11 flere enn budsjettert. Overforbruket av årsverk refererer seg hovedsakelig til 

sengeposten i Notodden. Ved denne sengeposten har det vært høyt sykefravær i lengre tid (15% - 

18%), med tilsvarende behov for dyre vikarløsninger. Det er iverksatt ulike tiltak ved denne 

sengeposten for å begrense forbruket av variabel lønn.  

Status kostnadsreduserende tiltak 

Medisinsk klinikk har planlagt med kostnadsreduserende tiltak tilvarende 25,1 millioner kroner i 

2016. Helårseffekt 2016 av fase 2 i Utviklingsplanen utgjør størstedelen av dette beløpet.   

Forsinkelser i implementeringen av Fase 2 har medført at om lag 5 årsverk lønnes utover budsjett. 

Samtlige av disse årsverkene avsluttes til sommeren.  

 

Barne- og ungdomsklinikken 

Klinikken leverte et resultat 0,3 millioner kroner bedre enn budsjettert per april måned. Dette er en 

resultatforverring på 0,6 millioner kroner i april, som skyldes lavere DRG-aktivitet og høyere 

lønnskostnader enn budsjettert i perioden. 

Aktiviteten målt i DRG-poeng er hittil i år som budsjettert. Registrert aktivitet varierer mye fra måned 

til måned, og særlig på nyfødt intensiv med lange liggetider, da aktiviteten registreres når pasienten 

utskrives. Nyfødt intensiv har høyere aktivitet enn budsjettert, mens barneavdelingen har lavere 

aktivitet. Barnepoliklinikken har 25 % flere konsultasjoner enn budsjettert hittil i år og dette er med 

på å dekke inn merforbruket på lønn.  

Barne- og ungdomspsykiatrien har det siste året hatt utfordringer med å nå aktivitetsmålet med høy 

turnover og flere ledige behandlerstillinger. Det kan nå se ut som de nyansatte behandlerne har 

kommet godt i gang med aktiviteten. Antall polikliniske konsultasjoner i april er vesentlig høyere enn 

budsjettert og også høyere enn i de beste månedene i 2015. Hittil i år er aktiviteten 0,9 % lavere enn 

budsjettert, og sammenlignet med de fire første månedene i 2015 har aktiviteten økt med 8,6 %. Det 

synes som antall fagpersoner er helt avgjørende for aktivitet. Med færre fagpersoner må en forvente 

fall i aktiviteten. 
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Klinikken har et sykefravær på 7,3 %. Per april er det utført 218 brutto månedsverk som er 1 mindre 

enn budsjettert. 

Status kostnadsreduserende tiltak 

Klinikken har iverksatt effektiviseringstiltak med mål om innsparinger på totalt 1,5 millioner kroner i 

år. Alle tiltak i klinikken har effekt som planlagt hittil i år.  

 

Akutt- og beredskapsklinikken 

Klinikken har et budsjettavvik på – 1,4 millioner kroner hittil i år.  Dette er et avvik fra forrige måned 

med -1,5 millioner kroner. 

Lønn viser et avvik på -0,5 millioner kroner. 

Varekostnader viser et avvik på -2,5 millioner kroner. 

Andre driftskostnader viser et avvik på 0,1 millioner kroner. 

Samlede inntekter viser avvik på 1,6 millioner kroner.  

Antall operasjoner ligger 1 % under budsjett hittil i år, og 1 % over samme periode i 2015. 

Intensivdøgn ligger 20 % høyere enn budsjett, og 11 % over samme periode i 2015. 

Respiratordøgn ligger 61 % høyere enn budsjett, og 55 % over samme periode i 2015. 

Antall ankomster i akuttmottak ligger 7,5 % høyere enn budsjett, og 6 % over samme periode i 2015. 

ABK er finansiert med en fast budsjettramme uten egne DRG inntekter. Ekstrakostnader til 

bemanning og medikamenter knyttet til sterk vekst i aktiviteten (akuttmottak og intensiv) føres i sin 

helhet i ABK. DRG inntekter som skyldes høyere aktivitet enn budsjettert tilfaller i sin helhet 

medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk. Dette skaper betydelig underskudd for Avd. Akutt og Intensiv. 

Det er et merforbruk av brutto månedsverk i klinikken som hovedsakelig skyldes høy aktivitet for 

akutt- intensiv, svakhet i beregningsmodellen for brutto årsverk, og sykefravær. 

Fraværet i klinikken er 7,35 % til og med april.   

Status kostnadsreduserende tiltak 

Klinikken har iverksatt effektiviseringstiltak med mål om innsparinger på totalt 2,0 millioner kroner i 

2016.  

Deler av innsparingen på varekostnader er ikke sannsynlig på grunn av den høye aktiviteten innen 

Akutt-Intensiv. Økning i inntekter på tannbehandling er foreløpig noe lavere enn forventet, men det 

er håp om utjevning på dette i løpet av året. 

Øvrige sparetiltak er i rute.   

 

Medisinsk serviceklinikk  

Klinikken leverte et resultat 2,1 millioner kroner dårligere enn budsjettert per april, som er en 

resultatforverring på 1,4 millioner kroner i perioden. Av en ubalanse på 2,1 millioner kroner utgjør 

omlag 1,5 millioner kroner reduserte takster radiologi og økte kostnader kreftmedisiner. Det 

resterende skyldes i hovedsak økte kostnader på radiologi i forbindelse med en betydelig økning i 

behovet for intervensjoner og MR Ø-hjelp utenfor ordinær arbeidstid, samt vikarinnleie på grunn av 

høyt sykefravær i radiologgruppa. 
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Regnskapet pr april er preget av høye inntekter som følge av jevnt god aktivitet i alle avdelinger de 

fire første månedene. Inntektene på radiologi er imidlertid lavere enn forventet grunnet reduserte 

takster på BDS samt omlegging fra takster til rammefinansiering på nukleærmedisin. Den varslede 

endringen i koding av polikliniske intervensjoner som etter planen skulle ha virkning fra 1. januar er 

besluttet utsatt, og tekniske løsninger er nå på plass slik at økonomisk oppgjør for denne aktiviteten 

er mottatt pr april måned. Inntektstapet som følge av takstendringer er om lag 0,8 millioner kroner 

for BDS hittil i år, og forventes å bli om lag 2,5 millioner kroner på årsbasis. For nukleærmedisins 

utgjør effekten av omleggingen om lag 0,5 millioner kroner på årsbasis. 

De totale inntektene i klinikken er 3,1 millioner kroner høyere enn budsjettert hittil i år. Av dette 

utgjør 0,6 millioner kroner inntektsføring av balanseførte midler. 

Den høye aktiviteten gjenspeiles også i høyere varekost. Varekost har et merforbruk på 4,1 millioner 

kroner per april, og er i hovedsak knyttet til laboratorie- og radiologi rekvisita, reagenser og 

kontraster samt innleie av radiolog. Flere pasienter får nå behandling med dyre kreftmedisiner og 

dette gjør seg nå utslag i negative budsjettavvik, med 0,5 millioner kroner per april. Det forventes 

økende merforbruk på legemidler etter hvert som flere pasienter får tilgang til denne behandlingen. 

Lønnskostnader viser et merforbruk på 0,7 millioner kroner. Radiologi og kreft har merforbruk som i 

noen grad oppveies av mindreforbruk grunnet vakanser på laboratoriemedisin, arbeidsmedisin og 

patologi. Andre driftskostnader viser et merforbruk på 0,4 millioner kroner grunnet innkjøp av 

mindre utstyr på laboratoriemedisin. 

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 7,3 %. Per april måned er det utført 353 brutto månedsverk som er 8 

færre enn budsjettert.   

Status kostnadsreduserende tiltak 

Klinikken har iverksatt effektiviseringstiltak med mål om innsparinger på totalt 6,8 millioner kroner i 

2016. 

De fleste tiltak i klinikken har effekt som planlagt, dette gjelder både helårsvirkning av 

utviklingsplantiltak fra 2015 samt generelle effektiviseringstiltak i 2016. Tiltakene er en kombinasjon 

av å oppnå økte inntekter og å redusere kostnader. 

På grunn av tekniske problemer med instrumentene er inntektene fra vitamin D analysene noe lavere 

enn budsjettert hittil i år. Problemene er løst og det meldes om full aktivitet hele april måned. 

 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 

Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,5 millioner kroner per april.  

Klinikken har et positivt avvik på innleide leger tilsvarende 0,2 millioner kroner. Varekostnaden ligger 

2,6 millioner lavere i år enn i samme periode i fjor, og dette skyldes at avtalene med innleide leger er 

avsluttet. Samlet varekostnad hittil i år viser et positivt budsjettavvik på 0,4 millioner kroner. 
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Lønnskostnadene på klinikknivå ligger per april med et positivt avvik på 0,4 millioner kroner. 

Klinikken har 2,0 millioner kroner i lavere sykelønnsrefusjoner enn per april i fjor, og har gått fra 1,4 

millioner kroner i positivt avvik til 0,9 millioner kroner i negativt avvik. Budsjetterte 

sykelønnsrefusjoner i 2016 er lik oppnådd resultat i 2015. Det gir også utslag i lavere kostnader til 

sykevikarer for langtidsfravær, men ikke i like høy grad. Dette skyldes at det var endel 

langtidssykemeldte i stillinger det ikke ble leid inn for. Lønnskostnadene viser et mindreforbruk 

fastlønn på 1,0 millioner kroner, som gjelder lavere vikarbruk og lavere faste og variable 

tilleggskostnader. Samtidig viser klinikken et merforbruk av variabellønn på 1,5 millioner kroner. 

Halvparten av dette er engasjementstillinger som må sees opp mot mindreforbruket på fastlønn. 

Tilsettinger i det nye Rus-akutt teamet er i gang, men alle stillingene er ikke besatt per april. 

Andre driftskostnader viser et merforbruk på 1 million kroner, hvorav 0,7 millioner kroner ligger som 

uløst budsjettutfordring. 

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

periodiserte målet oppnådd. Klinikken viser en vekst fra i fjor på 0,3 % per april, men ligger 3,9 % 

lavere enn budsjett. 

Inntektsveksten er da heller ikke som budsjettert, og de polikliniske inntektene er per april 1 million 

kroner lavere enn budsjettert. Høyere inntekter på prosjekt raskere tilbake og andre driftsinntekter 

gir et samlet negativt inntektsavvik på 0,6 millioner kroner. 

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,40 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Dette er en økning fra 2,37 sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten innenfor TSB har falt fra 2,39 til 

2,37 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, og 

antall utskrevne har økt fra 27 til 64, og liggedagene har økt fra 158 til 229. 

 Klinikken har et bemanningsforbruk per april på 566 årsverk, noe som er 5 høyere enn budsjettert, 

og 6 årsverk flere enn i samme periode i fjor. 

Status kostnadsreduserende tiltak 

Klinikken la frem 2 konkrete tiltak som gikk ut på å avslutte rehabiliteringstilbud. Begge disse 

tiltakene ble avsluttet, men ved nedleggelsen av Keramisk senter så ble de berørte ikke sagt opp, kun 

internt overflyttet. Tiltaket ga derfor ingen økonomisk effekt. Klinikken har også et generelt 

innsparingskrav på 2 millioner kroner som per nå delvis dekkes inn av forsinket ansettelser i Ø-hjelp 

rusteam, og avsluttede avtaler med innleide leger.  

 

Service og Systemledelse  

Service og Systemledelse har per april 2016 et negativt budsjettavvik på 1,5 millioner kroner. Derav 

pasientreiser: -0,95 millioner kroner, parkering:-0,37 millioner kroner og energi med -0,27 millioner 

kroner. Lønnskostnader etter eksternt innleie har et positiv avvik på 1,2 millioner kroner. Brutto 

månedsverk er 11  månedsverk under budsjett og 6 månedsverk  lavere enn samme periode i fjor.  
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Tabellvisning av resultatet: 

Pasientreiser -950                   

Parkering -370                   

Insulin -1 000               

Energi -270                   

SSL Drift 1 090                 

DRIFTSRESULTAT -1 500                

Status kostnadsreduserende tiltak 

Klinikken har iverksatt effektiviseringstiltak med mål om innsparinger på totalt 7,2 millioner kroner i 

år. Alle tiltak i klinikken har effekt som planlagt hittil i år.   
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Regionale hovedmål

3

Utvikling siste Status Status Resultat

12 mnd 2013 2014 apr.16

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 65 58 50

Antall brudd 225 90 58

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

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 62 % 58 % 81 %

Årsresultat -14,7 mill.         -44,0 mill.        -16,8 mill

Budsjettavvik  -14,7 mill. -69,0 mill. -21,8 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 % 2,1 %

Hovedmål

Mål 2016

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

Pasienten opplever ikke fristbrudd 

(avviklede)
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Aktivitet

4

Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status

2015 2016 april 2016 april 2016 Hiå april 2016

Hiå april 

2016 Hittil i fjor

DRG poeng utført i eget foretak 39 653 40 497 3 531 -79 13 659 -243 13 628

Polikliniske konsultasjoner somatikk 153 924 152 000 14 774 677 55 627 2 727 51 417

Polikliniske konsultasjoner barne- og 

ungdomspsykiatri
25 662 26 700 2 832 194 9 782 -87 9 005

Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 57 152 59 325 5 130 -16 19 971 -823 20 079

Polikliniske konsultasjoner TSB 16 671 17 325 1 492 -11 5 838 -235 5 642

HR - brutto månedsverk 3 047 3 019 3 033 50 3 023 37 3 013

Hovedmål



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

Tatt ut 3/5-16 for 1/4-16 – 30/4-16.

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 3/5-16 for 1/4-16 – 30/4-16.
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Korridorpasienter
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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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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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«Offisiell venteliste» reduseres stadig, men det er liten endring i det totale 
antallet pasienter som venter på time.

Fra nov-mars har PKIR redusert ventelisten med 1000 vha Fritt behandlingsvalg.

Antall pasienter som har fått tildelt time, har ligget rundt 20 000 de siste tre måneder. 
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Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker)
Antall pasienter som er innkalt til poliklinisk konsultasjon

2 016

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39

BARN 116 137 64 97 33 66 15 6 6 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

BLKR 268 300 90 129 63 86 85 66 27 10 17 3 3 6 24 19 21 3 5 7 0

DPS 927 799 281 349 244 187 166 125 98 40 26 17 15 16 19 11 14 11 12 9 7

ENMA 114 97 55 71 21 22 9 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FERT 153 67 44 49 34 34 24 19 13 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 0

GYN 192 259 139 158 115 73 89 97 27 14 22 2 1 0 3 2 2 0 1 0 0

HAB 53 75 27 62 34 20 17 8 1 0 1 0 1 0 3 7 3 4 3 2 1

HJERTE 191 313 157 222 148 110 103 91 24 23 19 26 14 6 0 3 1 0 0 0 1

HORMON 120 139 41 102 81 96 74 76 47 17 10 0 18 15 15 9 8 6 5 2 2

LUNG 87 144 58 78 79 30 31 30 8 1 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 2

MATA 232 320 94 120 65 119 98 29 28 4 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0

NEVR 102 116 53 111 44 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

NYRE 65 24 19 10 17 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORT 256 209 90 132 125 106 50 31 11 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0

PHBU 325 377 222 281 195 175 127 67 45 16 9 7 14 15 21 23 15 15 15 12 9

PKIR 194 125 58 66 63 62 46 14 14 4 3 2 3 2 1 0 3 0 0 0 1

REFM 279 308 156 216 207 152 138 97 68 54 29 30 25 30 28 27 27 27 27 13 19

URO 139 136 62 68 15 20 18 16 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ØNH 460 514 295 441 435 302 73 30 1 1 0 0 0 9 14 18 7 10 16 17 18

Totalsum 4 273 4 459 2 005 2 762 2 018 1 687 1 178 807 424 189 137 91 100 103 131 126 107 76 84 62 61

AVD / 

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

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ENMA 1 4 1 1 2 1

GASKIR 7 4 2 3

GYN 7 12 6 10 9 7 6 5

HJERTE 4 6 3 3

ORT 10 12 5 3 4 1

PKIR 4 7 1 5 3 2 4 2 3 2 4 5

URO 17 20 8 8 1 2 1 1 1

ØNH 9 12 6 15 12 13 2

Sum dette utvalg 59 77 32 48 31 25 14 8 3 3 4 5

AVD / UKENR
Operasjon



Pakkeforløp Kreft
Resultat siste 12 mnd, alle forløp

Mål : 70 %

14

Kilde: NPR
Periode: Mai15-Apr16

68% 71%



Bemanning

15
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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 3033 3021

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

3005

3037
3016

3033
3021

2920

2970

3020

3070

3120

3170

3220

3270

3320

3370
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Brutto månedsverk
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Antall årsverk – fast og variabel
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Fast lønn, vikar i ledig stilling, fødselsperm, overlegeperm, 
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Tillegg
UTA, andre faste tillegg, variable tilllegg, helligdag 
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Variabellønn
ekstrahjelp, overtid, uforutsette vakter, annenlønn
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Vikar ved fødselsperm, engasjement, sykdom kort og lang, 
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Fastlønn 2016

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201604

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 582 540 047       583 780 411             1 240 364         0 %

Kirurgisk klinikk 91 885 098         90 083 214               -1 801 885        -2 %

Medisinsk klinikk 108 577 185       106 447 417             -2 129 768        -2 %

Barne- og ungdomsklinikken 45 670 222         45 876 021               205 799            0 %

Akutt og beredskap 93 530 850         91 839 118               -1 691 733        -2 %

Medisinsk Serviceklinikk 71 916 393         72 971 871               1 055 478         1 %

Psykiatri og rus 112 978 808       113 986 804             1 007 997         1 %

Prehospital -                     -                           -                    0 %

Service og systemledelse 52 568 039         54 071 542               1 503 503         3 %

Felles - øvrig -13 390 781       -12 818 314             572 467            -4 %

Administrasjon 18 804 233         21 322 739               2 518 507         12 %

Fastlønn hittil i år

 -15 000 000

 -10 000 000

 -5 000 000

 -

 5 000 000

 10 000 000

 15 000 000

Variabel lønn 2016

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett denne periode

201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 33 778 735         24 640 488      -9 138 247        -37 %

Kirurgisk klinikk 5 585 423           5 008 727        -576 696           -12 %

Medisinsk klinikk 8 427 903           7 167 043        -1 260 860        -18 %

Barne- og ungdomsklinikken 1 305 409           860 362           -445 047           -52 %

Akutt og beredskap 5 366 203           3 466 803        -1 899 400        -55 %

Medisinsk Serviceklinikk 4 310 546           2 260 096        -2 050 450        -91 %

Psykiatri og rus 4 081 779           2 627 856        -1 453 924        -55 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse 2 001 443           1 114 490        -886 954           -80 %

Felles - øvrig -                     1 940 767        1 940 767         

Administrasjon 2 700 028           194 346           -2 505 682        -1289 %

Variabellønn hittil i år
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Innleid arbeidskraft 2016

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 2 380 407           3 848 855        1 468 448         38 %

Kirurgisk klinikk 77 164                945 316           868 152            92 %

Medisinsk klinikk 241 896              40 944             -200 951           -491 %

Barne- og ungdomsklinikken 563 298              385 116           -178 182           -46 %

Akutt og beredskap 827 549              68 701             -758 847           -1105 %

Medisinsk Serviceklinikk 750 848              183 700           -567 148           -309 %

Psykiatri og rus 269 653              513 479           243 826            47 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse -                     -                   

Felles - øvrig -350 000            1 711 598        2 061 598         

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

 -5 000 000

 -4 000 000

 -3 000 000

 -2 000 000

 -1 000 000
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 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 618 699 189       612 269 755    -6 429 435        -1 %

Kirurgisk klinikk 97 547 685         96 037 256      -1 510 429        -2 %

Medisinsk klinikk 117 246 984       113 655 405    -3 591 579        -3 %

Barne- og ungdomsklinikken 47 538 929         47 121 499      -417 430           -1 %

Akutt og beredskap 99 724 602         95 374 622      -4 349 981        -5 %

Medisinsk Serviceklinikk 76 977 787         75 415 667      -1 562 121        -2 %

Psykiatri og rus 117 330 240       117 128 139    -202 101           0 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse 54 569 482         55 186 032      616 550            1 %

Felles - øvrig -13 740 781       -9 165 950       4 574 831         -50 %

Administrasjon 21 504 260         21 517 085      12 824              0 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
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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 feb.16 mar.16

Alle ansvarssteder 7,64     8,35     7,51     6,73    6,70     6,35     6,73     5,53    6,32    6,63    6,81    7,02    7,54    7,58    7,09     

Kirurgisk klinikk 5,92     5,91     4,64     4,32    4,53     3,43     5,90     5,79    5,44    6,05    6,78    6,50    6,46    6,68    7,82     

Medisinsk klinikk 6,55     8,18     8,28     7,03    7,27     6,97     7,96     5,60    6,72    8,33    8,54    8,19    8,41    8,54    8,04     

Barne- og ungdomsklinikken 7,75     7,82     8,02     5,33    6,21     6,49     8,92     4,89    5,42    5,59    5,46    5,79    8,12    7,07    6,76     

Akutt og beredskap 7,85     8,13     6,26     6,46    6,21     6,60     6,27     4,74    4,98    4,77    5,68    6,48    6,01    6,61    6,54     

Medisinsk Serviceklinikk 7,40     8,10     7,54     7,50    7,31     6,33     6,02     5,62    6,51    5,93    6,48    7,15    7,74    7,27    6,99     

Psykisk helsevern og rusbehandling 8,09     8,31     7,30     6,78    6,66     6,48     6,00     4,97    6,38    7,23    6,70    6,28    7,33    7,48    6,34     

Administrasjon 9,86     11,17   10,05   8,67    8,20     7,62     6,93     6,79    7,97    7,19    6,96    7,94    8,76    8,72    7,04     

Felles - øvrig -       -       -       -      -       -       -       -      -      0,92    -      0,73    0,27    -      -       
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4. Bemanning



Aktivitet
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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 939                 936          2 0 % 3 495               3 572          -77 -2 % 3 544             10 380       

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 494                 489          6 1 % 1 746               1 872          -126 -7 % 1 691             5 390         

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 258                 252          7 3 % 1 029               961              68 7 % 943                2 794         

Kirurgisk klinikk 1 692             1677 15 1 % 6 270              6 404         -134 -2 % 6 177            18 565     

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 460                 464          -4 -1 % 1 832               1 828          4 0 % 2 091             5 358         

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 332                 380          -49 -13 % 1 387               1 499          -112 -7 % 1 424             4 406         

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 218                 229          -11 -5 % 907                   894              14 2 % 824                2 610         

Avdeling Medisin Øvre Telemark 233                 284          -51 -18 % 1 017               1 120          -103 -9 % 1 156             3 292         

Medisinsk klinikk 1 243            1358 -115 -8 % 5 144             5 341        -197 -4 % 5 495          15 667    

BUK 234                257         -23 -9 % 994                992           1 0 % 946              2 845      

Akutt og beredskap 6                     5              0 6 % 23                   20              4 18 % 20                 58             

MSK 353                313         40 13 % 1 225             1 145        79 7 % 1 053          3 363      

Ufordelt 4                     -          4 4                      -             4 (64)               -           

SUM DRG utført ved  STHF 3 531            3 610     -79 -2 % 13 659          13 902     -244 -2 % 13 628        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 203               215               -12 -6 % 751                 841                 -90 -11 % 2 327             2 400             2 300             

Psykiatrisk rehabilitering 311               247               64 26 % 1 211             964                 247 26 % 2 755             2 750             2 850             

DPS Nedre Telemark 4 868            5 012            -144 -3 % 18 892           19 594           -702 -4 % 53 803           55 900           55 900           

DPS Øvre Telemark 1 240            1 399            -159 -11 % 4 955             5 468             -513 -9 % 14 938           15 600           15 600           

Voksenpsykiatri og RUS/TSB 6 622            6872 -250 -4 % 25 809         26 867         -1 058 -4 % 73 823         76 650         76 650         

Barne- og ungdomspsykiatri 2 832           2377 455 19 % 9 782           9 869           -87 -1 % 25 662        26 700        26 700        

SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved  STHF 9 454           9 249           205 2 % 35 591        36 736        -1 145 -3 % 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 3/5-16 for 

27/3-16 – 26/4-16

For somatikk gjelder tallene 
inneliggende, mens det for 

psykiatri og rus gjelder alle omsorg.

30Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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3. Pasient

Andel epikriser sendt innen 7 dager

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

BUK 48 % 62 % 66 % 71 % 67 % 63 % 54 % 57 % 67 % 64 % 66 % 68 %

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

KPR 63 % 62 % 62 % 57 % 64 % 66 % 59 % 61 % 59 % 67 % 72 % 70 %

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

MSK 85 % 80 % 84 % 79 % 83 % 79 % 91 % 67 % 78 %

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

Måned

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

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

BUK 81 % 87 % 80 % 85 % 88 % 88 % 89 % 80 % 58 % 86 % 88 % 91 % 90 %

Kirurgisk klinikk 50 % 53 % 50 % 55 % 54 % 56 % 57 % 53 % 65 % 70 % 72 % 75 % 75 %

KPR 70 % 62 % 69 % 68 % 72 % 79 % 82 % 81 % 90 % 91 % 88 % 95 % 93 %

Medisinsk klinikk 71 % 71 % 70 % 67 % 74 % 78 % 77 % 79 % 81 % 82 % 84 % 85 % 85 %

MSK 73 % 73 % 44 % 56 % 87 % 77 % 76 % 78 % 77 % 86 % 95 % 93 % 90 %

STHF 62 % 64 % 59 % 62 % 68 % 69 % 69 % 68 % 73 % 78 % 79 % 81 % 81 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

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

ABK 1,07       3,67       2,51       2,41       0,71       7,60       2,59       2,26       1,06       0,97       2,11       2,45       13,58    

BUK 5,77       4,21       6,19       5,47       3,68       3,46       3,60       4,44       5,31       5,25       4,20       3,45       3,21       

Kirurgisk klinikk 2,89       2,97       1,85       2,06       2,84       2,06       2,74       2,17       2,18       1,85       1,79       2,03       2,20       

KPR 5,51       4,90       6,06       5,90       5,67       5,82       5,90       3,63       3,83       3,61       3,85       4,54       3,76       

Medisinsk klinikk 2,71       3,07       2,58       2,61       3,24       2,96       2,40       2,09       2,87       2,14       3,98       2,09       5,15       

MSK 2,07       2,16       2,86       1,39       2,92       2,04       1,77       1,44       1,25       1,12       2,16       2,36       1,85       

STHF 2,96       3,08       2,67       2,63       3,13       2,74       2,69       2,26       2,65       2,12       3,02       2,27       3,61       

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

ABK 94 % 97 % 98 % 98 %

BUK 92 % 93 % 93 % 94 % 95 % 93 % 93 % 96 % 97 % 98 % 99 % 100 % 100 %

Kirurgisk klinikk 49 % 49 % 48 % 47 % 47 % 49 % 49 % 60 % 65 % 71 % 76 % 81 % 86 %

KPR 69 % 69 % 71 % 74 % 77 % 77 % 82 % 93 % 97 % 98 % 99 % 100 % 100 %

Medisinsk klinikk 44 % 45 % 42 % 42 % 45 % 46 % 50 % 74 % 86 % 94 % 96 % 97 % 97 %

MSK 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 62 % 83 % 95 % 98 % 99 % 100 %

STHF 47 % 47 % 46 % 46 % 46 % 47 % 49 % 67 % 75 % 82 % 85 % 88 % 91 %
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3. Pasient

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

ABK 117 53 66 41          46          88 69 76 89 60 83 63 101

BUK 289 317 354 199        197        314 299 364 376 299 410 304 328

Kirurgisk klinikk 2645 2712 2975 2 096     2 536     2845 3063 2888 2427 2554 2763 2595 3251

KPR 339 314 397 307        266        399 386 398 362 323 410 309 391

Medisinsk klinikk 2625 2570 2882 1 865     2 371     3007 3113 2911 2784 3104 3229 2788 2978

MSK 700 676 723 259        1 039     809 781 765 559 749 479 399 509

STHF 6 715     6 642     7 397     4 767     6 455     7 462     7 711     7 402     6 597     7 089     7 374     6 458     7 558     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 6 527     7 288     4 669     6 241     7 384     7 587     7 587     7 319     6 504     7 006     7 264     6 373     7 401     

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

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

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

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 7 211   7 656   6 758   6 373   6 047   6 649   7 102   7 335   7 571   7 291   7 546   7 711   7 468   
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 2 201   2 430   1 734   1 722   1 617   1 896   2 194   2 314   2 334   2 061   2 271   2 369   2 295   
Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer 

enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for 

opprettelse) 2 514   2 665   2 620   2 582   2 486   2 572   2 579   2 669   2 724   2 780   2 811   2 737   2 725   
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 

14 dager å få ferdigstilt 48          43          44          48          49          49          59          70          64          67          61          98          105       
8c - Antall pasienter med åpen 

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

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, 

uten ny kontakt 1 763   1 303   1 214   1 000   966       984       1 299   1 802   1 051   960       821       967       1 193   

Hvorav registrert i DIPS 1 560   1 117   1 047   880       844       836       1 125   1 525   847       839       737       888       1 095   
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Resultatregnskap
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6. Økonomi

STHF: April 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 205 950      205 950      -0              847 241      847 241      0                2 496 109   2 496 109   -             

Kvalitetsbasert finansiering 1 353         1 353         -             5 413         5 413         -             16 240        16 240        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 62 615        63 996        -1 381        243 053      248 115      -5 063        724 245      724 245      -             

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 11 930        12 405        -475           44 921        46 071        -1 149        132 680      132 680      -             

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

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler -3 789        3 530         -7 318        11 899        19 218        -7 318        35 219        39 219        -4 000        

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 311            540            -229           2 082         2 938         -856           5 997         5 997         -             

Utskrivningsklare pasienter 587            300            287            1 482         1 200         283            3 600         3 600         -             

Gjestepasienter 1 840         733            1 107         3 139         2 810         329            8 188         8 188         -             

Konserninterne gjestepasientinntekter 5 452         3 829         1 623         14 706        15 317        -611           45 952        45 952        -             

Polikliniske inntekter 10 874        11 282        -409           43 040        44 209        -1 169        123 067      125 067      -2 000        

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 1 059         925            134            3 557         3 520         37              10 349        10 349        -             

Andre øremerkede tilskudd 898            887            11              3 568         3 550         18              10 649        10 649        -             

Andre driftsinntekter 27 230        25 093        2 136         105 139      99 128        6 011         310 731      300 731      10 000        

Interne overføringer (inntekter) 709            365            344            2 146         1 460         686            4 381         4 381         -             

SUM DRIFTSINNTEKTER 327 020      331 189      -4 169        1 331 386   1 340 190   -8 803        3 927 407   3 923 407   4 000         

Kjøp av offentlige helsetjenester 2 245         2 098         -147           8 422         8 316         -106           28 516        28 516        -             

Kjøp av private helsetjenester 5 682         6 051         369            22 663        24 204        1 540         69 614        72 614        3 000         

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 34 082        33 915        -168           145 370      139 325      -6 045        424 604      416 604      -8 000        

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 981            962            -19             2 380         3 849         1 468         9 547         11 547        2 000         

Konserninterne gjestepasientkostnader 20 395        17 565        -2 831        73 326        68 714        -4 611        212 784      204 784      -8 000        

Lønn til fast ansatte 143 365      143 233      -132           582 540      583 780      1 240         1 670 385   1 673 385   3 000         

Overtid og ekstrahjelp 9 147         5 829         -3 318        33 779        24 640        -9 138        93 618        79 618        -14 000      

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 33 715        48 532        14 816        137 415      197 802      60 388        393 895      566 993      173 099      

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -9 736        -8 944        792            -35 322      -35 775      -454           -107 330     -107 330     -             

Annen lønn 24 818        24 293        -525           97 590        97 970        380            281 971      281 971      -             

Avskrivninger 9 445         9 737         293            37 807        38 930        1 122         114 165      117 165      3 000         

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 45 165        47 253        2 088         182 801      185 771      2 970         554 551      569 551      15 000        

Interne overføringer (kostnader) 709            365            -344           2 146         1 460         -686           4 381         4 381         -             

SUM DRIFTSKOSTNADER 320 014      330 888      10 875        1 290 918   1 338 988   48 070        3 750 702   3 919 801   169 099      

DRIFTSRESULTAT 7 006         301            6 705         40 469        1 202         39 267        176 705      3 606         173 099      

Finansinntekter 1 083         1 172         -89             4 047         4 687         -640           14 061        14 061        -             

Finanskostnader 211            222            -11             879            889            -10             2 667         2 667         -             

FINANSRESULTAT 872            949            -77             3 168         3 798         -630           11 394        11 394        -             

ORDINÆRT RESULTAT 7 878         1 250         6 628         43 636        5 000         38 636        188 099      15 000        173 099      

Ekstraord inntekter -             -             -             -             -             -             -             

Ekstraord kostnader -             -             -             -             -             -             -             

Skattekostnad

(ÅRS)RESULTAT

Pensjonskostnader 14 816        -             -14 816      60 388        -             -60 388      -173 099     -             -173 099     

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -6 938        1 250         -8 188        -16 751      5 000         -21 751      15 000        15 000        -0              
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2015 - 16, tall i 1000
Apr. 16 Mar. 16 Feb. 16 Jan. 16 Des. 15 Nov. 15 Okt 15 Sept 15 Aug. 15 Juli 15 Juni 15 Mai 15 Hittil i år Hittil i år

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

Kirurgisk klinikk -2 697 -4 039 3 612 -3 811 -2 708 -4 231 -1 494 -1 216 -3 169 -3 214 -1 175 -3 497 -6 936 -6 936

Medisinsk klinikk -1 344 -2 369 -106 -2 238 1 492 -3 033 -3 308 -809 -237 2 578 584 -572 -6 057 -6 057

Barne- og ungdomsklinikken -608 1 183 -597 361 -1 973 -165 45 -263 -366 332 934 827 339 339

Akutt og beredskap -1 448 -163 141 86 -985 -218 39 -346 53 -536 -861 -626 -1 383 -1 383

Medisinsk Serviceklinikk -1 384 -2 279 1 574 -56 2 004 -465 1 014 -2 547 -2 658 -246 636 -490 -2 145 -2 145

Psykiatri og rus 258 -859 168 -88 -3 566 -1 353 315 890 -219 -452 -148 464 -522 -522

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

Service og systemledelse -495 245 -1 378 129 955 -741 -761 1 652 792 450 -621 517 -1 499 -1 499

Felles - øvrig 655 2 122 -3 393 1 458 -1 047 7 248 8 104 2 039 10 336 2 214 244 3 046 842 -4 158

Administrasjonen 124 897 -604 193 264 226 356 -91 585 238 1 062 2 130 610 610

Totalt STHF -6 938 -5 263 -584 -3 966 -5 755 -3 979 5 082 278 6 199 1 409 -820 1 171 -16 751 -21 751
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Likviditet og investeringer.
Tall i tusen
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6. Økonomi

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

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

Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense

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

Bygg & anlegg 32 33 000 33 000

MTU 3 616 42 300 42 300

Annet utstyr, biler m.m. 1 940 6 700 6 700

IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner 11 000 11 000

Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner -923 -3 000 -3 000

SUM 4 665 90 000 90 000



Vedlegg: Resultatregnskap klinikker
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STHF

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 205 950 205 950 0 847 241 847 241 0

ISF egne pasienter 62 926 64 536 -1 610 245 135 251 054 -5 919

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 11 930 12 405 -475 44 921 46 071 -1 149

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus -3 789 3 530 -7 318 11 899 19 218 -7 318

Poliklinikk inntekter 10 874 11 282 -409 43 040 44 209 -1 169

Egenandel Poliklinikk 7 016 6 730 286 25 172 25 668 -496

Annen inntekt 31 404 26 391 5 012 111 832 105 270 6 562

Interne overføringer (inntekter) 709 365 344 2 146 1 460 686

SUM DRIFTSINNTEKTER 327 020 331 189 -4 169 1 331 386 1 340 190 -8 803

Varekostnad 63 386 60 591 -2 795 252 161 244 408 -7 753

Lønn 201 310 212 943 11 633 816 002 868 418 52 416

Andre driftskostnader 54 609 56 990 2 381 220 608 224 701 4 093

Interne overføringer (kostnader) 709 365 -344 2 146 1 460 -686

SUM DRIFTSKOSTNADER 320 014 330 888 10 875 1 290 918 1 338 988 48 070

DRIFTSRESULTAT 7 006 301 6 705 40 469 1 202 39 267

Netto finans 872 949 -77 3 168 3 798 -630

FINANSRESULTAT 7 878 1 250 6 628 43 636 5 000 38 636

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 7 878 1 250 6 628 43 636 5 000 38 636

Pensjonskostnader 14 816 0 14 816 60 388 0 60 388

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -6 938 1 250 -8 188 -16 751 5 000 -21 751

Denne Periode Hittil
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Kirurgisk klinikk

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme -1 531 -1 531 0 433 433 0

ISF egne pasienter 30 144 30 727 -583 114 397 117 116 -2 720

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 4 389 4 345 45 16 697 16 811 -114

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

Poliklinikk inntekter 485 504 -19 1 877 1 970 -93

Egenandel Poliklinikk 1 672 1 873 -201 7 014 7 300 -287

Annen inntekt 367 532 -165 1 421 2 123 -702

Interne overføringer (inntekter) 70 0 70 175 0 175

SUM DRIFTSINNTEKTER 35 596 36 449 -853 142 014 145 753 -3 739

Varekostnad 4 947 4 234 -713 19 661 17 612 -2 049

Lønn 32 835 31 745 -1 090 127 702 126 280 -1 422

Andre driftskostnader 409 403 -6 1 297 1 590 293

Interne overføringer (kostnader) 102 68 -35 289 270 -18

SUM DRIFTSKOSTNADER 38 293 36 449 -1 844 148 949 145 753 -3 196

DRIFTSRESULTAT -2 697 0 -2 697 -6 935 0 -6 935

Denne Periode Hittil

Medisinsk klinikk

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 10 459 10 459 0 44 174 44 174 0

ISF egne pasienter 21 795 22 665 -870 85 983 90 632 -4 648

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 5 674 5 690 -16 21 423 20 904 519

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

Poliklinikk inntekter 188 116 72 565 452 112

Egenandel Poliklinikk 2 128 1 925 203 7 123 7 312 -189

Annen inntekt 1 308 775 533 4 229 2 920 1 309

Interne overføringer (inntekter) 130 0 130 191 0 191

SUM DRIFTSINNTEKTER 41 681 41 629 52 163 688 166 395 -2 707

Varekostnad 4 036 3 608 -428 15 918 15 075 -843

Lønn 38 511 37 436 -1 076 151 509 149 007 -2 502

Andre driftskostnader 420 520 100 2 073 2 053 -19

Interne overføringer (kostnader) 57 65 7 245 260 14

SUM DRIFTSKOSTNADER 43 025 41 629 -1 396 169 745 166 395 -3 350

DRIFTSRESULTAT -1 344 0 -1 344 -6 057 0 -6 057

Denne Periode Hittil
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Barne- og ungdomsklinikken

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 9 087 9 087 0 37 082 37 082 0

ISF egne pasienter 4 201 4 642 -441 17 807 18 181 -373

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 856 764 92 3 101 2 701 400

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

Poliklinikk inntekter 2 003 1 899 105 7 311 7 425 -114

Egenandel Poliklinikk 19 33 -14 72 137 -65

Annen inntekt 74 122 -48 767 486 281

Interne overføringer (inntekter) 64 0 64 173 0 173

SUM DRIFTSINNTEKTER 16 305 16 547 -242 66 313 66 012 301

Varekostnad 534 458 -75 2 013 1 892 -121

Lønn 16 020 15 687 -333 62 417 62 519 102

Andre driftskostnader 339 390 52 1 471 1 559 88

Interne overføringer (kostnader) 20 11 -9 71 43 -27

SUM DRIFTSKOSTNADER 16 912 16 547 -366 65 971 66 012 41

DRIFTSRESULTAT -608 0 -608 342 0 342

Denne Periode Hittil

Akutt og beredskapsklinikken

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 41 176 41 176 0 164 054 164 054 0

ISF egne pasienter 0 1 -1 0 5 -5

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 120 113 7 492 413 79

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

Poliklinikk inntekter 3 2 1 14 8 7

Egenandel Poliklinikk 35 30 5 135 115 20

Annen inntekt 170 298 -128 2 495 1 193 1 302

Interne overføringer (inntekter) 110 0 110 176 0 176

SUM DRIFTSINNTEKTER 41 614 41 620 -6 167 366 165 787 1 579

Varekostnad 9 332 7 889 -1 442 34 573 32 034 -2 540

Lønn 33 076 32 352 -723 128 747 128 261 -486

Andre driftskostnader 521 1 308 787 5 089 5 211 122

Interne overføringer (kostnader) 134 70 -63 339 281 -58

SUM DRIFTSKOSTNADER 43 062 41 620 -1 442 168 749 165 787 -2 962

DRIFTSRESULTAT -1 448 0 -1 448 -1 383 0 -1 383

Denne Periode Hittil
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Medisinsk Serviceklinikk

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 17 556 17 556 0 74 797 74 797 0

ISF egne pasienter 5 958 5 231 727 21 124 19 363 1 761

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 1 346 1 354 -8 4 655 4 732 -78

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

Poliklinikk inntekter 5 845 6 356 -512 24 362 24 861 -498

Egenandel Poliklinikk 2 001 1 550 451 6 428 5 491 936

Annen inntekt 1 434 1 256 177 5 954 5 025 929

Interne overføringer (inntekter) 83 0 83 298 0 298

SUM DRIFTSINNTEKTER 34 222 33 303 919 137 618 134 269 3 349

Varekostnad 9 591 7 877 -1 714 36 944 32 790 -4 154

Lønn 25 438 25 059 -379 100 694 100 015 -679

Andre driftskostnader 503 328 -175 1 926 1 308 -618

Interne overføringer (kostnader) 74 39 -35 199 156 -43

SUM DRIFTSKOSTNADER 35 606 33 303 -2 303 139 763 134 269 -5 494

DRIFTSRESULTAT -1 384 0 -1 384 -2 145 0 -2 145

Denne Periode Hittil

Psykiatri og rus klinikken

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 37 844 37 844 0 150 742 150 742 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 2 353 2 406 -53 8 914 9 492 -579

Egenandel Poliklinikk 1 150 1 319 -169 4 459 5 313 -853

Annen inntekt 699 367 332 2 319 1 481 839

Interne overføringer (inntekter) 21 0 21 256 0 256

SUM DRIFTSINNTEKTER 42 068 41 937 131 166 691 167 028 -337

Varekostnad 1 553 1 891 338 7 490 7 870 379

Lønn 39 525 39 428 -97 156 257 156 703 446

Andre driftskostnader 702 587 -114 3 337 2 334 -1 003

Interne overføringer (kostnader) 31 30 0 126 122 -5

SUM DRIFTSKOSTNADER 41 810 41 937 127 167 210 167 028 -182

DRIFTSRESULTAT 258 0 258 -519 0 -519

Denne Periode Hittil
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Service- og systemledelse

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 30 038 30 038 0 116 882 116 882 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 14 0 14 18 0 18

Annen inntekt 11 516 14 350 -2 834 54 581 57 402 -2 821

Interne overføringer (inntekter) 540 365 175 1 645 1 460 185

SUM DRIFTSINNTEKTER 42 109 44 754 -2 645 173 127 175 745 -2 618

Varekostnad 2 849 2 359 -490 10 508 9 476 -1 032

Lønn 18 232 18 488 256 71 546 73 789 2 243

Andre driftskostnader 21 310 23 848 2 538 92 030 92 246 216

Interne overføringer (kostnader) 213 59 -154 539 234 -305

SUM DRIFTSKOSTNADER 42 603 44 754 2 150 174 622 175 745 1 123

DRIFTSRESULTAT -495 0 -495 -1 495 0 -1 495

Denne Periode Hittil

Administrasjon

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 002 8 002 0 31 974 31 974 0

ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0

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

Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0

Egenandel Poliklinikk 0 0 0 0 0 0

Annen inntekt 1 361 678 683 3 569 2 712 857

Interne overføringer (inntekter) -311 0 -311 -768 0 -768

SUM DRIFTSINNTEKTER 9 052 8 680 372 34 776 34 686 89

Varekostnad 31 11 -20 53 47 -6

Lønn 7 948 7 707 -240 31 552 30 795 -757

Andre driftskostnader 896 938 42 2 430 3 750 1 320

Interne overføringer (kostnader) 53 24 -29 130 94 -35

SUM DRIFTSKOSTNADER 8 928 8 680 -248 34 166 34 686 521

DRIFTSRESULTAT 124 0 124 610 0 610

Denne Periode Hittil
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Felles øvrige

201604 201604 201604 201604 201604 201604

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 53 319 53 319 0 227 102 227 102 0

ISF egne pasienter 828 1 270 -442 5 823 5 757 66

ISF somatisk poliklinisk aktivitet -455 140 -595 -1 447 509 -1 956

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus -3 789 3 530 -7 318 11 899 19 218 -7 318

Poliklinikk inntekter -3 0 -3 -3 0 -3

Egenandel Poliklinikk -3 0 -3 -76 0 -76

Annen inntekt 14 476 8 012 6 463 36 496 31 928 4 568

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 64 373 66 271 -1 898 279 794 284 514 -4 720

Varekostnad 30 513 32 262 1 749 125 000 127 612 2 612

Lønn -10 274 5 041 15 315 -14 422 41 050 55 472

Andre driftskostnader 29 510 28 668 -842 110 956 114 650 3 694

Interne overføringer (kostnader) 25 0 -25 209 0 -209

SUM DRIFTSKOSTNADER 49 775 65 971 16 196 221 743 283 312 61 569

DRIFTSRESULTAT 14 599 301 14 298 58 051 1 202 56 849

Netto finans 872 949 -77 3 178 3 798 -620

FINANSRESULTAT 15 471 1 250 14 221 61 229 5 000 56 229

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 15 471 1 250 14 221 61 229 5 000 56 229

Pensjonskostnader 14 816 0 14 816 60 388 0 60 388

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 655 1 250 -595 842 5 000 -4 158

Denne Periode Hittil
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020 (2037) 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

34-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Beslutning 19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Drøftingsprotokoll distribueres i møtet  

Utrykte vedlegg:    

    

 

 

Ingress:  

 

Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2017-

2020, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. Planen viser hvordan 

sykehuset skal ivareta gode og likeverdige tjenester innenfor de økonomiske rammene for 

virksomheten. Endringene i økonomiske rammebetingelser, etterspørsel, medisinsk og teknologisk 

utvikling samt tilrettelegging for bedret pasientopplevelse vil generere store utfordringer 

fremover.  

 

Sykehuset Telemark legger opp til et aktivitetsnivå i tråd med målsettingen om reduserte 

ventetider og ingen fristbrudd.  

 

Medarbeiderinvolvering og målsetting om et godt arbeidsmiljø i hele organisasjonen vil prege 

arbeidet med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen.  

 

God virksomhetsstyring, intern kontroll og etablering av et bærekraftig driftsresultat vil være i 

fokus fremover.  

 

Det legges opp til effektivisering av driften med opptil 200 millioner kroner i perioden 2017-2020 

for å etablere en sunn økonomi og åpne målsetting om driftsresultat.  

 

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 30,50,80 og 

100 millioner kroner i årene 2017-2020 

 

2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid. 

 

 

   

 

Skien,  

Bess Margrethe Frøyshov 

Adm. direktør 
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Bakgrunn for saken 

 

Den økonomiske langtidsplanen for perioden 2017-2020 er basert på behovet for 

spesialisthelsetjenester i opptaksområdet og viser hvordan sykehuset skal ivareta gode og 

likeverdige tjenester innenfor de økonomiske rammene for virksomheten.  

 

Endringene i økonomiske rammebetingelser, nye pasientrettigheter, økte kostnader til dyre 

medikamenter / biologiske legemidler og gjestepasienter, samt den medisinske utviklingen vil 

utfordre virksomhetsstyringen fremover.  

 

Sykehuset Telemark planlegger et aktivitetsnivå i tråd med estimert behov for 

spesialisthelsetjenester slik at målsettingen om reduserte ventetider og ingen fristbrudd innfris.  

 

God økonomistyring og etablering av en bærekraftig økonomi vil være i fokus i perioden.  

 

 

Regionale føringer, rammebetingelser og hovedmål  

 

Følgende forutsetninger vil være styrende for videre arbeid med budsjett 2017 og langtidsplaner: 

 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.  

 

I det siste kulepunktet inngår at det ikke skal være korridorpasienter. 

 

Helseforetakenes hovedmål i planperioden videreføres. Disse er: 

 

o Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrud 

o Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent 

o Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

o Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet  

o Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 

 

 Aktivitetsveksten skal ligge på i overkant av 2 % og det skal legges til rette for at 

prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn somatikk, innfris for foretaksgruppen. 

 

 Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på oppdatering og fremskrivning av 

regional inntektsmodell 

 

 Foretaksgruppens resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst utgjøre 2,5 % av 

samlede inntekter. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra 

egne positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i 

eget helseforetak. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt 
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strategi for eiendomsområdet. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring 

av de dårligste byggene som skal brukes videre. 

 

Endringer i basisbevilgninger og øvrige driftsutfordringer 

 

Inntektsrammen 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. 

Endringene i basisbevilgningene vises i tabellen under: 

 

 
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.  

 

I den økonomiske langtidsplanen for 2016-2019 er det hensyntatt økte IKT- kostnader for 

tjenester levert av Sykehuspartner. Kostnadsveksten har sammenheng med foretatte IKT-

investeringer og implementering av felles regionale prosjekter. De estimerte tjenestepriser 

fra Sykehuspartner viser en kostnadsøkning på 80,5 millioner kr. i perioden 2017-2020 med 

basis i kostnadsnivå 2016.   

 

Der forventes en økning i kostnadene for dyre medisinkurer, både nye kreftmidler innført i 

pasientbehandlingen og biologiske legemidler. Det er innarbeidet en vekst på om lag 10 

millioner kr. årlig i budsjettet.  

 

I planperioden forventes også en økning av behandlingsvolumet for egne pasienter ved 

andre institusjoner, i hovedsak sykehus med region- og landsfunksjoner. Det er innarbeidet 

en vekst på 2 % årlig som tilsvarer ca. 5 millioner kr. hvert år.  

 

  

Resultatutvikling 

  

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.  
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Sykehuset Telemark har en målsetting om et årlig økonomisk resultat på 100 millioner kr. 

Det legges opp til en gradvis forbedring av resultatet frem til 2020. Inntektsutvikling, IKT-

kostnader og kostnader til dyre medisiner er forhold som tilsier at resultatforbedringen må ta 

noe tid. Kravet til pasientsikkerhet og kvalitet i vår tjenesteleveranse skal til enhver tid 

ivaretas og understøtter derved dette.  

 

Fremtidig oppgradering og utvidelsen av bygningsmassen i Skien samt etableringen av et 

strålesenter ved sykehuset i Skien vil kreve betydelige investeringsmidler til både 

bygningsmasse og i medisinskteknisk utstyr. 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.  

 

Økonomisk resultatutvikling i planperioden, i millioner kr: 

 

År   2017 2018 2019 2020 

Årsresultat i millioner kroner     30   50   80        100 

 

 

Kvalitetsindikatorer i planperioden 

 

Sykehuset Telemark har følgende målsetting for ventelister og kvalitetsindikatorer for 

perioden 2017 til 2020: 

 

Ventelister og kvalitetsindikatorer 2015 apr.16

Bud 

2017

Bud 

2018

Bud 

2019

Bud 

2020

Andel fristbrudd avviklet Prosent 1           1           0 0 0 0

Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 65 dager Dager 51         50         55         55         50         50         

Gjennomsnittlig ventetid ventende Dager 96         78         65         60         55         50         

Antal som venter Antall 8 035   7 054   6 000   5 500   5 500   5 000   

Antal ventende over tre måneder Antall 2 050   1 337   1 000   750       500       500       

Andel korridorpasienter somatikk Prosent 4           2           -       -       -       -       

Direkte booket Prosent 73         81         100       100       100       100       

Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til henvisningen er vurdert Dager 3           4           <5 <5 <5 <5

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle - DIPS Antall 7 607   7 573   6 000   4 000   3 000   2 000   

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt - DIPS Antall 1 528   1 193   500       200       -       -       

Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Prosent 99         98         100       100       100       100       
Epikrisetid Somatikk Prosent 78         80         100       100       100       100       

 

 

Driftsresultat 

 

Det er lagt opp til en gradvis forbedring av driftsresultatet i perioden. Lønnskostnadene følger 

bemanningsutviklingen og vil gå ned i takt med forventede driftseffektiviseringer i klinikkene. 

Pensjonskostnadene er budsjettert med utgangspunkt i budsjettert kostnadsnivå i 2016, justert for 

bemanningsendringene i perioden.  

 

Varekostnader og andre driftskostnader går noe opp i perioden som følge av økte 

medikamentkostnader, gjestepasienter og IKT-kostnader. Det er innarbeidet meldingen om 

kostnadsutvikling mottatt fra Sykehuspartner og Sykehusapoteket.  
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Sykehuset Telemark HF Faktisk Bud Est ØLP ØLP ØLP ØLP

alle tall i 1000 Kr. 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Basisramme 2 635 337 2 496 109 2 496 109 2 323 101 2 324 896 2 327 379 2 332 657

Kvalitetsbasert finansiering  14 153  16 240  16 240  16 240  16 240  16 240  16 240

ISF - refusjon dag - og døgnbehandling  691 174  724 245  724 245  731 111  741 336  751 502  760 576

ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet  130 672  132 680  132 680  133 774  135 735  137 744  139 550

ISF - refusjon fritt behandlingsvalg   0   0   0

ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg  33 926  39 219  35 219  39 219  39 219  39 219  39 219

ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle  5 517  5 997  5 997  5 997  5 997  5 997  5 997

Utskrivningsklare pasienter  6 910  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600

Gjestepasienter  7 708  8 188  8 188  8 188  8 188  8 188  8 188

Salg av konserninterne helsetjenester  45 191  45 952  45 952  45 952  45 952  45 952  45 952

Polikliniske inntekter  121 783  125 067  123 067  127 000  129 000  131 000  132 500

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"  11 616  10 349  10 349  10 349  10 349  10 349  10 349

Andre øremerkede tilskudd  11 419  10 649  10 649  10 564  10 500  10 298  10 173

Andre driftsinntekter  248 492  300 731  310 731  302 000  303 000  304 000  305 000

Sum driftsinntekter 3 963 899 3 919 025 3 923 025 3 757 095 3 774 012 3 791 468 3 810 001

Kjøp av offentlige helsetjenester  49 616  28 516  28 516  28 516  28 516  28 516  28 516

Kjøp av private helsetjenester  65 868  72 614  69 614  72 614  72 614  72 614  72 614

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr  380 821  416 604  424 604  432 000  443 000  450 000  458 000

Innleid arbeidskraft  26 234  11 547  9 547  11 547  11 547  11 547  11 547

Kjøp av konserninterne helsetjenester  203 174  204 784  212 784  204 784  204 784  204 784  204 784

Lønn til fast ansatte 1 633 679 1 673 385 1 670 385 1 650 385 1 639 385 1 627 385 1 622 385

Overtid og ekstrahjelp  93 555  79 618  93 618  80 000  77 000  74 000  73 000

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift  554 922  566 993  393 895  388 481  385 891  383 067  381 890

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf - 101 534 - 107 330 - 107 330 - 100 000 - 98 000 - 96 000 - 96 000

Annen lønn  375 902  281 971  281 971  278 333  276 081  273 668  272 703

Avskrivninger  121 226  117 165  114 165  108 207  103 849  101 876  98 837

Nedskrivninger  3 285   0   0   0   0   0   0

Andre driftskostnader  555 537  569 551  554 551  583 077  590 226  595 631  600 697

Sum driftskostnader 3 962 284 3 915 419 3 746 321 3 737 944 3 734 893 3 727 088 3 728 973

Driftsresultat  1 615  3 606  176 705  19 152  39 119  64 380  81 028

 Finansinntekter  13 723  14 061  14 061  13 113  13 001  17 655  20 890

 Finanskostnader  3 631  2 667  2 667  2 264  2 119  2 035  1 918

Finansresultat  10 091  11 394  11 394  10 848  10 881  15 620  18 972

Endrede pensjonskostnader - 173 099

Ordinært resultat  11 706  15 000  15 000  30 000  50 000  80 000  100 000

 

 

 

Intern effektivisering – kostnadsreduserende program 
 

Det foreslåtte driftsbudsjettet for perioden 2017-2020 er et godt utgangspunkt for å bringe 

foretaket til et bærekraftig resultatnivå, som kan sikre gjennomføring av ordinære investeringer og 

bidraget til store investeringsprosjekter i fremtiden. Det legges opp til en vesentlig 

produktivitetsforbedring i hele organisasjonen. Effektiviseringstiltakene vil generere en netto 

reduksjon i antall årsverk, mens forventet aktivitetsvekst i klinikkene vil ligge på 2-5 %.    

 

Klinikkene jobber med planlegging av effektiviseringstiltak som vil omfatte: 

 

- Effektivisering av arealbruk  

- Bedre utnyttelse av rammeavtaler og reduserte innkjøpspriser for forbruksmateriell og 

implantater  

- Bedre utnyttelse av sengekapasitet og redusert pleiefaktor 

- Utvidelse av tjenestetilbudet og reduserte gjestepasientkostnader  

- Økt produktivitet i poliklinikkene, flere konsultasjoner pr. dag  

- Bedre fordeling av sengekapasitet – intensiv, intermediær, ordinære senger 

- Gjennomgang av beredskapsnivå og alternative driftsmodeller 

- Endring av driftsmodell for spesialiteter med driftsenheter på flere lokasjoner 

- Økt utnyttelse av lab. kapasiteten og utvidelse av lab. tilbudet 

- Økt aktivitet innen medisinsk genetikk 
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- Økt ambulantvirksomhet 

- Effektivisering av merkantile tjenester  

- Aktivitetsstyrt bemanning 

- Risikostyring som gjennomgående metodikk 

 

 

 

Aktivitet 

 

I somatikken er det lagt til grunn lavere aktivitetsvekst i perioden 2017-2020 enn forventet vekst i 

foretaksgruppen samlet. Forbruket av helsetjenester i Telemark er blant de høyeste i regionen. 

Samtidig viser statistiske data et teoretisk mindre behov for spesialisthelsetjenester i Telemark, 

grunnet egenskaper ved befolkningen og lavere vekst. Videre forventes det at flere pasienter som i 

dag behandles på sykehus i fremtiden skal behandles i kommunal regi.  

 

Det legges opp til en høyere aktivitetsvekst i perioden for poliklinikk/dagbehandling enn for 

inneliggende behandling innen somatikken, som tilsvarer en vekst på 6 % for alle pasientopphold 

for perioden 2017-2020 i forhold til faktisk oppnådd i 2015. 

 
DRG-poeng 2015 2016 Des 2017 Des 2018 Des 2019 Des 2020

DRG (døgn, dag og polikl.) "sørge for"  39 854 40 727          41 106          41 685          42 264          42 781          
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           43 255  43 834  44 413  44 930
DRG  (døgn, dag og poli) total eget HF  39 653 40 497           40 876  41 455  42 034  42 551

årlig vekst 0,9 % 1,4 % 1,4 % 1,2 %

 
 

Antall DRG-poeng utført i eget HF er planlagt økt fra 39.650 i 2015 til 42.550 i 2020. Dette 

tilsvarer en økning på 7,3 %. DRG-produktiviteten er beregnet til å utvikle seg positivt i ØLP-

perioden, og forventes å stige med 14 % sammenlignet med 2015. 
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Psykiatrien legger opp til en vekst i forhold til estimert aktivitetsnivå inneværende år på 8,2 % 

innen poliklinisk behandling for perioden 2017-2020. Sammenlignet med faktisk oppnådd 

aktivitet i 2015 er det en økning på 12,6 % innenfor Barne- og ungdomspsykiatri, 12,4 % innenfor 

voksenpsykiatri og 12,5 % innenfor TSB. Det er lagt opp til en økning i antall døgnopphold, men 

med kortere gjennomsnittlig liggetid gir det lite utslag i antall liggedager.  

 
PSYKIATRI Faktisk Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP

Polikliniske 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 %  
 
 

Større vekst innen tjenesteområdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk. 
 

Innen somatisk virksomhet er det planlagt en økning i antall inntektsgivende konsultasjoner på 6 

% i 2020 sammenlignet med faktisk realisert 2015. Innen psykisk helsevern og rusbehandling er 

det lagt opp til en vekst på polikliniske konsultasjoner med 12 % fra det som faktisk ble oppnådd i 

2015. Størst vekst ligger det i årets budsjett, mens det i ØLP 2017-2020 er lagt opp til ytterligere 

8,2 % vekst. Veksten i antall konsultasjoner vises i grafen under. 
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Sykehusets driftskostnader reduseres i forhold til budsjett 2015. Tjenesteområdene psykisk 

helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 

skjermes for nedgangen og opprettholder nivået fra 2015, mens somatikk og psykisk helsevern for 

voksne har en liten nedgang. 

 

Sammenlignet med aktivitetsnivå 2015, legges det opp til en aktivitetsvekst i somatikken på 6 % 

(antall behandlede pasienter dag/døgn/poliklinikk) og en behandlingsvekst på 12 % i psykiatrien 

(antall polikliniske konsultasjoner).  
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Vi har rekrutteringsutfordringer på noen områder, særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien. Det 

viser seg at antall behandlere har betydning for aktivitet, og høy turnover og flere vakante 

stillinger de siste årene har gitt utfordringer i å nå aktivitetsmålet.  

 

Intensjonen om økt ambulant virksomhet innen psykisk helsevern gir også utfordringer for 

aktivitetsnivået. 

 

Aktivitetsvolumet planlagt for perioden er tilpasset antatt befolkningsvekst i opptaksområdet og 

sikrer nødvendig kapasitet for å innfri målsettingen om lave ventetider og ingen fristbrud.   
 

 
 

Bemanning  
 

 

Bemanningsreduksjonen som planlegges vil gi økt produktivitet og bidra positivt til resultatet. Det 

er lagt opp til en nedgang i antall årsverk på 4,3 % mot faktisk 2015. Antall årsverk vil i hovedsak 

gå ned i somatikken og har sammenheng med målet om økt effektivitet og produktivitet i 

klinikkene. Det er også lagt opp til en reduksjon i service- og støttefunksjonene, noe som etter 

fordelingsmodellen vil påvirke endringen innenfor alle tjenesteområdene.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Somatikk (vc) 2 145 2 097 2 068 2 050 2 030 2 023

VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus 564 565 558 554 549 547

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 131 139 137 136 135 134

Psykisk helsevern 695 703 695 690 684 681

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddel 46 52 51 51 50 50

Preshospitale tjenester (vc) 145 151 150 149 148 147

Annet (vc) 16 15 15 15 15 15

TOTAL 3 047 3 019 2 979 2 955 2 927 2 916

ØLP 2017-2020BudsjettFaktisk

 
 

2015 bud16 2017 2018 2019 2020

KIR 417         408          399         397         392         392         

MED 585         555          545         535         525         516         

BUK 214         219          216         214         212         211         

ABK 463         457          452         450         447         446         

MSK 336         364          359         356         353         353         

KPR 572         570          570         570         569         569         

SERVICE OG SYSTEMLEDELSE 349         351          345         340         338         338         

ADMINISTRASJONEN 111         95             93            93            91            91            

TOTAL 3 047     3 019      2 979     2 955     2 927     2 916     

Faktisk Budsjett ØLP 2017-2020
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Grafisk fremstilling av bemanningsutviklingen i planperioden: 
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Sammenlignet med faktisk bemanning i 2015, legges det opp til en vekst innenfor Barne- og 

ungdomspsykiatrien og TSB. Antall årsverk vil øke med henholdsvis 2,7 % og 8,9 % med basis i 

2015. Økningen i barne- og ungdomspsykiatrien skyldes i hovedsak planlagt rekruttering i vakante 

stillinger. TSB er et satsingsområde hvor det legges opp til en oppbemanning. 

 
 

Investeringer  

 

Investeringsbudsjettet i perioden omfatter både løpende investeringer og nye behov basert på 

føringene i sykehusets utviklingsplan. For å gjennomføre de planlagte investeringene, er det 

nødvendig at sykehuset tilføres likviditet til prosjektet som omfatter utbygning somatikk i Skien. 

Det er forutsatt finansiering med 70 % lån og 30 % tilbakebetalt basislikviditet.  
 

Det er foretatt registrering av eiendomsmassen, identifisering av alle bygningsdeler og vurdering 

av tilstandsgrad. Det er utarbeidet kostnadskalkyle for alle bygninger med tilstandsgrad 3. 

Vedlikeholdsplanen vil utarbeides i forbindelse med planlegging av endringene generert av 

sykehusets utviklingsplan. 
 

Sykehuset Telemark har en bygningsmasse på 175.000 kvm, en infrastruktur med betydelige 

behov for oppgradering, lite tilpasset forventet utvikling i pasientbehandlingen og forespørselen 

etter helsetjenester i opptaksområdet.  

 

Det er budsjettert med et regionalt finansiert byggeprosjekt i Skien på til sammen 1 milliard 

kroner (+ byggelånsrenter) fordelt over årene 2019-2023. Investeringen består i hovedsak av nytt 

sengebygg og oppgradering av Nordfløyen. Investeringen er planlagt finansiert med 70 % lån og 

30 % bruk av basisfordring. 

 

Nødvendige vedlikeholdsaktiviteter og en betydelig reduksjon i vedlikeholdsetterslepet er ivaretatt 

i investeringsplanen frem til 2030.  
 

Foretaket har utarbeidet erstatningsplaner for MTU. I erstatningsplanene reflektert i økonomisk 

langtidsplan er det lagt vekt på å ivareta planmessig utskifting av nødvendige større utstyrsenheter, 

anlegg og flåteutskiftinger.  50 millioner kroner årlig til planlagt utrangering er basert på 

gjennomsnittlig avskrivningstid på 10 år. Dette er minimum av investeringer som må tilføres for å 
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opprettholde dagens nivå på utstyrsparken. Det legges opp til planmessige utskiftinger av MTU i 

perioden 2017 – 2020, bl.a automasjonslinje i laboratoriet og diverse diagnostisk utstyr både i 

Skien og på Notodden. Det vurderes også helheten i utstyrsmassen, utnyttelsesgraden, 

kapasitetsbehov, hvordan innføring av ny teknologi påvirker utskiftinger, sambruk, 

standardisering og hvordan utstyr kan rokeres mellom lokasjoner i HF’et for å utnytte 

utstyrsparken best mulig. 

 

Dataene for utstyrsparken (fra FDV systemet for MTU) blir analysert årlig mht. totalverdi og 

aldersfordeling, hvor mye og hvilke store utstyrsenheter som er eldre enn 10 år gammelt, hvor 

mye og hvilke store utstyrsenheter som er eldre enn avskrivningstiden for de respektive SHD 

gruppene, samt vurderinger ift. EOS (end of support).  

 

Totalverdien av utstyrsparken per 1.1.2016 er 447 millioner kroner hvorav 93 millioner kroner av 

utstyrsparken er eldre enn 10 år. Totalverdien av utstyrsparken er basert på akkumulert 

anskaffelseskostnad. 

 

I forbindelse med fellesanskaffelser innenfor MTU, deltar Sykehuset Telemark i de planlagte 

piloter for 2016 styrt av Kompetansesenteret ved OUS (for de regionale anskaffelser innenfor 

MTU området). I tillegg bidrar vi i en rekke produktråd innenfor Behandlingshjelpemidler (BHM) 

området. 

 

Investeringer pr. prosjekt ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP ØLP

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Diverse byggeprosjekter 50 000   50 000   55 000    55 000     65 000     65 000     35 000     35 000   30 000   

Diverse MTU 35 000   35 000   45 000    55 000     55 000     55 000     55 000     55 000   55 000   

Diverse annet 5 000     5 000     5 000      5 000       5 000       5 000       5 000       5 000     5 000     

Utbygging somatikk i Skien (USS) -        -        45 214    312 347   221 167   235 163   209 466   -        -        

Sum  90 000  90 000  150 214  427 347  346 167  360 163  304 466  95 000  90 000

 

I samråd med Helse Sør-Øst er det ikke lagt inn investeringsmidler til nytt strålesenter i 

økonomisk langtidsplan for helseforetaket. 

 

Likviditet 

 

Likviditetsutviklingen vil bli holdt innenfor tilgjengelig driftskredittramme med god margin. Det 

foreligger planer om å selge eiendommer i perioden, men det er ikke budsjettert med dette i denne 

omgang. 
 

Det er innarbeidet lokalt IKT-lån på 12,5 millioner kroner i 2017 stigende til 15 millioner kroner 

årlig fra 2019. Dette er kommunisert til Sykehuspartner HF. 

  

 Sykehusets kontantbeholdning pr. 01.01.2016 var – 2,6 millioner kr. og driftskredittrammen er på 

205 millioner kr.  

 

Oppsparte midler fra tidligere år og tilgjengelige investeringsmidler vil ligge på ca. 153 millioner 

kr. ved utgangen av 2016, gitt driftsresultat og utførte investeringer som budsjettert i år.  
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Konklusjon 
 

Sykehuset Telemark vil legge opp til en omfattende effektiviseringsprosess de neste 4 årene og et 

driftsresultat i tråd med vedlikeholds- og investeringsbehovet som budsjetteres i 

langtidsperspektiv.  



 

Side 1 av 1 

 

Saksframlegg til styremøte STHF  

STHF Utviklingsplan 2030 (U30)  – Virksomhetsmessig utvikling 

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

35-2016 Alida B Kjellsen Orientering 19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  
1. Utkast til Utviklingsplan STHF 2030 Versjon 09, dat. 13.05.2016  

2. Risikovurderingsrapport U30, dat. 13.05.2016, versjon 1.0 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten?  

Ja, utvikling av framtidig behandlingstilbud har stor betydning for pasientsikkerheten. 

Innledning 

Det ble i møte den 6.april  gitt en orientering om den virksomhetsmessige del av Utviklingsplan 

STHF 2030.  Styret ba i forrige møte om å få en statusrapportering i kommende møte 19. mai, før 

endelig behandling av planen i møte den 22.juni.  Vedlagt følger utkast til komplett utviklingsplan.  

Det gis en orientering i møtet knyttet spesielt til skisserte bygningsmessige løsninger, 

investeringsmessige og driftsøkonomiske konsekvenser, samt gjennomført risikovurdering.  

 

Videre framdrift: 

 20.mai    Møte i samhandlingsgruppe kommunene i Grenland 

 23.mai     Referansegruppa+ Styringsgruppa – komplett plan U30 

 31. mai      Drøftingsmøte med HSØ, D3, komplett utviklingsplan 

 7 juni         Referansegruppa+ Styringsgruppa - tilråding U 30 

 7. juni        Drøftingsmøte foretakstillitsvalgte 

 22.juni         Styremøte STHF                                              
 September HSØ – RHF Styremøte, ØLP-føringer (oppstart idefase) 

 

Forslag til konklusjon  

Styret for STHF tar statusrapportering om Utviklingsplan 2030, versjon 09, til orientering.    

 

 

 

 

Skien, den 13. mai 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Sammendrag 

Sykehuset Telemark HF har over de siste 2-3 årene hatt en betydelig endring i struktur ved at 

somatisk døgnvirksomhet i Rjukan og Kragerø er lagt ned, prehospitale tjenester er styrket og 

organisasjonen er tilpasset den nye strukturen.  

Dagens virksomhet viser at forbruk av spesialisthelsetjenester er synkende, og kommer mot nivå 

med andre foretak. Det er et sterkt fokus på pasientsikkerhet, utvikling av sterke fagmiljø og 

tilrettelegging for rekruttering av spesialister. I tillegg til prehospitale tjenester, er kreft, psykisk helse 

og rus prioriterte satsingsområder. Styrking av kreftbehandlingen og etablering av et kreftsenter med 

stråleterapi er en viktig oppgave de kommende årene. Helse Sør-Øst vedtok i april 2016 etablering av 

en stråleterapienhet i Telemark. Dette planlegges løst gjennom nybygg ,  og enheten forutsettes å 

dekke behovet for  ca 80% av behovet i sykehusområdet Vestfold-Telemark  

Befolkningsutviklingen vil prege behovet for spesialisthelsetjenester sammen med sykdomsutvikling, 

nye behandlingsmetoder og teknologi. Befolkningen forventinger til og forbruk av 

spesialisthelsetjenester vil påvirke framtidig kapasitetsbehov. Likeledes vil samhandling med 

kommunene om diagnostikk, behandling og pleie har betydning. Spesialisthelsetjenesten er i stadig 

endring, og omstilling fra døgn- til dagbehandling, bruk av observasjonsenheter og personell med høy 

kompetanse i akuttmottaket påvirker pasientstrømmene. Disse faktorene inngår i 

framskrivingsmodellen og er drøftet med fagmiljøene og kommunene.  

Framskrivingen gir som resultat et nærmest uendret behov totalt for senger, mens behovet for 

poliklinikkrom og operasjonsstuer øker. Med virksomhet lokalisert på flere sykehus og spredt rundt 

om i bygningsmassen er det utfordrende å utnytte kapasiteten effektivt. Dagens bygg tilfredsstiller 

heller ikke framtidige behov og forventninger for sengeområdene. Mange flersengsrom og enheter 

med begrensede muligheter for å utnytte felles ressurser utgjør en driftsulempe og større fare for 

smittespredning enn om man hadde sammenhengende enheter med ensengsrom.  

Målbildet for Sykehuset Telemark er et framtidig faglig sterkt sykehus med fokus på pasientens 

helsetjeneste. Pasientsikkerhet, samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene og 

samhandling mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk er prioriterte områder. 

Skien og Porsgrunn er to sykehus som ligger nær hverandre, og spesialister pendler mellom disse to 

enhetene. Det betyr at det går tid til reise, og fagmiljøet blir oppdelt. I tillegg er bygningsmassen i 

Porsgrunn i en slik tilstand at en oppgradering (0-alternativ) for å holde forskriftsmessige krav vil 

koste ca. 360 MNOK. ROS analysen viser at det er lavest risiko ved alternativ 1, og den største 

risikoen er knyttet til et utsettelsesalternativ.  

For å ivareta behandlingskvalitet og pasientsikkerhet i videre utvikling av sykehuset, vil valg av 

senario og risikovurdering av løsning vurderes i forhold til følgende kriterier:  

- God kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdig tilbud 

- God tilgjengelighet 

- Faglig og organisasjonsmessig styrke 

- God kapasitetsutnyttelse 

- Bærekraft, ressursutnyttelse og økonomi 

- Bygningsmessig tilstand, egnethet og kostnader for vedlikehold 

Disse kriteriene er nærmere beskrevet i selve planen, og sammen med gjennomført risiko- og 

sårbarhetsanalyse danner de grunnlag for valg av tiltak. 
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Telemark skal fortsatt ha en desentralisert sykehusstruktur med akuttsykehus både i Skien og på 

Notodden. Det skal være desentrale tjenester i DPS, samt desentrale somatiske poliklinikker og 

dagbehandling i nært samarbeid med kommunene. I utviklingsplanen er det utredet to ulike 

senarioer, der begge bygger på en videreføring av dagens akuttberedskap, og der polikliniske og 

ambulante dagtilbud videreutvikles desentralt og i et godt samarbeid med kommunene. Senarioene 

bygger på visjonen om å skape «Pasientens helsetjeneste», hvor også kravet til faglig kvalitet, god 

kapasitetsutnyttelse og pasientsikkerhet er grunnleggende. Dette betyr at sykehuset framover vil 

utvikle sengeområder med fleksibel bruk, primært med ensengsrom og egne bad framfor dagens 

utstrakte bruk av flersengsrom. Dette forutsetter investeringer i begge senarioer.  

Utviklingsplanen 2030 har landet på to aktuelle virksomhetssenarioer - for nærmere analyser av 

risiko, sårbarhet og mulighetsstudier: 

0. Dagens driftsmodell med tre somatiske sykehus:  
Skien og Notodden som somatiske akuttsykehus (døgn og dag), samt Porsgrunn som elektivt 
sykehus (ikke døgnbehandling), i tillegg til dag- poliklinisk aktivitet på Rjukan og i Kragerø. 

1. To somatiske sykehus: 
Skien og Notodden som somatiske akuttsykehus (døgn og dag), mens somatisk aktivitet i 
Porsgrunn avvikles og overflyttes til Skien, i tillegg til dag- poliklinisk aktivitet på Rjukan og i 
Kragerø. 

 

Utviklingen innenfor psykisk helsevern og rus (TSB) forutsettes videreutviklet i begge senarioene, dvs. 

uten strukturelle grep. Det faglige samarbeidet mellom somatikk, psykisk helsevern og rus 

forutsettes videre utviklet. Dette kan initiere tiltak som vi ikke har konkretisert i denne planen, og 

slike kan komme i f.m. rullering av utviklingsplanen, normalt vil slik rullering følge prosessen knyttet 

til økonomisk langtidsplan (ØLP). 

 

Tilråding 

Utviklingsplanen tilrår at STHF utvikles videre i tråd med senario 1. 

Den primære begrunnelse for dette ligger i hensynet til pasientsikkerhet, utvikling av faglig kvalitet, 

kapasitetsutnyttelse og økonomisk bærekraft.  
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1 Bakgrunn og historikk 
1.1 Historikk for STHF 
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 knyttes til 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 og hele lederlinjen ble tydeligere definert. 

Ny organisering understøtter tydelig ansvar og gode og likeverdige tjenester ved STHF. 
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Figur 1 Organisasjonskart for Sykehuset Telemark 

 

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). Nytt stråletilbud for 
sykehusområdet Vestfold-Telemark vil etter vedtak i Helse Sør-Øst bli etablert ved STHF. 
Dette planlegges etablert ved nybygg i Skien, med planlagt ferdigstillelse i 2019-20. 

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 hvor eget prosjekt i denne forbindelse starter i 2016. 

 

1.2 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.  

Figur 2 Visjoner, mål og strategier for Sykehuset Telemark 
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Utviklingsplaner er beskrevet som en del av virksomhetens verktøy for langsiktig, overordnet 

strategisk planlegging.  

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 3 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.  

1.3 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 
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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. 

  

 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 juni 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



 

13 

1.4 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 psykisk helsevern 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, 2016-2019 

Fra styremøte i HSØ 18.juni 2015. Sykehuset Telemark har planlagt 

utbyggingsprosjekt. Inngår ikke som investering i perioden, men for 

tidligfaseplanlegging. 

Aktivitets- og kapasitetsanalyse 

Helse Sør-Øst 2030 

Rapport med delrapporter framskriver aktivitet fra 2012 til 2030 for alle 

sykehusområder og HF. Viser alternative kapasitetsbehov med høy og basis 

utnyttelsesgrad. 

Stortingsmelding nr. 47 (2008-

2009): Samhandlingsreformen 

I Helsedirektoratets 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 utarbeidet fagplaner slik som smittevernplaner, strategier for 

innovasjon, forskning mm. 

Føringer fra nasjonale og regionale planer er oppsummert i kapittel 4 

Field Code Changed

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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1.5 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. 

  

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. 

1.6 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 

God kapasitetsutnyttelse Tilrettelagte arealer for god kapasitetsutnyttelse og effektiv 
arealbruk. Utnyttelse av eksisterende arealer. 

Bærekraft, 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 

Bygningsmessig tilstand, 

egnethet og kostnader for 

vedlikehold 

Bygg og infrastruktur som støtter opp om framtidige funksjoner 
og virksomhet. Lave kostnader for vedlikehold av byggene.  
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1.7 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 en intern arbeidsgruppe hatt flere møter og kommet fram til en omforent 

anbefaling. Gruppen har også drøftet og kommet fram til virksomhetssenarioene.   

Prosjektet U30 har hatt dialogmøter med arbeidsgruppene for samhandling der klinikksjefer og 

kommunalsjefer er representert, noen møter i styringsgruppen for samhandling der rådmenn og 

administrerende direktør møtes, og det er avholdt i et felles dialogmøte der alle 

Telemarkskommunene m.fl. deltok. Det har vært dialog- og drøftingsmøter med RHFet i henhold til 

de krav som settes for utviklingsplaner. 

1.8 Organisering 
Arbeidet med utviklingsplanen er organisert med administrerende direktør som prosjekteier, en 

styringsgruppe og en prosjektgruppe med to arbeidsgrupper. Prosjektet er gjennomført med egne 

ressurser og med støtte fra Sykehusbygg HF. Konsulentfirmaet PwC har vært engasjert i forbindelse 

med beregning av økonomiske konsekvenser. Arkitektfirmaet Arkitema/ELN har vært benyttet i 

forbindelse med bygningsmessige mulighetsstudier.  

Figuren under viser organisasjonen som har arbeidet med utviklingsplanen. 
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1.9 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. 

  

Prosjekteier 
AD 

Styringsgruppe 
Bess Frøyshov, Tom Helge Rønning,  

Annette Fure, Gunnar Gausel 
Tor Severinsen HTV,  
Marie Landsnes HVO 

Idar Grotle, Brukerrepr. 
Sykehusbygg: Ann-Elisabeth Wedø 

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 

+ TV/HVO 
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2 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. 

2.1 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 på Rjukan 

og i Kragerø er det aktivitet innen både poliklinikk og dagbehandling, 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. 

 

2.2 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 psykisk 

helsevern 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.  



 

19 

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.   

2.3 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.  

Lokasjonene for alle ambulansestasjoner i Telemark og nærliggende områder er vist i figuren under. 

Hele norgeskartet for lokalisering av ambulansestasjoner er gjengitt i vedlegg 6.  

 

Figur 4 Oversikt over ambulansestasjoner i Telemark og nærområdene 20161 

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 fremme en sak 

vedr. basestruktur for luftambulansetjenesten. 

2.4 Pasientens helsetjeneste, brukertilfredshet 
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. 

2.5 Pasientbehandling; faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og 

pasientopplæring 
 Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet har stor oppmerksomhet. Sykehuset leverer data til alle 

aktuelle nasjonale kvalitetsregistre og scorer godt på flere av de nasjonale kvalitetsindikatorene. I 

                                                      
1 Kilde Ambulanseforum 

Field Code Changed

http://www.helsenorge.no/
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tillegg deltar leveres data til det internasjonale kvalitetsregisteret Global Comparator Program, noe 

som gir anledning til sammenligning med rundt 60 sykehus i inn- og utland, samt deltakelse i 

internasjonale forbedringsnettverk. 

 De siste årene har det vært jobbet spesielt med forbedring av 30-dagers overlevelse etter hjerneslag. 

Det har vært arbeidet målrettet med de ulike delene av pasientforløpet – fra forebyggende arbeid til 

akuttbehandling og rehabilitering i ulike faser. Prosedyrer og retningslinjer har blitt kvalitetssikret, og 

det er laget behandlingslinje for slagbehandling, felles for både Skien og Notodden. Denne 

satsningen har gitt en betydelig forbedring i 30-dagers overlevelse. Bedre samhandling med 

kommunene er et viktig tiltaksområde for å få til ytterligere forbedring. 

 Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er godt forankret i organisasjonen. Vi har vært pilot på 

to av innsatsområdene, Forebygging av fall og Hjerneslag, og spesielt på disse feltene ser man gode 

resultater. Bruk av risikotavler i pasientbehandlingen har bidratt til kontinuerlig fokus og tverrfaglig 

tilnærming.  

 Infeksjonsforebyggende tiltak har gitt utslag i redusert forekomst av postoperative sårinfeksjoner 

gjennom de siste årene. Fokus på håndhygiene, basale smittevernrutiner, renhold, desinfeksjon, 

riktig bruk av antibiotika, samt antibiotikaprofylakse til rett tid er viktige elementer i arbeidet. 

Pasientsikkerhetsprogrammet bidrar også i positiv retning ved innsatsområdene Forebygging av 

urinveisinfeksjoner og Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter.  

 Det har vært et spesielt fokus på arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd i forbindelse med 

at pasientenes rettigheter ble styrket høsten 2015. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter er ca. 50 

dager. Langtidsplanlegging av ressurser og aktivitet har vært nøkkelfaktorer for å nå resultatene. 

Antall pasienter på venteliste er redusert fra ca. 9000 til 8000 i løpet av 2015. 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.  

I tillegg til de nasjonale brukerundersøkelsene som gjennomføres i regi av Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten, gjennomfører Sykehuset Telemark lokale avdelingsrettede brukerundersøkelser 

hver måned.  Lærings- og mestringssenteret støtter opp under klinikkenes arbeid med pasient- og 

pårørendeopplæring. Senteret arrangerer kurs for de som har langvarige helseutfordringer og deres 

pårørende. Kursene handler om kunnskapsdeling mellom helsepersonell og pasient, og pasienter i 

mellom. Målet er å skape trygghet og økt kunnskap som kan bidra til bedre mestring. 

2.6 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).   

 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.   
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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.  

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. 

 

Figur5 Forbruksrater døgnopphold i 2014. Sammenligning på fylkesnivå og gjennomsnittlig for Norge 

For dagopphold er også forbruket høyere enn andre fylker i Norge. 

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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Figur 6 Forbruksrater polikliniske konsultasjoner inkl. private avtalespesialister for befolkningen bosatt i 
Telemark. Sammenligning med andre fylker og landet i gjennomsnitt, 2014 

Det er operasjonsaktivitet i dag (2016) i Skien, Porsgrunn og Notodden. Operasjonsvirksomhet som 

er vist i tabell 2 i Rjukan og Kragerø er overført til de øvrige sykehusene.  

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).  

Skien/ 

Porsgrunn
Kragerø Notodden Rjukan Sum

10211 139 1163 340 11853

Døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner med 

kirurgisk DRG. STHF 2014, fordelt på lokasjoner
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Figur 7 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. 

 Aktivitet psykisk helsevern (PHV), tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og 

psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 
Aktivitet i psykisk helsevern for voksne, barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling foregår 

i sykehus og i distriktpsykiatriske senter.  

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 innenfor somatikk og 89 % av døgnoppholdene 

innenfor psykisk helsevern for voksne for befolkningen i Telemark foregår i STHF. Kommunene 

Nissedal og Fyresdal benytter innenfor somatikk Sørlandet sykehus mer enn de benytter STHF. Det er 

imidlertid svært lav aktivitet og har ikke stor betydning for beregning av kapasitetsbehov.  

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

STHF 

HSØ 

Landet 
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Tabell 4 Pasientstrømmer i 2014, somatikk; befolkningen i Telemarks opptaksområde; døgnopphold i 
STHF og andre sykehus (offentlige og private) 

 

Tabell 5 Pasientstrømmer i 2014, psykisk helsevern, voksne; befolkningen i Telemarks opptaksområde; 
døgnopphold i STHF og andre sykehus (offentlige og private) 

 

For tverrfagligspesialisert rusbehandling er bildet motsatt; her er ca. 90 % av døgnoppholdene i 

private institusjoner (tabell 7).   

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

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Private inst 

med avtale 

Helse Sør-

Øst RHF

Oslo 

universitets-

sykehus HF

Andre HF i 

HSØ

Inst i Helse 

Vest

Inst i Helse 

Midt-Norge

Inst i Helse 

Nord

Sum 

0805 Porsgrunn 85 11 1 3 0 1 0 100

0806 Skien 90 5 0 3 0 2 0 100

0807 Notodden 91 6 1 2 0 0 0 100

0811 Siljan 93 0 0 7 0 0 0 100

0814 Bamble 95 3 0 0 0 2 0 100

0815 Kragerø 85 3 0 12 0 0 0 100

0817 Drangedal 79 13 0 4 0 4 0 100

0819 Nome 95 3 0 1 0 1 0 100

0821 Bø 90 7 0 0 0 3 0 100

0822 Sauherad 79 18 0 4 0 0 0 100

0826 Tinn 89 5 0 5 0 0 1 100

0827 Hjartdal 100 0 0 0 0 0 0 100

0828 Seljord 96 4 0 0 0 0 0 100

0829 Kviteseid 92 8 0 0 0 0 0 100

0830 Nissedal 100 0 0 0 0 0 0 100

0831 Fyresdal 100 0 0 0 0 0 0 100

0833 Tokke 87 13 0 0 0 0 0 100

0834 Vinje 96 4 0 0 0 0 0 100

Telemark bosted 89 7 0 3 0 1 0 100

Prosentandel døgnopphold i PHV voksne for pasienter bosatt i Telemark bostedsområde 2014 etter 

bostedskommune og behandlende institusjon
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Tabell 6 Pasientstrømmer i 2014, tverrfaglig spesialisert rusbehandling; befolkningen i Telemarks    
opptaksområde; døgnopphold i STHF og andre sykehus (offentlige og private) 

 

For dagopphold og polikliniske konsultasjoner innenfor somatikk er det tilsvarende pasientstrømmer 

som for døgnoppholdene, men en ser flere dagopphold til Betanien (dagkirurgi). Både innenfor 

somatikk og psykisk helsevern er i overkant av 20 % av de polikliniske 

konsultasjonene/dagoppholdene hos private avtalespesialister. 

Tabell 7 Pasientstrømmer i 2014, somatikk; befolkningen i Telemarks opptaksområde; dagopphold og 
polikliniske konsultasjoner i STHF og andre sykehus og hos private avtalespesialister 

 

 

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark 

HF

Private inst 

med avtale 

Helse Sør-

Øst RHF

Oslo 

universitets-

sykehus HF

Andre HF i 

HSØ

Inst i Helse 

Vest

Inst i Helse 

Midt-Norge

Inst i Helse 

Nord

Sum

0805 Porsgrunn 1 90 2 4 0 0 3 100

0806 Skien 0 85 5 7 0 2 2 100

0807 Notodden 0 95 0 5 0 0 0 100

0811 Siljan 0 100 0 0 0 0 0 100

0814 Bamble 0 98 0 2 0 0 0 100

0815 Kragerø 0 93 0 7 0 0 0 100

0817 Drangedal 0 100 0 0 0 0 0 100

0819 Nome 0 95 0 5 0 0 0 100

0821 Bø 0 88 0 12 0 0 0 100

0822 Sauherad 0 88 0 13 0 0 0 100

0826 Tinn 0 100 0 0 0 0 0 100

0827 Hjartdal

0828 Seljord 0 88 0 13 0 0 0 100

0829 Kviteseid 0 100 0 0 0 0 0 100

0830 Nissedal

0831 Fyresdal

0833 Tokke 0 80 0 20 0 0 0 100

0834 Vinje 0 100 0 0 0 0 0 100

Telemark bosted 0 91 2 5 0 1 1 100

Antall døgnopphold i TSB for pasienter bosatt i Telemark bostedsområde 2014 etter bostedskommune og 

behandlingssted

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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Tabell 8 Pasientstrømmer i 2014, psykisk helsevern voksne; befolkningen i Telemarks    opptaksområde; 
dagopphold og polikliniske konsultasjoner i STHF og andre sykehus (offentlige og private) 

 

 

2.7 Samhandling og oppgavedeling  
Sykehuset Telemark har en rekke aktører å samhandle med innenfor pasientbehandling, opplæring, 

utdanning og forskning. Noen pasienter overføres til regionsykehus for spesialisert behandling, andre 

til andre HF der det er en oppgavedeling mellom foretakene. Telemark har også delregionale 

funksjoner der man tar imot pasienter fra andre HF.  

 

 Samhandling om pasientbehandling innad i spesialisthelsetjenesten 
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 

 

Bostedskommune Sykehuset 

Telemark HF

Private inst 

med avtale 

Helse Sør-

Øst RHF

Oslo 

universitets-

sykehus HF

Andre HF i 

HSØ

Inst i Helse 

Vest

Inst i Helse 

Midt-Norge

Inst i Helse 

Nord

Kons hos 

avtale-

spesialist

Sum 

0805 Porsgrunn 70 0 1 2 0 0 0 27 100

0806 Skien 65 0 0 1 0 0 0 32 100

0807 Notodden 89 0 1 3 0 0 0 7 100

0811 Siljan 56 1 0 3 3 0 0 37 100

0814 Bamble 72 0 0 3 0 0 0 24 100

0815 Kragerø 87 1 0 2 0 0 0 10 100

0817 Drangedal 84 0 2 2 0 0 0 12 100

0819 Nome 82 0 0 1 0 0 0 16 100

0821 Bø 76 2 2 5 0 0 0 14 100

0822 Sauherad 83 3 0 3 1 0 0 10 100

0826 Tinn 85 2 0 6 2 1 0 4 100

0827 Hjartdal 79 0 0 6 0 0 0 16 100

0828 Seljord 81 2 0 1 0 0 0 16 100

0829 Kviteseid 83 1 1 2 0 0 0 14 100

0830 Nissedal 75 2 0 11 0 0 0 12 100

0831 Fyresdal 75 0 0 0 6 0 0 18 100

0833 Tokke 66 0 3 0 0 2 0 28 100

0834 Vinje 82 1 1 2 0 0 0 14 100

Telemark bosted 73 1 1 2 0 0 0 23 100

Antall dagopphold og polikliniske konsultasjoner i PHV voksne for pasienter bosatt i Telemerk bostedsområde 2014 etter 

bostedskommune og behandlingssted
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Følgende sykdomsgrupper håndteres av Betanien hospital (privat) i Skien: 

Revmatologi 

Øyesykdommer 

 

 Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste 
Sykehuset Telemark har 16 kommuner man samhandler med om pasientbehandling.  

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 videreføring til hele fylket.  Det er videre etablert et eget KOLS-nettverk i 

fylket.  

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. 

 

Ifølge Riksrevisjonen er beleggsprosenten ved KAD-plasser (kommunale akutt døgn) samlet sett lav i 

hele landet, 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 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. 

 

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: 

 



 

28 

 

Figur 8 Sammenligning av kommunenes oppfatning av informasjon fra helseforetakene 

 

 Private aktører 
Rusbehandling 

Innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) samarbeider Klinikk for psykisk helsevern og 

rusbehandling med de private institusjonene Borgestadklinikken BA (BK) og Samtun AS. 

Borgstadklinikken har vurderingskompetanse og mottar henvisninger direkte fra førstelinjen. Om lag 

50 % av døgnbehandlingsbehovet dekkes av BK. Samtun dekker om lag 7 %. I tillegg bruker Telemark 

Tyrilistiftelsen, som dekker 13 % av døgnbehovet. Sykehuset har ikke egne døgnbehandlingsplasser 

ut over 3 senger reservert fro øyeblikkelig hjelp.  

 

Borgestadklinikken BA har nå sagt opp sin avtale med Helse Sør-Øst, og det forventes en ny 

anbudsrunde knyttet til Borgestadklinikkens portefølje. Fra klinikkens side vil det være fokus på å 

legge til rette et godt tjenestetilbud for denne pasientgruppen i Telemark. Særlig må det legges til 

rette for sammenhengende pasientforløp med forpliktende avtaler mellom aktørene.  

 

Psykisk helsevern 

Innen psykisk helsevern dekker Modum bad et behov, særlig innen døgnbehandling. 

Traumeproblematikk og spiseforstyrrelser er noe av målgruppene. Modum har også 

vurderingskompetanse og mottar henvisninger direkte fra førstelinjen. I snitt bruker Telemark til 

enhver tid 8 senger på Modum.  

 

Private avtalespesialister. På de fleste områder, bortsett fra gynekologi, øyesykdommer og 

psykologtjenester, har Telemark færre avtalespesialister enn øvrige fylker i Helse Sør-Øst.  
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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. 

 

2.8 Bemanning og kompetanse  
Sykehuset vil basere sine analyser på RHF’enes nye nasjonale bemanningsmodell. 

 

Analysen vil inneholde årsverk og type kompetanse, bruk av innleie, ambulerings- og 

hospiteringsordninger, status rekrutteringsutfordringer, rekrutterings- og kompetansetiltak, jobb- og 

oppgaveglidning, samarbeid med universitet og høgskoler om utdanning.  

 

Sykehuset har utarbeidet egen prosedyre for strategisk kompetansestyring som implementeres i 

organisasjonen i løpet av 2016.04.24  

 

Sykehuset samarbeider med høyskole og universitet for å utdanne og videreutdanne ulike typer 

fagpersonell. Dette samarbeidet er viktig for å sikre framtidig rekruttering. Samarbeidet med 

Høgskolen Sørøst-Norge er spesielt viktig for å rekruttere framtidig helsepersonell.  

 

2.9 Organisering og ledelse  
Sykehuset Telemark har gjennomgående organisering av klinikker slik at det enkelte fagområdet er 

samlet under en klinikkledelse. På avdelings- og seksjonsnivå er det stedlig ledelse innenfor medisin 

og kirurgi på Notodden. Denne modellen sikrer tydelige ledelses- og ansvarslinjer, samt lokal 

forankring og samarbeid i fagmiljøet på tvers av lokalisasjoner. Pasienter skal ha den samme gode 

behandlingen uavhengig av behandlingssted. Hjerneslagbehandlingen er et godt eksempel. Høyt 

spesialiserte oppgaver er funksjonsfordelt til Skien. Her behandles de sykeste pasientene, og her 

utføres kreftkirurgi og behandling av høyenergitraumer. Dette er i henhold til nasjonale og regionale 

føringer. Samtidig er det en bevisst strategi å utnytte kapasiteten på Notodden. Dette har ført til at 

hovedtyngden av den kroppsformende kirurgien etter ekstremt vekttap er flyttet hit. Dette kan også 

bli aktuelt å vurdere for andre områder.   

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. 
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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.  

Spesielt medfører etablering av strålesenter behov for å starte arbeidet med rekruttering og utvikling 

av kompetanse knyttet til dette. Det planlegges et tett samarbeid med OUS for tilgang til 

utdanningsplasser og etablering av hospiteringsordninger . 

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 

2.10 Forskning, utdanning og innovasjon  
Forskning er en av helseforetakenes fire lovpålagte oppgavene. Sykehuset Telemark HF har gjennom 
flere år arbeidet målrettet for å styrke dette området. I perioden 2011 til 2015 har STHF hatt en snitt 
produksjon på 46 artikler årlig, høyest antall i 2015 med 53 artikler. 9 PhD-arbeider har blitt sluttført, 
og det er nå i alt ti slike pågående arbeider. I tillegg er åtte mastergradsstudier gjennomført. Vi har 
tre universitetstilknyttede forskerstillinger på amanuensis- eller professornivå 
Sykehuset har en god forskningstradisjon innenfor arbeidsmedisin, mage-/tarmsykdommer, 

medisinsk genetikk og psykisk helsevern. Disse miljøene har over tid gjennomført store prosjekter 

med mange aktører og til dels også i form av programmer som har gått over lengre tid. Mange av 

prosjektene/programmene har bevisst bygget nettverk og viktige allianser med eksterne miljøer:  

 Arbeidsmedisin: Som eneste arbeidsmedisinske miljø utenfor universitetssykehusene har 
Seksjon for Arbeidsmedisin gjennom mange år markert seg som en sterk bidragsyter til 
forskning. 

 Gastroenterologi: Seksjon for mage-/tarmsykdommer har helt siden 1980-tallet profilert seg 
med forskning innen screening og forebygging av tarmkreft, epidemiologi og kvalitetsutvikling. 
Det er et nært samarbeid med Kreftregisteret og Universitetet i. Gastronet, som er det 
nasjonale kvalitetsregisteret for gastroenterologisk endoskopi, er etablert etter initiativ fra 
STHF og er et resultat av forskningsengasjementet i fagområdet. Gastronet har sitt sekretariat 
ved STHF. 

 Genetikk: Dette er en sjelden virksomhet ved et sykehus av STHFs format. Nærheten til 
arbeidsmedisinsk seksjon, fertilitetsklinikken, seksjon for patologi og den gastroenterologiske 
forskningsvirksomheten gir spesielle fortrinn for forskning innen genetikk 

 Psykisk helsevern: Det er etablert samarbeid med partnere utenfor STHFs psykiatrimiljø – i 

NORMOOD-nettverket, innen alderspsykiatri, katastrofepsykiatri (tsunami/22.juli terroren) og 

mot nevrologi. Prosjektledelsen av kvalitetsregisteret Norsk Demensregister lagt til STHF. 

De siste årene er det også økt forskningsaktivitet innen andre indremedisinske og kirurgiske områder 

som nyremedisin, hjerte-kar ME/CFS og plastikkirurgi.  

Innenfor innovasjon er det tre spennende prosjekter under planlegging som nå vurderes i samarbeid 

med INVEN2 og Innovasjon Norge. 

I Helse og omsorg 21-rapporten (HO21) er det påpekt at det er et stort uutnyttet 

innovasjonspotensial i helsesektoren. Sykehuset Telemark har enkelte prosjekter innenfor 
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tjenesteinnovasjon, og ønsker å utvikle dette området videre, både gjennom i linjen, og ved 

strategiske prioriteringer. Kontakt med sentrale innovasjonsaktører vil også være viktig. 

2.11 Økonomi  
Sykehuset Telemark kan vise til bra resultatutvikling sett i langtidsperspektiv. I perioden 2008 til 2012 

er det akkumulert et handlingsrom som følge av positive driftsresultater.  

Implementering av ny inntektsmodell i regionen fra 2012, store investeringer i IKT-systemer og 

kostnadsutviklingen for medisiner har gitt store utfordringer og presset økonomien de siste årene. 

Tilpasningen av kostnadsnivået til nye inntektsforutsetninger er en krevende prosess som går over 

flere år. Gjennomførte strukturelle endringer, interne driftseffektiviseringer og 

produktivitetsforbedringer legger gode premisser for å nå målsettingen knyttet til resultatutviklingen 

fremover.  

 

Figur 9 Resultatutvikling for STHF 2008 - 2015 

Etablering av bærekraftig drift i helseforetaket er og vil fortsatt være i fokus. Store investeringsbehov 

og medisinsk utvikling som genererer merkostnader krever vesentlige forbedringer av 

driftsresultatene i planperioden.  

For å realisere planene om utbygging i tråd med ambisjonen innen pasientbehandling og medisinsk 

utvikling, legges det opp til en sunn økonomistyring, god kostnadskontroll og driftsresultater på et 

nivå som kan sikre bærekraftig utvikling.  

En viktig premiss for sykehusets framtidige utvikling er oppgraderingen og utvidelsen av 

bygningsmassen, samt etablering av nytt strålesenter. Dette 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 

framtida har sykehuset som første valg. Investeringskostnadene  for  strålesenteret er innarbeidet i 

bærekraftsvurderingen. De driftsøkonomiske konsekvenser av strålesenteraktiviteten er vurdert å 

være nøytral i 2030. 

Sykehuset Telemark har en målsetting om et årlig økonomisk resultat på minimum 100 millioner kr., i 

tråd med føringen fra eier om 2,5 % av brutto driftsinntekter. Sett i langtidsperspektiv må det oppnås 

vesentlige driftseffektiviseringer de nærmeste årene for å kunne nå målsettingen om bærekraftig 

driftsresultat.  

Det jobbes aktivt med interne effektiviseringstiltak og overordnede tiltak på tvers av de operative 

enheter, som vil være tiltak av strukturell og/eller strategisk karakter.  
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2.12 Teknologi og utstyr  

 Informasjonsteknologi 
Det er viktig for Sykehuset Telemark å etablere en framtidsretta teknologiplattform som er fleksibel 
og skalerbar, og som ivaretar kravene til pasientsikkerhet. Sykehuset ble i 2015 knyttet til regionalt 
kjernenett, noe som sikrer høy driftsstabilitet og bedre kapasitet for eksisterende og nye tjenester. 
Parallelt bygges lokal IKT infrastruktur for å oppfylle intensjonene i sykehusets overordnede strategi. 
Nye systemløsninger etableres på regional felles plattform og forankres i vedtatt strategi. I løpet av 
2016 vil STHF være over på regional standard for PAS/EPJ, og vi har også påbegynt arbeidet med 
overgang til regionalt ERP-system. 
 
For å følge opp visjonen om «Pasientens helsetjeneste», er det igangsatt et arbeid for å effektivisere 
og forbedre kvaliteten i mottak og oppfølging av pasienter som kommer til sykehuset. Dette 
gjennomføres i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og HSØ RHF. Første fase forventes å være 
gjennomført innen utgangen av 2016. 

 
Framover mot 2020-30 vil sykehuset møte utfordringer knyttet til infrastruktur og løsninger som 
understøtter «internet of things», mobilitet  og skytjenester, samt sikre at systemer kan 
kommunisere med hverandre. Dette for å understøtte en stadig tettere samhandling med 
primærhelsetjenesten, økt bruk av velferdsteknologi, tilfredsstille regionale løsninger og faglig 
utvikling, tilby pasientvennlige løsninger, samt legge til rette for fleksible arbeidsplasser uavhengig av 
lokasjon.  
 

 Medisinsk teknisk utstyr (MTU) 
STHF har en utstyrspark på 5300 enheter medisinskteknisk utstyr til en anskaffelsesverdi på ca. 445 

mill. kr. Aldersfordelingen på utstyrsparken er ikke der den bør være i dag med sikte utnyttelse av 

moderne teknologi i pasientbehandlingen, jfr internasjonal veiledning som tilrår at minst 60 % av 

MTU utstyrsparken er i kategorien 0-5 år2. Ved STHF er ca. 40 % av utstyrsparken mellom 5-10 år, og 

ca. 20 % er eldre enn 10 år.  De største planmessige utskiftinger i perioden 2017-2020 omfatter 

fullautomatisert laboratorielinje, operasjonsrobot Skien, CT Notodden og 2 MR i Skien (1 

gjenanskaffelse og 1 ny 3T). Helse Sør-Øst sitt vedtak om å legge ny stråleenhet til Skien kommer i 

tillegg med investeringsbehov i 2019-20. 

Utviklingen innenfor medisinsk teknologi går raskt innenfor minimal eller non-invasiv kirurgisk 

intervensjon.  Utstyr blir mer mobilt og muligheter for trådløs kommunikasjon øker. En del av dagens 

operasjoner på inneliggende pasienter vil i framtida skje som dagkirurgi, på poliklinikk, eller hos 

fastlegen, og slik aktivitet kan i større grad desentraliseres.  Fram mot 2020-2030 vil det komme 

nyvinninger innenfor sensor-, bio- og nanoteknologi som vil få betydning for organisering av 

behandling og diagnostikk både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

Behandlingshjelpemidler er en kategori innenfor MTU som muliggjør at pasienter kan styre og 

behandle sin sykdom utenfor sykehuset. I dag ivaretar STHF en utstyrspark av 

behandlingshjelpemidler på 9300 MTU enheter til en akkumulert anskaffelsesverdi på 56 millioner 

kroner, hvor ca. 5300 pasienter i Telemark fylke er brukere. Veksten i hjemmebehandling vil fortsette 

framover, med nye teknologiske muligheter for fjerndiagnostikk etc. 

På den andre side medfører den høyteknologiske utviklingen mer avansert og kostbart teknologisk 

utstyr som også åpner for nye behandlingsmuligheter. Dette krever avanserte operasjonsstuer hvor 

ulike fagområder kan arbeide i tverrfaglige team.  Hensynet til faglig kvalitet og ressursutnyttelse 

                                                      
2 COCIR; European Coordination Commitee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT industry 
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krever tilgjengelighet for de fleste kliniske spesialiteter og maksimal utnyttelse av høyteknologi og 

operasjonsfasiliteter. Slike forhold virker sentraliserende.  

Infrastrukturen for MTU ved STHF vil framover bygges ut i samsvar med «Østfoldmodellen» og 

erfaringer med denne.  Vi vil delta i den teknologiske utviklingen som pågår, bl.a. innen 

billeddiagnostikk kombinert med navigasjonsteknikker, stadig mer fullautomatiserte prosesser, samt 

utnyttelse av teknologi som hittil har vært forbeholdt underholdningsbransjen.  Datalagringsbehovet 

fra MTU og integrasjonsbehovet mot IKT- systemer øker. Vi vil møte utfordringer ved innføring av ny 

teknologi som krever at organisasjonsutvikling og endringer i arbeidsprosesser skjer parallelt. 

2.13 Dagens bygg – tilstand og muligheter  
Det vises til vedlegg 5 «14800 Bygningsmessig utviklingsplan» med tilhørende underrapporter. 

Alle lokasjoner har klare reguleringsmessige forhold som ligger til rette for utvikling av 

eiendommene. Med unntak av Skien er alle eiendommene høyt utnyttet og det er vanskelig å øke 

bebygd areal. I Skien finnes det vernede bygg og uteområder som setter noen begrensninger, 

spesielt på de nordlige områdene. 

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 10 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. 
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Dagens barselavdeling og nyfødt intensiv tilfredsstiller ikke forventninger og faglige føringer om at 

familien bør være samlet rundt den nyfødte under sykehusoppholdet. I framtidig planlegging er 

målsettingen å arbeide for et bedre familiebasert fødetilbud   

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 (bygg 4) der det spesielt er mangler knyttet til sanitærforholdene. For 
sikkerhetspsykiatri er det dårlig egnede bygninger (bygg 3) som er lite tilpasset dagens behov. 
Bygningsmassen innen psykisk helsevern for øvrig er godt tilpasset sin virksomhet.  
 

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 11 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.  
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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 endringer eller 
innpassing av nye sykehusfunksjoner. Byggene er tilpasset en rehabiliteringsfunksjon. 
 

 Tilstandsgrad for bygningsmassen 
En illustrasjon av gjennomsnittlig tilstandsgrad for de enkelte byggene er vist i de påfølgende 

illustrasjonene. 

I figurene under er det benyttet følgende fargeskala 

Tilstandsgrad Farge Kommentar 

0 – 0,5  Nybygg status 

0,6 – 1,0  Akseptabel standard 

1,1 – 1,5  Begynnende forfall 

>1,5  Uakseptabelt, sannsynligvis minst en komponent med TG 3 

 

 

Figur 12 Teknisk tilstand Notodden 
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Figur 13 Teknisk tilstand Skien nord 

 

Figur 14 Teknisk tilstand Skien sør 

 

Figur 15 Teknisk tilstand Porsgrunn 

 Samlet tilstandsvurdering og oppgraderingsbehov 
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I Bygningsmessig utviklingsplan, vedlegg 5, er det en oppsummering fra gjennomgang av dagens 

bygningsmasse 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 16 Kostnader for samlet oppgradering, dagens bygg Sykehuset Telemark 

3 Overordnede strategier og føringer  
3.1 Nasjonale og regionale føringer 
I Nasjonal Helse- og sykehusplan står det for Sykehuset Telemark at «Notodden har lite 

pasientgrunnlag (42 000 innbyggere). Notodden har nylig overtatt somatiske akuttfunksjoner fra 

Rjukan og det er viktig å stabilisere akuttilbudet til befolkningen i Telemark. Forutsetningen for å 

opprettholde dagens akuttilbud er nært samarbeid med Skien om fordeling av planlagt kirurgi, 

ambulering og hospiteringsordninger». Det betyr at det ikke foreslås vesentlige endringer i 

oppgavedeling når det gjelder akuttvirksomhet. Mindre endringer og justeringer i oppgavedeling vil 

foregå som en kontinuerlig og naturlig utvikling mellom alle lokalitetene for STHF.  

I behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan i Stortinget (mars 2016), ber Stortinget regjeringen 

gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at de regionale helseforetakene 

starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til akuttsykehusene, der det 

ligger til rette for dette, for derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse 

sykehusene. For Sykehuset Telemark vil dette kunne bety en overføring av elektiv kirurgi fra 

Porsgrunn til Skien/Notodden.  

I Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF presiseres det at sykehusene må samarbeid tettere enn i dag i 

den videre utvikling av sykehustilbudene. Det skal være team av sykehus akkurat som det skal være 

team av helsepersonell.  

I Nasjonal Helse- og sykehusplan står det om luftambulanse: «Med dagens basestruktur og fly- og 

helikopterkapasitet blir 80 prosent av primæroppdragene gjennomført med en flytid på under 30 

minutter. Dette tallet er fra 2011 før åpningen av Evenes-basen i Troms i 2015. Det har vært stilt 

spørsmål ved om antall baser og kapasiteten i tjenesten er tilstrekkelig til å dekke behovet. 

Luftambulansetjenesten må derfor gjennomgås særskilt som en del av planleggingen av det 

akuttmedisinske tilbudet regionalt og lokalt». I behandlingen av planen i Stortinget ber man 

regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen for luftambulansen i 

Norge. Dette blir derfor ikke drøftet videre i denne utviklingsplanen. 

Kreftpasienter er en av de store pasientgruppene. Noe av den avanserte diagnostikken og 

behandlingen må være sentralisert. Dette har betydning for kvalitet i tjenesten. For pasientene er det 
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et gode med desentral diagnostikk og behandling når det er mulig. Særlig gjelder dette behandlinger 

med cellegift og stråleterapi, som begge innebærer hyppige reiser til sykehus.    

Pasienter fra Telemark får i dag 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. En av hovedårsakene er sannsynligvis påkjenninger med lang reisevei for 

pasientene.  

Det er forventet en økning i antall nye krefttilfeller på ca. 45% fra 2010 til 2030 for sykehusområdet 

Vestfold/Telemark, med en befolkningsvekst i området på mellom 10 og 25% i samme periode.  

Dagens stråleterapikapasitet er allerede utfordret i HSØ, og behovet for å øke kapasiteten i området 

er derfor stor. 

Sykehuset Telemark har fått ansvaret for å dekke stråleterapi behovet i sykehusområdet 

Vestfold/Telemark.  Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 21.april 2016 besluttet at en ny 

stråleenhet til sykehusområdet Vestfold-Telemark legges til STHF. I den forbindelse stilles det krav 

om et forpliktende samarbeid i sykehusområdet ved oppbyggingen av stråleterapitilbudet., og det 

blir stilt krav til faglig kompetanse for å kunne inneha en slik funksjon. En stråleterapiavdeling er 

ventet å stå ferdig i 2019 og vil være en sentral del av et framtidig kreftsenter ved Sykehuset 

Telemark. 

I økonomisk langtidsplan (ØLP), juni 20153, for RHFet budsjetteres det med et samlet resultat på 568 

mill. kr i 2015 til 1517 mill. kr i 2019. For STHF er det forventet et resultat på 0 i 2015 økende til 80 

mill. i 2019. Helse Sør-Øst har en rekke investeringsprosjekter i sin portefølje, og for Sykehuset 

Telemark er tidligfaseplanlegging for byggeprosjekt forutsatt lagt inn mot slutten av perioden 2016-

2019.  

4 Utviklingstrekk og framskriving  
For beregning av framtidens sykehusaktiviteter ved Sykehuset Telemark HF er det vært brukt en 

framskrivingsmodell4  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).  

4.1 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. 

                                                      
3 Sak nr. 044-2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 
4 http://sjukehusbygg.no/wp-content/uploads/2014/10/Beskrivelse-av-Fremskrivingsmodellen-des-2014.pdf 
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 Befolkningsutvikling 
SSB har beregnet at antall innbyggere i opptaksområdet for Sykehuset i Telemark vil øke totalt med 8 

% eller 13 800 personer 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.  

  

 

Figur 17 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.  
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Figur 18 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.  

Tabell 9 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 
 

 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 20305 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 endetarmskreft6. 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 er viktig med utdanning og rekruttering av annet nøkkelpersonell, spesielt leger i de 

behandlende fagområdene. Det er viktig at pasientene får god tilgang til PET og et godt stråletilbud. 

Basert på økt kreftforekomst og befolkningsframskrivinger, er det tydeliggjort et behov for å øke 

antallet stråleterapienheter i region, og Helse Sør-Øst har  våren 2016 besluttet at en ny 

stråleterapienhet for sykehusområdet Vestfold-Telemark skal etableres ved STHF. Det vil bli lagt opp 

til et forpliktende samarbeid i sykehusområdet  i  forbindelse med oppbygging av 

stråleterapitilbudet, bl.a. for å sikre at den faglige kompetansen etableres  og utvikles med sikte på  

framtidsretta pasientbehandling. 

                                                      
5 Helsedirektoratet, Fagrapport: Status utviklingstrekk og utfordringer på kreftområde, Helsedirektoratets innspill til nasjonal 
strategi på kreftområde 2013-2017  
6 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 kan 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 universitetssykehus (OUS).  

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 tilleggs-sykdommer 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. 
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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 psykisk helsevern 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 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. 

Det relativt omfattende forbruket av døgnopphold hos private aktører, særlig innen rusbehandling, 

men også til en viss grad i psykisk helsevern, kan komme i konflikt med behovet for desentraliserte 

behandlingstilbud og tettere samhandling med kommunene. Sykehuset bør derfor vurdere om det er 

behov for å utvikle egne behandlingstilbud for å ivareta behovet for integrerte tjenester, særlig i 

akutt og utredningsfase. 

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. 
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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 

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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 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 psykisk helsevern/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 

 

 Organisering av tjenestetilbudet i sykehuset 

4.1.5.1 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. 

 

 

 

 

 

 



 

46 

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 

 

4.1.5.2 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). 

4.1.5.3 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).  
 

 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. 
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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 

 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 %7. 

Analyser fra Helse Sør-Øst RHF innenfor somatikk viser også samme tendens. 

Erfaring fra St. Olav hospital8 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. 

.   

Figur 19 Utvikling i aktivitet for Helse Sør-Øst, 2002-2012, somatikk9 

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 

                                                      
7 Samdata spesialisthelsetjenesten 2013, september 2013 
8 ''Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter'', SINTEF A26665, 2014 
9 "Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst RHF", A26321, 2014 
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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.  

4.2 Framskrevet aktivitet og kapasitetsbehov til 2030 

 Framskrevet aktivitet, 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. 

Tabell 10 Aktivitetsframskriving STHF 2014-2030, fordeling på lokasjon. Dagens aktivitet, effekt av 
demografisk framskriving og effekt av demografisk framskriving + effekt av endringsfaktorene 

  

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
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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 11 Endring i gjennomsnittlig liggetid10 STHF 2014-2030, effekt av framskriving 

 Gjennomsnittlig 

liggetid 2014 

Gjennomsnittlig 

liggetid 2030 

etter 

demografisk 

framskriving 

Gjennomsnittlig 

liggetid 2030, 

etter 

demografisk 

framskriving og 

omstilling 

Endring 

gjennomsnittlig 

liggetid 2014-

2030. Omstilt. 

Absolutte tall 

Prosentvis 

endring 2014-

2030, omstilt 

Gjennomsnittlig 

liggetid for alle 

diagnosegrupper 

4,15 4,31 3,93 - 0,22 - % 5 

 

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. 

En sammenligning med framskrivingen gjort i rapporten om «Aktivitets- og kapasitetsanalyse for 

HSØ; 2030» og viser at utgangspunktet for aktivitet i HSØ rapporten er noe høyere (2012 tall) enn det 

som er lagt inn i denne rapporten. For aktivitet på dagopphold ligger det framskrevne resultatet 

høyere i utviklingsplanen enn i HSØ rapporten. Dette på grunn av et mer nøyaktig uttrekk av 

pasienter til dagopphold som er registrert som polikliniske.    

 Beregnet kapasitetsbehov, 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 7 og 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: 

                                                      
10 I gjennomsnittlig liggetid er det benyttet sykehusopphold 
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Tabell 12 Aktivitets- og kapasitetsbalanse STHF11, somatikk, fordelt på lokasjon. Kapasitetsbehov i 2030 
vs tilgjengelig kapasitet i dagens sykehus. Forutsatt basis utnyttelsesgrad. Korrigert for redusert forbruk 
i Rjukan 

 

I tabellen over er det lagt til en økning på 20 % (ca. 37 000 polikliniske konsultasjoner) som en ren 

økning i forbruk (tilsvarende de siste års trender), gir det ekstra behov på 15 poliklinikkrom. 

Spesialrom (endoskopirom, lysbehandling, nukleærmedisin, syns- og hørselstestrom osv.) legges til 

generelle poliklinikkrom. Spesialrom utgjør i nye sykehusprosjekter ca. 50-60 % tillegg til generelle 

poliklinikkrom. Ved å legge til 60 % for spesialrom vil behovet i STHF være totalt 179 poliklinikk- og 

spesialrom. Dette kapasitetsbehovet forutsetter at en har samlokaliserte, effektive poliklinikker der 

rommene kan benyttes på tvers av fagområdene. Det samme gjelder for operasjon. Det er et 

beregnet behov for 17 operasjonsstuer. Det bør i tillegg være tilgjengelig kapasitet for 

hasteoperasjoner slik som f.eks. keisersnitt. Det gir ved dagens organisering behov for totalt 18 

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.  

Tabell 13 Beregnet kapasitetsbehov 2030, somatikk, fordeling av døgnplasser på type og lokasjon 

 

                                                      
11 Aktivitet for Porsgrunn og Skien er registrert og framskrevet samlet på grunn av at det ikke finnes egne aktivitetsdata for 
Porsgrunn 

Tilgjeneglig 

kapasitet

Kapasiets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov, inkl 

øhj stue

Skien 326 313 35 46 82 140 9 15

Porsgrunn 0 0 67 0 5

Notodden 57 55 10 8 16 19 3 3

Kragerø 0 12 10 7 12 0

Rjukan 0 6 4 4 6 0

Nordagutu 17 17 2

Totalt 400 385 63 68 176 179 17 18

Aktivitets- og kapasitetsbalanse STHF, somatikk, 2030. Inkl 20 % tillegg i poliklinikker for økt etterspørsel. Basis 

utnyttelsesgrad

Døgnplasser Dagplasser

Poliklinikkrom, inkl 

spesialrom Operasjon

Skien Notodden Nordagutu SUM

Normalsenger (inkl nyfødt int.) 236 35 15 286

Observasjonsplasser 14 3 17

Pasienthotell, plasser 31 5 2 38

Intensiv, overvåkingsplasser 12 4

Tung overvåking, plasser 20 8

Antall døgnplasser 313 55 17 385

Kapasitetsbehov STHF 2030, somatikk, basis utnyttelsesgrad. Fordeling av 

døgnplasser på type og lokasjon
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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 14 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 14 Differanse i kapasitetsbehov mellom basis og høy utnyttelsesgrad. STHF, somatikk, fordelt på 
lokasjon. Eksklusiv spesialrom og uten tillegg for økt forbruk 

 

 

Kapasitetsberegningene for døgnplasser i STHF er avhengig av at de faktorene som er medregnet i 

framskrivingen slår til som forventet. Figuren under viser en følsomhetsskala for døgnplasser, der 

effekten av de omstillingsfaktorene som har størst effekt på kapasiteten er tatt med. Dersom 

omstillingene ikke skjer, viser figuren at det vil kunne bli behov for ca. 100 flere senger enn beregnet.  

 

Basis Høy Basis Høy Basis Høy Basis Høy

Skien 313 297 46 35 73 49 15 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 18 13,6

Differanse -19 -13 -27 -4,4

Aktivitets- og kapasitetsbalanse STHF, somatikk, 2030. Basis vs høy utnyttelsesgrad

Døgnplasser Dagplasser Poliklinikkrom Operasjon



 

52 

 

Figur 20 Følsomhet i kapasitetsberegning døgnplasser, STHF 2030 

En sammenstilling med Aktivitets- og kapasitetsanalysen for HSØ viser at kapasitetsbehovet beregnet 

i Utviklingsplanen ved basis utnyttelsesgrad er relativt likt. Det er kun mindre nyanser knyttet til ulike 

utgangspunkt og noe tilpassing av omstillingene ti HF’et og ikke generelt for regionen.    

 Kapasitetsbehov ved etablering av strålesenter 

Basert på antall pasienter fra Telemark og Vestfold sykehusområde som ble behandlet ved 

OUS i 2013 og 2014, og forutsatt av STHF kan behandle 80 % av disse tilfellene, kan 

pasienttilgangen pr i dag anslås til mellom 11 000 og 12 000 pasientframmøter pr år.  

I tillegg kommer økning som følge av økt kreftinsidens og økt forbruk av stråling i 

befolkningen. Basert på framskrivingsmodellen for DRG-gruppe ondartede svulster, samt 

korrigering av det underforbruk sykehusområdet har av strålebehandling idag (ca 38% mot 

forventet 50%), kan framskrevet kapasitetsbehov for strålebehandling i 2030 illustreres slik:  

….. (input seinere) 

Dette håndteres i et eget nybygg som også omfatter all undersøkelse og behandling knyttet 

til stråling. Konsekvensen av etablering av strålesenter vil derfor ikke bli omtalt i den videre 

kapasitetsvurderingen som følger i dette plandokumentet.  

 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. 

Kapasitetsbehov senger 2030,basis 
utnyttelsesgrad, faktorene som påvirker behovet. 

Følsomhet og effekt for de viktigste faktorene.

Kapasitetsbehov senger STHF
385

+ 35 senger
Effekt av oppgavedeling med
Kommunene

- 19 senger, effekt av økt 
utnyttelsesgrad 90 %

+ 28 senger
Effekt av generell effektivisering

+ 36 senger
Effekt av omstilling fra
døgn til dag/poliklinikk

366 385 420 456 484

Følsomhetsskala
Bedre utnyttelses av senger kan oppnås 
med ensengsrom og felles sengeområder
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For døgnplasser er 85 % utnyttelse som understøttes av forskning omkring pasientsikkerhet. En 

studie fra Tyskland viser at beleggsprosent over 92,5 % øker dødelighet blant pasienter (Kuntz, 

Mennicken og Scholtes, 2015)12. Den Norske Legeforening mener også at helseforetakene må innføre 

et forsvarlighetstak i Norge på 85 % prosent belegg i ordinær drift (Legeforeningen.no, 2015)13. En 

beleggsprosent på over 85 % kan også ha konsekvenser for ansatte i form av økning av 

sykemeldinger (Volpe, de Miranda Magalhães og Rocha, 2013)14. 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. I utviklingsplanen for Sykehuset Telemark legges 

det til grunn 85 % utnyttelse for normalsenger. En eventuell utbygging med nye sengeområder med 

bare ensengsrom kan øke kapasitetsutnyttelsen.  

Ti timers utnyttelse 240 dager per år for poliklinikk og operasjon og 90 % for døgnplasser er en 

utnyttelsesgrad som er benyttet i planleggingen ved Ahus, nytt østfoldsykehus og St. Olavs hospital, 

byggefase 2. Dette er definert som høy utnyttelse og forutsetter samling av funksjoner og felles bruk 

av ressursene på tvers av fagområder. Helse Sør-Østs styre vedtok i sak 090/2014 at høy 

utnyttelsesgrad skal benyttes som en planforutsetning i utbyggingsprosjekter.  

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 høy utnyttelsesgrad.  

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 består av flere lokasjoner og har spredt poliklinikk- og 

operasjonsvirksomhet på hver lokasjon.  

Det betyr at basis utnyttelsesgrad er et relativt høyt ambisjonsnivå sammenlignet med dagens 

praksis, spesielt for små sykehus og for sykehus der funksjonene er spredt i bygningsmassen. Dersom 

man ikke oppnår 7 timers åpningstid (pasienttid) for poliklinikkene og 8 timer for operasjon, men 1 

time mindre, vil man få følgende konsekvens for kapasitetsbehovet:  

                                                      
12 Kuntz, L., Mennicken, R. and Scholtes, S. (2015). Stress on the Ward: Evidence of Safety Tipping Points in Hospitals. 
Management Science, 61(4), pp.754-771. 
13 Legeforeningen.no, (2015). Overbelegg i norske sykehus – en trussel mot pasientsikkerheten (1/2015). [online] Available at: 

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/policynotater/Policynotater-2015/Overbelegg-i-norske-sykehus--en-
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Tabell 15 Effekt av 1 times lavere åpningstid enn basis utnyttelsesgrad for poliklinikk, dagplasser og 
operasjonsstuer, STHF 2030. Eksklusiv spesialrom og uten tillegg for økt forbruk 

 

Dersom STHF ikke klarer å oppnå 7 timer åpningstid for poliklinikkene og 8 timer for operasjon, som 

gitt i basis forutsetning, vil det gi et økt behov på 16 poliklinikkrom og 1 operasjonsstue.  

Sykehuset Telemark har imidlertid i sitt strategidokument en ambisjon om lengre åpningstid, og basis 

utnyttelsesgrad bør derfor være et mulig mål. Dersom man bygger om eller bygger nytt slik at 

funksjonsområder som poliklinikker, dagområder, operasjon og senger blir samlet og man får til en 

organisering der ressursene kan benyttes på tvers av fagområder forbedres muligheten til samarbeid 

om å utnytte kapasiteten bedre og å økt åpningstidene. 

 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 16 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 368 senger. Av 

disse er 44 intensiv og tung overvåking.  Korrigert for 70 % utnyttelse for intensiv og tung overvåking, 

blir de resterende 332 «normalsenger» (= pasienthotell, observasjonsplasser og ordinære 

sengeområder).  

 Framskrevet aktivitet, psykisk helsevern og rusbehandling 
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 

Kapasitetsbehov, senario 0

Beregnet 

kapasitetsbehov 

for 2030 

Beregnet 

kapasitetsbehov for 

2030 med redusert 

åpningstid 

Differanse, 

absolutte 

tall 

Differanse i 

%

Antall dagplasser, somatikk 68 78 10 14 %

Antall poliklinikk rom, somatikk 93 109 16 17 %

Antall operasjonsstuer (inkl 

øhj/sectio stue) 17 18 1 6 %

Konsekvenser for redusert åpningstid, Sykehuset Telemark HF, 2030, reduksjon på 1 time lavere enn 

basis utnyttelsesgrad for poliklinikk, dagopphold og operasjon

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
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gjennomsnitt. De kvalitative endringsfaktorene er i hovedsak knyttet til endret oppgavedeling 

mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Tabell 17 Framskrevet aktivitet PHV, TSB og BUP for STHF 2014-2030. Effekt av demografi + omstilling 

 

 Beregnet kapasitetsbehov psykisk helsevern og rusbehandling 
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. 

Tabell 18 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. 

4.3 Bemannings- og kompetansebehov 
Forventet framtidig aktivitet i Sykehuset Telemark vil danne grunnlaget for å beregne bemannings- 

og kompetansebehov.  

Nasjonal bemanningsmodell er et verktøy som gir mulighet til å gjøre senarioanalyser på hvilken 

konsekvens aktivitetsframskriving har på behovet for personell i sykehusene, avhengig av ulike 

modifiserende faktorer. 

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

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

behov

Tilgjengelig 

kapasitet

Kapasitets-

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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Ut fra framskriving av aktivitet må sykehuset kontinuerlig gjøre vurderinger av behovet for 

rekruttering av nødvendig og riktig kompetanse. Vurderingene må gjøres systematisk og basere seg 

på utviklingen i forhold til teknologisk og faglig utvikling. Sykehusets behov for bemanning må også 

sees i forhold til dette.  

Ved å samle sykehusets ressurser på færrest mulig lokasjoner, vil det skapes mer robuste fagmiljøer 

som er mer attraktive og som vil styrke rekrutteringsmulighetene.  

5 Målbilde for Sykehuset Telemark 
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. 
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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  
 

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.  

5.1 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 hvor det står at:  

«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 viss usikkerhet i om dette 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 
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pasientstrømmer. Ny og utbedret E134 gir bedre kommunikasjon mellom Øvre Telemark og 

Kongsberg/Drammen enn til Skien/Porsgrunn.  

 Utfordringene med dagens bygg sett fra pasientens perspektiv 
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. 

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.  

5.2 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 psykisk helsevern og enheter for rusbehandling der det er behov for 
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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 

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. 

 

6 Alternative veivalg for 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 

psykisk helsevern, 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 
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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: 

2. Dagens driftsmodell med tre somatiske sykehus 
3. To somatiske sykehus 

 

Disse to senarioene har alternative, modifiserte løsningsmodeller. Disse er beskrevet i hvert av 

senarioene. I begge senarioene er det forutsatt moderne sengeområder både på Notodden og i 

Skien, dvs. at dagens flersengsrom i all hovedsak erstattes med ensengsrom.  

 

Utviklingen innenfor psykisk helsevern og rus (TSB) forutsettes videreutviklet i begge senarioene, dvs. 

uten strukturelle grep. Faglige føringer kan tale for felles akuttmottak for somatikk og psykisk 

helsevern. Det vil gi noen bygningsmessige krav som kan få investerings- og driftsmessige 

konsekvenser, noe denne utviklingsplanen ikke har gått nærmere inn på nå.   

 

6.1 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     
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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. 

Kapasiteten i Porsgrunn kan bygges ut for poliklinikk og dagbehandling, men dette forutsetter 

ombygginger og tilpasninger. Dersom dagens kapasitet benyttes maksimalt og kan benyttes fleksibelt 

mellom ulike fagområder kan aktiviteten i Porsgrunn øke med xx %.   

Den desentrale dag- og polikliniske aktiviteten innen somatikk, rus og psykisk helsevern vil styrkes og 

ambulant virksomhet og samarbeidet med kommunene videreutvikles. 

6.2 Senario 1 - To somatiske sykehus 
Denne driftsmodellen innebærer to somatiske sykehus med døgnplasser som i dag, men 

dagaktiviteten blir konsentrert til 2 (Skien og Notodden) istedenfor 3 lokasjoner (Skien, Notodden og 

Porsgrunn), men den konsekvens det har for logistikk og ressursutnyttelse av personell, rom og 

utstyr. I tillegg vil det være noe dagaktivitet i Rjukan og Kragerø. 

Psykisk helsevern er som i dag. 

Hovedtrekkene i dette senarioet er: 

 Skien som stort akuttsykehus  

 Notodden som akuttsykehus 

 Avvikling av somatisk dag- og poliklinikkaktivitet 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, psykisk helsevern og rus. 

Dette betyr at vi vil prioritere sterkere samarbeid mellom somatiske klinikker og Klinikk for psykisk 

helsevern og rus i forhold til helhetlig pasientbehandling, - også i akuttfasen.  
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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 begrensede personellressurser 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 videreutvikles og utføres i samarbeid med 

kommunene, eventuelt i distriktsmedisinske sentra. 

 

Ved å samle poliklinisk aktivitet, medisinsk dagbehandling og dagkirurgi i Skien vil det samlede 

kapasitetsbehovet bli 140 poliklinikkrom (generelle undersøkelsesrom og spesialrom). Totalt er 

kapasiteten i Skien 82 rom, dvs. det vil være behov for å øke kapasiteten med 58 rom. Med en 

arealfaktor på 30 m2/poliklinikkrom inkl. støtterom 1740 m2 netto + noe tillegg for spesialrommene. 

 

Ved en overføring av dagaktiviteten til Skien er det behov for en økning med 11 dagplasser, 

tilsvarende ca. 200 m2 netto. 

 

Det vil også være behov for å øke operasjonsstuekapasiteten med 6, fra 9 til 15. Det gir et behov for 

ca. 1320 m2 netto.  

 

6.3 Risiko og mulighetsanalyser 
I langsiktig planlegging av spesialisthelsetjenesten er det en hel rekke usikkerhetsmomenter. Dette 

gjelder spesielt for framskriving og beregning av framtidig kapasitetsbehov. Usikkerheten handler om 

hvorvidt SSB’s estimater for befolkningsutvikling i området vil slå til, om sykdomsutvikling, medisinsk 

utvikling og teknologi vil utvikle seg som forventet, om samhandling mellom kommuner og sykehus 

vil bli som forutsatt og om omstilling i spesialisthelsetjenesten blir slik beregningene forutsetter. 

Disse usikkerhetene er i framskrivingen vist ved følsomhetsanalyser der vi ser spennet i forhold til 

faktorene. Dette spennet får betydning for vurdering av hvor man bør ha fleksibilitet for eventuelle 

uforutsette endringer i behov. Disse usikkerhetene er drøftet i kapittelet om framskriving.   

De to virksomhetssenarioene for Sykehuset Telemark er vurdert i en ROS analyse der representanter 

for fagmiljøene, tillitsvalgte og verneombud var representert.  

Det er identifisert mulige trusler og hendelser hvor flere av risikoene er utenfor akseptansegrensen 

(gule). Disse krever vurdering av om risikoreduserende tiltak bør iverksettes. Ytterligere risikoer er 

uakseptable (røde) og krever risikoreduserende tiltak.  

I sykehusets arbeid med ROS-analyse av senarioene, ble det fra klinisk hold knyttet aller størst 

bekymring til «utsettelsesalternativet», idet sengeposter, dialyseaktivitet og sikkerhetspsykiatri ikke 

driftes innenfor aksepterte faglige krav i dag, og disse kravene forsterkes for hvert år som går, dvs. 

graden av uforsvarlighet forsterkes. I tillegg er 0-alternativet (utsettelse) det klart mest kostbare 

alternativet driftsmessig, og det svakeste mht bærekraft. Dette følges av risikovurderingen. 
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Tabell 19 Oppsummert risikobilde 2030, fra ROS-analysen 

 

Samlet sett viser denne ROS analysen at et alternativ uten virksomhetsendringer og kun med 

vedlikehold i forhold til forskriftskrav, er det som kommer dårligst ut («utsettelsesalternativet»). 

Dernest følger senario 0 med ombygginger for å øke kvalitet, mens senario 1, hvor den somatiske 

aktiviteten i Porsgrunn flyttes til Skien, viser lavest risiko samlet sett.   

Se rapport om ROS analyser for detaljer, samt akseptkriterier, sannsynlighets- og konsekvensskala. 

 

  

Utsettelse S0 S1

Nr Område
Beskrivelse av uønsket hendelse/trussel

Risiko Risiko Risiko

1 Pasientsikkerhet/kvalitet/tilbud 12

2 Organisasjonstretthet/HMS/mistillit 15

3 Økonomi 16

4 Kvalitet/pasientsikkerhet, ventelister. 12 6

5 Samhandling somatikk og psykiatri. 4 4

6 Utdanning/ rekruttering

Kortere utdanningsløp krever fortettet 

opplæringsaktivitet, noe som er krevende med flere 

lokasjoner.

Kandidater ønsker ikke kontraktsfestet flere 

arbeidssteder.

9 3

7
Delt driftsmoddel og manglende synergier. Tungvint, 

lite effektivt ved kjøring mellom lokasjoner.
15 3

8
Omstilling døgn til dagkirurgi, kan ikke gjøre så mye 

inngrep i Porsgrunn vs. Skien.
12 3

9
Forstyrrelse av elektiv virksomhet når denne flyttes inn 

i akuttsykehus. Krever skjerming.
6 12

10 Økonomi
Negativ økonomisk bæreevne.

Kostbare mellomløsninger og reduksjon av tilbud.
15 6

11 S0 belaster miljøet marginalt mer. 6 4

12

Tap av arbeidsplasser i Porsgrunn kan kompenseres 

med ny aktivitet. Arbeidsplasser forblir i Grenland.

Fraflytting av bygningsmasse i Porsgrunn kan 

kompenseres med ny aktivitet.

4 4

13 Omdømme

Utfordrende å foredle og utvikle nye tjenesteri takt 

med befolkningens forventninger (pasientflukt).

Fagmiljøer spredt over flere lokasjoner kan medføre 

svekket omdømme og hindre rekruttering.

12 9

Utsettelse, ingen av senarioene blir 

besluttet/ gjennomført.

Pasient-kvalitet

Drift

Samfunn/ miljø
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6.4 Bygningsmessige alternativer for å løse senarioene 

 Strategi for utvikling av eiendomsmassen 
Strategi for utvikling av eiendommene består av fire elementer: 

1. Avhending av eiendommer som ikke benyttes, eller der arealandelen som sykehuset benytter 

er lav. 

2. Utvikling/nybygg for å dekke endret behov avdekket gjennom framskrivning av aktivitet til 

2030 og nye medisinske føringer. 

3. Fjerning av 40% av vedlikeholdsetterslepet (teknisk oppgraderingsbehov), dvs. et 

gjenværende vedlikeholdsetterslep i 2030 på ca. 600 mill. kr. 

4. Vedlikehold av eiendomsmassen i takt med forringelsen. 

Det er vedtatt å avhende eiendommene i Kragerø og på Rjukan. Det er igangsatt aktivitet for å få 

disse avhendet, og denne bygningsmassen blir derfor ikke omtalt her. 

 0-alternativet 

I senario 0 for de virksomhetsmessige senarioer, er det vurdert både et bygningsmessig 0-alternativ 

(dvs. virksomhet og bygningsmessig status quo) og et alternativ med ombygginger for å øke kvalitet 

og effektivitet. Det bygningsmessige 0-alternativet er definert som «en beskrivelse og tallfesting av 

dagens situasjon og forventet utvikling uten tiltak på området», dvs uten at bygningsmessige tiltak 

gjennomføres utover det å tilfredsstille lovkrav (f.eks. ventilasjon, brannmessige krav). 

Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget (referanse) for å beskrive og tallfeste virkninger av 

tiltak som analyseres15 og benevnes også som et utsettelsesalternativ   

Vi har i begge senarioene lagt til grunn at STHFs bygningsmessige vedlikeholdsetterslep på ca. 1 

milliard NOK skal være redusert til 600 mill pr. 2030, selv om det kan være risiko for at lovkrav ikke 

tilfredsstilles. Dette legges til grunn ved kalkulasjon av 0-alternativet (bygningsmessig status quo). 

I senario 0 betyr 0-alternativet at virksomheten og bygningsmassen i Skien, Porsgrunn og Notodden 

beholdes uendret i f.t. bygningsrammer; bortsett fra at lovmessige krav som må oppfylles og definert 

vedlikeholdsetterslep halveres fram mot 2030.  

For investeringer betyr dette alternativet:  

 Opprustning av bygningsmassen for å fylle lovkrav. 

 Nye vedlikeholdsbehov i planperioden for ikke få nye etterslep 

I dette tilfellet møter man følgende utfordringer: 

 Dag- og poliklinisk aktivitet øker med henh. 13 % og 54 % fram mot 2030, samtidig som behovet 

for flere operasjonsstuer øker. Dette medfører at det ikke plass til den utvidede aktiviteten i 

bygningsmassen i Skien, og det er heller i plass innenfor dagens bygningsmasse på Notodden. 

Det er plass til utvidet aktivitet i Porsgrunn, men dette vil ha store driftsmessige ulemper og 

kostnader, samt at det kreves ombygginger. 

 

 Sengepostene i dette alternativet vil fortsatt inneholde flersengsrom med felles dusj/toalett i 

korridor for 177 inneliggende pasienter (i flersengsrom med felles dusj/toalett i korridor). 

I senario 1 betyr 0-alternativet at bygningsmassen i Skien og på Notodden beholdes uendret i f.t. 

bygningsrammer, men at somatisk aktivitet flyttes til Skien og bygningsmassen i Porsgrunn avvikles. 

                                                      
15 Finansdepartementet veileder for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser 
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Som i senario 0 skal lovmessige krav oppfylles og definert vedlikeholdsetterslep reduseres med 40% 

fram mot 2030. I dette alternativet reduseres vedlikeholdsetterslepet i Porsgrunn ved avvikling av 

somatisk bygningsmasse. Sengepostene i Skien vil fortsatt være flersengsrom med felles 

sanitæranlegg i korridor. 

Utfordringen: 

Kapasitetsmangel i bygningsmassen i Skien, vi har ikke tilstrekkelig areal til å flytte aktiviteten fra 

Porsgrunn, verken i Skien, eller på Notodden, og heller ikke når bygningsmassen somatikk og psykisk 

helsevern vurderes samlet.   

Konklusjon i forhold til det bygningsmessige 0-alternativet (NB ikke senario 0) 

0-alternativet i f.t. senario 0 vil innebære  

 Investeringsmessige kostnader for å redusere vedlikeholdsetterslepet med 40%, samt unngå 

ytterligere forverring av vedlikeholdsetterslepet i planperioden; i størrelsesorden 800 mill. NOK. 

 Økte driftskostnader i forhold til dagens pga ytterligere oppsplitting av aktivitet (mer må flyttes 

til Porsgrunn og Notodden)  

 Medisinske forsvarlighetskrav til psykiatrisk sikkerhetspost, verdig alderspsykiatri og 

videreutviklet dialyseaktivitet kan ikke løses innenfor dagens bygningsmasse. 

 Sengepostene beholdes med flersengsrom og felles sanitæranlegg for alle sengeposter. 

Dette betyr brudd med faglige krav knyttet til smittevern/hygiene, informasjonssikkerhet og 

taushetsplikt, samt at vi ikke fyller føringer knyttet til «pasientens helsetjeneste».  

Det typiske trekket ved 0-alternativet er at dette av faglige årsaker – og også av driftsøkonomiske 

årsaker – vil ha kortere levetid enn våre definerte senario 0 og senario 1. Dette framstår derfor som 

et rent utsettelsesalternativ, hvor det blir et spørsmål om hvor lang tid det er mulig/forsvarlig å 

kunne utsette en ønsket investering.  

I sykehusets arbeid med ROS-analyse av senarioene, ble det fra klinisk hold knyttet aller størst 

bekymring til «utsettelsesalternativet», idet våre sengeposter, dialyseaktivitet og sikkerhetspsykiatri 

ikke driftes innenfor aksepterte faglige krav i dag, og disse kravene forsterkes for hvert år som går, 

dvs. graden av uforsvarlighet forsterkes. I tillegg er 0-alternativet det klart mest kostbare alternativet 

driftsmessig – og det svakeste mht bærekraft. 

 Mulighetsstudier 
Både senario 0 og 1 gir kapasitetsutfordringer i Skien. Spesielt gjelder dette ved oppfylling av kravet 

om utfasing av firesengsrommene og etablering av egne bad tilknyttet sengerommene. Det er også 

knyttet utfordringer til behovet for flere operasjonsstuer i Skien. Etter foreslått utbyggingsplan vil vi 

fortsatt ha 4 tosengsrom i Skien og 6 tosengsrom på Notodden, men alle rom får tilhørende bad. 

I rapporten 14800-9 Bygningsmessig utviklingsplan er det vist flere mulige løsninger for å løse dette 

kapasitetsbehovet. En videre utvikling av disse ideene vil skje i konseptfasen. Imidlertid har en valgt 

noen løsninger i forbindelse med kalkulasjon av investeringsbehovet. 

I tabellen under er det i senario 0 oppsummert følgende investeringsbehov i bygg. 

Tabell 20 Senario 0; investeringsbehov 

Lokasjon Vedlikeholdset

terslep1 

Forventet 

vedlikeholds-

behov i 

Opp-

gradering 

Totalt 
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planperioden1 

Porsgrunn 28 000 51 000 363 000 442 000 

Skien 78 000 225 000 918 000 1 221 000 

Nordagutu 9 650 7 500   17 150 

Notodden 25 000 37 500 40 000 102 500 

Seljord 11 100 17 500   28 600 

Samlet bygg 151 750 338 500 1 321 000 1 811 250 

1 Med vedlikehold menes her i hovedsak utskifting av bygningsdeler der den økonomiske og tekniske levetiden er utløpt. Kun aktiverbare 

kostnader er medtatt 

De største oppgraderingsprosjektene er listet opp under 

 Nytt strålesenter     110 mill 

 Oppgradering somatiske sengeposter Notodden   40 mill 

 Oppgradering Porsgrunn    363 mill 

 Oppgradering/utvidelse sengebygg Skien  540 mill 

 Ny dagoperasjonsavdeling/flytting barsel  130 mill 

 Ny dialyseavdeling, nyre og smertepoliklinikk    18 mill 

 Oppgradering sikkerhetssengepost     50 mill 

 Oppgradering og utvidelse av alderpsyk     60 mill 

 

I tabellen under er det i senario 1 oppsummert følgende investeringsbehov i bygg. 

 
Tabell 21 Senario 1; investeringsbehov 

Lokasjon Vedlikeholdset

terslep1 

Forventet 

vedlikeholds-

behov i 

planperioden1 

Opp-

gradering 

Totalt 

Porsgrunn  12 500  12 500 

Skien 42 250 225 000 1 032 000 1 299 250 

Nordagutu 9 650 7 500   17 150 

Notodden 25 000 37 500 40 000 102 500 

Seljord 11 100 17 500   28 600 

Samlet bygg 88 000 300 000 1 072 000 1 460 000 
1 Med vedlikehold menes her i hovedsak utskifting av bygningsdeler der den økonomiske og tekniske levetiden er utløpt. Kun aktiverbare 

kostnader er medtatt 

De største oppgraderingsprosjektene er listet opp under 

 Nytt strålesenter     110 mill 

 Oppgradering somatiske sengepost Notodden    40 mill 

 Oppgradering/utvidelse sengebygg Skien  540 mill 

 Ombygging for polikl. og dagbeh (m dialyse) i Nordfløy  210 mill 

 Ny dagoperasjonsavdeling/flytting barsel   130 mill 

 Oppgradering sikkerhetssengepost      50 mill 

 Oppgradering og utvidelse av alderpsyk      60 mill 
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For mer utdypende detaljer henvises det til rapporten 14800-9 Bygningsmessig utviklingsplan. 
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På grunn av relativt små endringer mellom de to senarioene vil ikke driftskostnadene mellom 
senarioene være signifikante. PwC har i samarbeid med Sykehuset Telemark HF identifisert tre 
drivere som antas å ha vesentlig innvirkning på driftskostnadene i de to senarioene16. I tillegg vil det 
for lokalt finansierte prosjekter være lavere avskrivningskostnader i senario 1. Driverne er et resultat 
av besparelser ved samlokalisering av Skien og Porsgrunn. Ved å gå fra senario 0 til 1 er det en 
beregnet besparelse i størrelsesorden 30 MNOK. Dette vurderes som et forsiktig anslag, og en antar 
at potensiale ved samlokalisering av Skien og Porsgrunn i senario 1 kan være større.  

 
Figur 2122 Resultatberegning 2030 for senario 0 og 1 (tall i MNOK) 

Resultatberegninger viser i tabellen over et negativt resultat og et utfordringsbilde uavhengig av 
senarioene. Det vil måtte gjøres endringer i sykehusdriften for å opprettholde en bærekraftig 
sykehusøkonomi over tid for STHF. Dette fordi en rekke forhold utfordrer dagens økonomiske drift, 
herunder vekst i høykostnadsmedisiner, behandlingshjelpemidler, IKT kostnader og kostnader 
tilknyttet teknologiske hjelpemidler/utstyr i sykehuset. Dette arbeid som foretaket allerede har tatt 
tak i. Vi forventer å klare et fremtidig resultat i henhold til vår økonomiske langtidsplan som i 2030 vil 
være på 70 MNOK. 

Sykehuset Telemark HF jobber aktivt med utfordringsbildet og har i sin økonomiske langtidsplan lagt 

opp til et forventet resultat på 70 millioner kroner. Gitt at sykehuset klarer dette, vil den økonomiske 

bærekraften være betydelig bedret. Nedenfor vises hvordan bærekraften vil være da. Dette vil kreve 

at hele foretaket bidrar, noe som ikke stiller Sykehuset Telemark HF i en særstilling. 

                                                      
16 Se PwC sin rapport for ytterligere beskrivelse av driverne. 
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Figur 225 - Bærekraft ved løst utfordringsbilde iht. ØLP 

 

Intern effektivisering 

Det er fokus på kostnader, effektivisering og produktivitet og STHF er avhengige av å øke inntekter 

og/eller kutte kostnader for å nå resultatmålene. Utfordringsbildet er der nå, og foretaket arbeider 

kontinuerlig med dette, i samråd med styret og vår eier. 

Rapporten om økonomi indikerer retninger man kan se mot, og det vises til denne. Utfordringsbildet 

er i størrelsesorden 4-5 %, noe som vil være håndterlig. 

 Økonomisk oppsummering og vurderinger av de to senarioene 
Basert på de økonomiske beregningene, vil dagens drift framskrevet og med de beskrevne endringer 
i driftsform i senario 1, ikke være tilstrekkelige til å gi økonomisk bærekraft og de nødvendige 
investeringene som senarioene beskriver. De kvalitetsforbedringer som er nødvendige for å 
opprettholde aktiviteten i 2030 forventes også å redusere det økonomiske handlingsrommet som 
foretaket har i dag. Dette i tillegg til andre utfordringer beskrevet over. 

Begge senarioer vil kreve at det tas tak i utfordringsbildet for å nå resultatmålene. Det legges til 
grunn at STHF skal klare det. Dette vil bety et positivt resultat i 2030 lik 70 MNOK.  

Senario 1 vil kreve mindre investeringer enn senario 0, og det vil kunne driftes rimeligere. Uavhengig 
av utfordringsbildet, framstår senario 1 økonomisk sett som bedre enn senario 0.  

Begge driftsmodeller viser et betydelig investeringsbehov, og begge vil kreve delvis regional 
finansiering, samt bruk av konserninterne fordringer. 

Ut i fra overstående økonomiske betraktninger og beregninger synes det klart at senario 1 er å 
foretrekke av de to. 
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6.5 Kriterier for valg mellom senarioene  
Tabellen under viser de to virksomhetssenarioene for STHF og hva som særpreger dem  

Evalueringskriterier Senario 0 Senario 1 

God kvalitet, pasientsikkerhet og 

likeverdige tilbud 

Fagpersoner fordeles på to 
lokasjoner, kan skape 
samtidighetskonflikter.  

Samlet fagkompetanse på 
færre steder trygger 
pasientsikkerhet. 

God tilgjengelighet Tjenestetilbud på to 
lokasjoner. 

Samlet tilbud. 

Faglig og organisasjonsmessig 

styrke 

Tjenestetilbud og 
fagpersonell delt på to 
lokasjoner.  Mindre 
mulighet til å styrke 
fagmiljøet. 
 

Samling av fagmiljø. Bedre 
mulighet for samhandling. 
Attraktivt for fagpersonell, 
bedre rekruttering og 
utdanning. 

God kapasitetsutnyttelse Skjermet elektiv drift. Behov for å skjerme elektiv 
drift i akuttsykehuset. Mer 
fleksibel bruk av personell.  

Bærekraft, ressursutnyttelse og 

driftsøkonomi 

Personell fordelt på to 
lokasjoner, komplisert 
logistikk. Tidsbruk går med 
til transport.  

Mindre transport av 
pasienter og personell. Mer 
robuste fagmiljøer og bedre 
økonomisk bærekraft. 

Bygningsmessig tilstand, egnethet 

og kostnader for vedlikehold 

Høye kostnader for drift av 
bygninger på to 
lokasjoner. 

Redusert 
vedlikeholdsetterslep og 
lavere driftskostnader knyttet 
til mindre areal 

 

6.6 Valg av senario for framtidig utvikling 
Ved å flytte somatisk dagaktivitet fra Porsgrunn til Skien fører det til at bygningsmassen i Porsgrunn 

kan avhendes og fagmiljøet samles og blir styrket i Skien. Det gir betydelige innsparinger 

bygningsmessig og for bruk av personell, utstyrs og romressurser. Samtidig gir det økt press på 

kapasiteten i Skien, slik at det er behov for utbygging av kapasiteten. Utilfredsstillende forhold i 

sengeområdene kan bli betydelig forbedret ved at man bygger nybygg for sengeområder både i Skien 

og Notodden og benytter dagens sengeområder i Skien til poliklinikk og operasjonsområder.   

 

Sykehuset Telemark HF foreslår derfor virksomhetssenario 1 som utviklingsretning for sykehuset.  
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7 Tiltak 
Med utgangspunkt i analysene, framskriving og vurdering av senarioene, risikoanalyse og 

mulighetsstudier vil Sykehuset Telemark legge senario 1 til grunn for iverksettelse av tiltaksplaner: 

7.1 Tiltak på kort sikt (2017-2021) 

  
Tiltaksområder Tiltak 

Pasientens helsetjeneste, 

brukertilfredshet 

Starte utfasing av flersengsrom og felles bad i sengeområdene.  

Organisasjonsutvikling innenfor drift av sengeposter 

Gjøre polikliniske tjenester tilgjengelige på ettermiddag.   

Etablere selvbetjeningsløsninger. 

Pasientbehandling, faglig 

prioritering, pasientsikkerhet, 

kvalitet og pasientopplæring 

Etablering av kreftsenter med stråleterapi. 

Gjennomføre prosjekt for utvikling av prehospitale tjenester 

 

Samhandling og oppgavedeling Samhandling med kommunene. 

Samhandling mellom Notodden og Skien for effektiv ressursbruk 

(personell, utstyr, kapasiteter) 

Samhandling somatikk – psykisk helsevern/rusbehandling 

Kompetanse (det inkluderer 

bemanning og rekruttering, 

forskning, utdanning og 

innovasjon med mere) 

Oppfølging av rekrutteringsprosesser og strategisk 

kompetanseutvikling i samsvar med sykehusets vedtatte 

strategiplan og nasjonal bemanningsmodell. 

Økonomi 

 

Sikre gevinstrealisering av tiltak, jfr budsjettprosess/ØLP 

Teknologi og utstyr 

 

Oppgradere medisinskteknisk utstyr i tråd med teknologisk 

utvikling og løpende investeringsplaner – som også omfatter 

IKT/annet utstyr. 

Bygg 

 

Oppgradere bygg for sikkerhetspsykiatri i Skien, planlegge og 

gjennomføre nybygg for stråleterapi, nytt sengebygg med 

ensengsrom og bad i Skien, samt oppgradere sengeområder på 

Notodden. 
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7.2 Tiltak på mellomlang sikt (2022-2030)  
 

Tiltaksområder Tiltak 

Pasientens helsetjeneste, 

brukertilfredshet 

Gjennomføre organisasjonsutvikling og logistikkforbedring innen 

poliklinisk behandling. Øke åpningstid i poliklinikkene i henhold 

til pasientenes behov. 

Pasientbehandling, faglig 

prioritering, pasientsikkerhet, 

kvalitet og pasientopplæring 

Etablere felles resepsjoner for poliklinikk og dagbehandling. 

Samhandling og oppgavedeling Samhandling internt i Notodden og Skien om god utnyttelse av 

felles ressurser. Nybygg og ombygging gir nye muligheter. 

Kompetanse (det inkluderer 

bemanning og rekruttering, 

forskning, utdanning og 

innovasjon med mere) 

Oppfølging av rekrutteringsprosesser og strategisk 

kompetanseutvikling i samsvar med sykehusets vedtatte 

strategiplan og nasjonal bemanningsmodell. 

Økonomi 

 

Sikre gevinstrealisering av tiltak, jfr budsjettprosess/ØLP. 

Teknologi og utstyr 

 

Oppgradere medisinskteknisk utstyr i tråd med teknologisk 

utvikling og løpende investeringsplaner – som også omfatter 

IKT/annet utstyr. 

Bygg 

 

Ombygging/oppgradering poliklinikker, dagbehandling og 

operasjonsstuer (2022)  

 

  

 

 
Utviklingsplanen vil følges av prosjektprogram for tiltakene. 
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Forord  
Denne risikovurderingsrapporten er utarbeidet av en oppnevnt arbeidsgruppe i forbindelse med 
Utviklingsplan STHF 2030 (U30). Arbeidsgruppen har hatt arbeidsmøter/workshop, og deler av 
arbeidsgruppen har hatt flere individuelle arbeidsmøter og etterarbeid, hvor også ulike fagmiljøer er 
konsultert. Risikovurderingene er framlagt for kommunale samarbeidsparter gjennom formelt 
nedsatte forum for samhandling. 
 
Følgende elementer dekkes:  

 Omfang og avgrensinger i risikovurderingen. 
 Beskrivelse av grunnlaget for risikovurderingen. 
 Kartlegging av mulige sårbarheter og trusler. 
 Vurdering av risiko, herunder sannsynlighet og konsekvens.  

 
Hensikten med denne rapporten 
En ROS-analyse er ikke like godt egnet til å sammenligne ulike konsepter eller alternativer, fordi 
analysen vil være kvalitativ. I vurdering av ulike utviklingsløsninger/senarioer i et planarbeid, vil det 
ofte være stor usikkerhet i vurderingene av enkelthendelser, det vil være usikkerhet om alle 
vesentlige risiko-momenter er dekket, og modellen har begrensninger i forhold til å oppsummere 
totalrisiko. Likevel, antall hendelser, alvorlighetsgrad og deres plassering i risikobildet kan gi en god 
indikasjon. 
 
Hensikten med risikovurderingen er å gi en oversikt over uønskede hendelser som kan true ønsket 
måloppnåelse. Vi har vurdert om bekymringer/uønska hendelser knyttet til ulike sider ved 
senarioene har forskjellige konsekvenser i de ulike senarioene, men uten at disse områdene er vektet 
i forhold til hverandre.  Analysen gir et grunnlag for å sammenligne risikobildet mellom de ulike 
senarioene, og sammen med evalueringskriteriene bidrar den som underlag for valg av senario. Ved 
å identifisere risiko ved de to senarioene, vil vi få et grunnlag for å anbefale risikoreduserende tiltak 
knyttet opp mot identifiserte sårbarheter. Nærmere vurdering av risikoreduserende tiltak vil følge i 
forbindelse med gjennomføring av valgt senario, bl.a. i forbindelse med ide- og konseptfase for 
konkrete tiltak.   
 
Endelig risikovurderingsrapport inngår som en del av det formelle beslutningsgrunnlaget for valg 
mellom senario 0 og senario 1 i U30.  
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Behandling av risiko  
For å sikre god håndtering av identifiserte risikoer, anbefales det å ha et aktivt forhold til følgende:  
 
Akseptere 
 

Det er ikke mulig å fjerne all risiko. Noe risiko kan derfor aksepteres, men det er 
viktig at risikoen er identifisert, forstått og akseptert av berørte parter. Vurdering av 
kost/nytteverdi vil være sentral i denne sammenheng. Merk at etterlevelse av 
lovpålagte krav kan ikke være gjenstand for en slik vurdering, og at avvik ikke 
aksepteres.  

Behandle 
 

Iverksette tiltak for å redusere risikoen, enten ved å redusere sannsynligheten for at 
den inntreffer eller ved å redusere konsekvensene det vil medføre at risikoen 
inntreffer. Sannsynlighetsreduserende tiltak (forebygging) bør prioriteres. 

Overføre 
 

Noe av den finansielle risikoen kan muligens overføres til forsikringsselskap, 
gjennom kontraktsmessige forhold med en tredje part, eller ved at mulige berørte 
parter aksepterer den risikoen de kan bli påført. Merk at overføring av risiko knyttet 
til sensitiv informasjon i liten grad vil være et alternativ.  

Fjerne 
 
 
 
 

Dersom en identifisert risiko anses som uakseptabel og denne ikke kan kontrolleres, 
behandles eller overføres, kan løsningen være å eliminere alle aktiviteter/elementer 
som påfører denne risikoen. 
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1 Sammendrag  
 
Sykehuset har besluttet å utarbeide en utviklingsplan fram mot 2030, fordi vi våre bygningsmessige 
og logistiske utfordringer krever tiltak for at vi framover skal kunne realisere «pasientens 
helsetjeneste». I vårt planarbeid er det intensjonen at risikovurderingen kan gi et grunnlag for å 
sammenligne risikobildet i de to senarioene, og at denne vurderingen gir et bidrag inn i 
beslutningsgrunnlaget for valg av senario 
 
Rapporten beskriver risikoforhold som er identifisert i senario 0 og senario 1 i 2030, samt dersom 
nåsituasjonen fortsetter fram mot 2030 – kalt «Utsettelsesalternativet». 
  
Det er identifisert mulige trusler og hendelser hvor flere av risikoene er utenfor akseptansegrensen 
(gule) og krever oppfølging og vurdering av risikoreduserende tiltak. Ytterligere risikoer er 
uakseptable (røde) og krever behandling.  
 
I sykehusets arbeid med ROS-analyse av senarioene, ble det fra klinisk hold knyttet aller størst 
bekymring til «utsettelsesalternativet», idet våre sengeposter, dialyseaktivitet og sikkerhetspsykiatri 
ikke driftes innenfor aksepterte faglige krav i dag, og disse kravene forsterkes for hvert år som går, 
dvs graden av uforsvarlighet forsterkes. I tillegg er det bygningsmessige 0-alternativet 
(«utsettelsesalternativet») den klart mest kostbare løsningen driftsmessig – og den svakeste mht 
bærekraft. Dette fremkommer i risikovurderingen.  
 
Senario 1 skiller seg klart positivt fra senario 0 når et gjelder risikobildet. Spesielt gjelder dette   
pasientsikkerhet, drift , økonomi og omdømme.  
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 Oppsummert risikobilde 2030 1.1

 
 
Se kap. 4 for detaljer. 
 

2 Introduksjon og avgrensninger 
 
Planforutsetninger – usikkerhet knyttet til slike 
Utviklingsplan STHF 2030 beskriver senario av virkeligheten 15 år fram i tid. Dette innebærer 
usikkerhet knyttet til forutsetningene for planen, samt usikkerhet om eksterne faktorer som kan 
påvirke og endre forutsetningene. Slik usikkerhet er felles for begge senarioene i Utviklingsplan STHF 
2030. Vi har valgt å ikke gå i dybden på vurderinger av aktuell usikkerhet knyttet til de 
planforutsetninger vi har lagt til grunn (jfr vekting av modifiserende faktorer og framskriving av 
kapasitetsbehov og driftsøkonomi). Utviklingsplanen skal rulleres, minimum hvert 4. år, og i den 
forbindelse vil planforutsetningene måtte oppdateres, og hvor ny og bredere risikovurdering kan bli 
aktuelt.  
 

Utsettelse S0 S1

Nr Område
Beskrivelse av uønsket hendelse/trussel

Risiko Risiko Risiko

1 Pasientsikkerhet/kvalitet/tilbud 12

2 Organisasjonstretthet/HMS/mistillit 15

3 Økonomi 16

4 Kvalitet/pasientsikkerhet, ventelister. 12 6

5 Samhandling somatikk og psykiatri. 4 4

6 Utdanning/ rekruttering

Kortere utdanningsløp krever fortettet 

opplæringsaktivitet, noe som er krevende med flere 

lokasjoner.

Kandidater ønsker ikke kontraktsfestet flere 

arbeidssteder.

9 3

7
Delt driftsmoddel og manglende synergier. Tungvint, 

lite effektivt ved kjøring mellom lokasjoner.
15 3

8
Omstilling døgn til dagkirurgi, kan ikke gjøre så mye 

inngrep i Porsgrunn vs. Skien.
12 3

9
Forstyrrelse av elektiv virksomhet når denne flyttes inn 

i akuttsykehus. Krever skjerming.
6 12

10 Økonomi
Negativ økonomisk bæreevne.

Kostbare mellomløsninger og reduksjon av tilbud.
15 6

11 S0 belaster miljøet marginalt mer. 6 4

12

Tap av arbeidsplasser i Porsgrunn kan kompenseres 

med ny aktivitet. Arbeidsplasser forblir i Grenland.

Fraflytting av bygningsmasse i Porsgrunn kan 

kompenseres med ny aktivitet.

4 4

13 Omdømme

Utfordrende å foredle og utvikle nye tjenesteri takt 

med befolkningens forventninger (pasientflukt).

Fagmiljøer spredt over flere lokasjoner kan medføre 

svekket omdømme og hindre rekruttering.

12 9

Utsettelse, ingen av senarioene blir 

besluttet/ gjennomført.

Pasient-kvalitet

Drift

Samfunn/ miljø



 

 7 

Gjennomføringsrisiko 
I denne risikovurderingen har vi valgt å ikke vurdere aktuell risiko knyttet til gjennomføringen av den 
utbyggings- og ombyggingsaktivitet som blir aktuell i perioden fram mot realisering av målbildet. I 
utviklingsplanen er ingen endelige bygningsmessige løsninger valgt, selv om det er gjort noen slike 
forutsetninger som grunnlag for økonomiske beregninger (eget vedlegg). Risiko knyttet til 
utbyggings- og ombyggingsaktivitet, samt mulige midlertidige driftsomlegginger, må nærmere 
risikovurderes som en del av ide- og konseptfasen i f.m. utbygging.  
 

3 Grunnlag for risikovurderingen 
Kapittel 3 beskriver grunnlaget for risikovurderingen. Ved behov for utfyllende beskrivelse henvises 
det til vedlegg og forarbeider. 
 

 Utsettelsesalternativet (bygningsmessig 0-alternativ) 3.1
I senario 0 for de virksomhetsmessige senarioer, er det vurdert både et bygningsmessig 0-alternativ 
(dvs. virksomhet og bygningsmessig status quo) og et alternativ med ombygginger for å øke kvalitet 
og effektivitet. Det bygningsmessige 0-alternativet er definert som «en beskrivelse og tallfesting av 
dagens situasjon og forventet utvikling uten tiltak på området», dvs uten at bygningsmessige tiltak 
gjennomføres utover det å tilfredsstille lovkrav (f.eks. ventilasjon, brannmessige krav). 
Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget (referanse) for å beskrive og tallfeste virkninger av 
tiltak som analyseres1 og benevnes også som et utsettelsesalternativ. Utsettelsesalternativet betyr at 
de regionalt finansierte prosjekter ikke blir realisert i henhold til tidsplanen (inkl. strålesenter).   
 

 Senario 0 3.2
Senario 0 er en videreføring av dagens virksomhet, men med en endring i aktivitet som tilsvarer 
framskriving av aktivitet og kapasitetsbehov i 2030. 
 
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. Som nå er 
det dagaktivitet for somatikk og psykisk helsevern/rus i Porsgrunn, Kragerø, Seljord og Rjukan samt 
døgnopphold i Seljord og Porsgrunn DPS.  Det er forutsatt moderne sengeposter både på Notodden 
og i Skien, dvs at dagens flersengsrom i all hovedsak er erstattet med ensengsrom.  Den desentrale 
dag- og polikliniske aktiviteten innen somatikk, rus og psykisk helsevern vil styrkes, i tillegg til at 
ambulant virksomhet og samarbeidet med kommunene videreutvikles. 
 

 

                                                           
 
1
 Finansdepartementet veileder for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser 
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 Senario 1 3.3
Denne driftsmodellen innebærer to døgnsykehus for somatikk, med den konsekvens det har for 
logistikk og ressursutnyttelse av personell, rom og utstyr.   
 
Hovedtrekkene i dette senarioet er: 

 Skien som stort akuttsykehus 

 Notodden som akuttsykehus 
 
Den somatiske aktiviteten i Porsgrunn avvikles og overføres til Skien, eventuelt til Notodden der det 
er hensiktsmessig. Konsentrasjon av den somatiske aktiviteten fra 3 til 2 hovedlokasjoner vil gi en 
mer effektiv driftssituasjon, fordi en unngår dublering av utstyr og funksjoner, og fordi begrensede 
personellressurser fordeles på færre lokasjoner. en unngår dublering av utstyr og funksjoner, og fordi 
begrensede personellressurser fordeles på færre lokasjoner. 
 
Dette tilrettelegger for mer helhetlig tilnærming på tvers av kirurgi og indremedisin og mellom 
poliklinikk og døgnbehandling. Det er forutsatt moderne sengeposter både på Notodden og i Skien, 
dvs at dagens flersengsrom i all hovedsak er erstattet med ensengsrom.  Polikliniske og ambulante 
tjenester på spesialistnivå videreutvikles og utføres i samarbeid med kommunene. 
 

 
 

 Innspill til risikomomenter 3.4
3.4.1 Planforutsetninger 
De  planforutsetningersom er lagt til grunn i U 30 er felles for begge senarioene.  
Nedenfor skisseres aktuell usikkerhet knyttet til planforutsetningene. Men i den videre ROS-analysen 
har vi valgt å ikke gå i dybden på vurderinger (vekting) av aktuell risiko framover knyttet til disse 
planforutsetningene, fordi dette ikke er relevant for å sammenligne de to senarioene, eller å velge 
det ene senarioet framfor det andre.  Den generelle risiko knyttet til planforutsetninger som er felles 
for begge senarioene, vil løpende bli vurdert i forbindelse med rullering av utviklingsplanen og i 
arbeidet med økonomisk langtidsplanlegging.  
 

3.4.1.1 Demografisk framskriving og beregning av behovskapasitet 
Demografisk framskriving av aktiviteter er foretatt av Nasjonalt Pasient register (NPR) med 
framskrivingshorisont 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 (del 1). Ansvar for gjennomføring av framskrivningen av aktiviteter ligger ved NPR. 
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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, 
samt 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 en rekke 
endringsfaktorer (jfr modifiserende faktorer som epidemiologi, endret oppgavefordeling pga 
samhandling med kommunene, omlegging fra døgn til dagbehandling, teknologiske føringer og 
endrede behandlingsmuligheter, internt effektiviseringspotensial). Vektingen av slike 
endringsfaktorer er gitt en tilråding fra et fagpanel i Helse Sør-øst, i tillegg til at en egen faggruppe 
ved STHF har kvalitetssikret vektingen i forhold til våre lokale forhold. 
 
Framskriving av aktivitet har så gitt grunnlaget for å beregne framtidig kapasitetsbehov knyttet til 
liggedager/døgnplasser, dagopphold/dagplasser, polikliniske konsultasjon/poliklinikkrom og 
operasjonsaktivitet/operasjonsstuer. 
 
Denne metodikken er utviklet og eies av Sykehusbygg HF, og den vil bli lagt til grunn for tilsvarende 
beregninger i utviklingsplaner for andre HF.  
 
Det er usikkerheter knyttet til slik modellbruk; t.e kan SSB sin modell bygge på forutsetninger som 

ikke slår til, sentraliseringstendenser kan svekkes og innvandring feilberegnes. Slik usikkerhet finnes 

og kan vanskelig påvirkes, men uansett er denne usikkerheten akkurat lik i begge senarioer. 

3.4.1.2 Ressurssituasjonen i kommunene 
Utviklingsplanen forutsetter at kommunene er i stand til å påta seg de oppgaver som 
samhandlingsreformen legger til grunn. Dersom utviklingen i kommuneøkonomien medfører at 
kommunene ikke makter denne ansvarsreformen, er det stor risiko for at sykehuset får et større 
kapasitetsbehov enn forutsatt. Mange kommuner, og spesielt de mindre kommunene (som i 
Telemark er mange) opplever ofte utfordringer knyttet til rekruttering og kompetanseutvikling. 
Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er en kritisk suksessfaktor. Omfattende 
samarbeid mellom sykehus og kommuner, samt interkommunalt samarbeid, kreves for at 
kommunen skal klare å fylle sin påtenkte rolle. 
 

3.4.1.3 Faglige føringer og utvikling 
Oppgavefordelingen mellom sykehus og kommuner er på noen områder uklar, særlig innen området 
psykiatri/rus. Dette kan skape usikkerhet med negativ følge for pasienter som «faller mellom to 
stoler». Det er et felles ansvar å skape helhet i pasientbehandlingen, derfor må rollene avklares og 
det faglige samarbeidet samtidig styrkes. 
 

3.4.1.4 Teknologi og kommunikasjon 
Den teknologiske utviklingen går raskt; den betyr nye behandlingsmuligheter som tidligere ikke 
fantes, den betyr mulighet for enklere inngrep, den betyr at en del behandling kan skje desentralt og 
delvis i pasientens eget hjem, mens annen høyteknologisk behandling er driver for ytterligere 
sentralisering. Fysisk avstand vil trolig får mindre betydning i framtida. Nye kommunikasjons- og 
overvåkingsmuligheter vil åpne endret og enklere behandlingsoppfølging, ikke minst gjelder dette 
innen eldreomsorgen i kommunene.  Samtidig kan ny teknologi åpne for nye behandlings- og 
oppfølgingsmuligheter som også medfører økt etterspørsel med tilhørende kostnader. Det er en 
utfordring å få til samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som minimaliserer 
dobbeltarbeid og unødig kostnadsvekst. 
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3.4.1.5 Infrastruktur 
Pågående og planlagte veiprosjekter vil korte reisetiden mellom kommuner og mellom kommuner og 
sykehus. Slike konsekvenser, i tillegg til ny kommunikasjonsteknologi, kan føre til endringer i 
oppgavefordelingene mellom sykehus og mellom sykehus og kommuner som vi ikke klarer å forutse 
nå. 
 

3.4.1.6 Gjennomføringsrisiko 
Regjeringen har nedsatt et utvalg som innen 1. desember 2016 skal vurdere organiseringen av 
eierskapet til sykehusene (Kvinnslandutvalget), hvor også konsekvensene for samordning og 
ressursutnyttelse mellom sykehus, samt hensynet til økonomistyring og kontroll, skal utredes. Hva 
dette betyr i f.t. nye finansieringsformer er vanskelig å si. Den medisinske utviklingen vil fortsette, og 
det kan komme nye faglige føringer, bl.a. endrede krav til spesialistkompetanse og volumkrav knyttet 
til behandlingsaktivitet, som kan medføre endret oppgavefordeling enn det vi legger til grunn i dag. 
 
I denne risikovurderingen har vi ikke vurdert aktuell risiko knyttet til utbyggings- og 
ombyggingsaktivitet og de driftsomlegginger som kan bli nødvendige i perioden fram mot realisering 
av målbildet. I utviklingsplanen er ingen endelige bygningsmessige løsninger valgt, selv om det er 
gjort noen slike forutsetninger som grunnlag for økonomiske beregninger (eget vedlegg). Risiko 
knyttet til utbyggings- og ombyggingsaktivitet, samt mulige midlertidige driftsomlegginger, må 
nærmere risikovurderes som en del av ide- og konseptfasen i f.m. utbygging. 
 
I dette arbeidet er det fra deltakerne side likevel understreket at en eventuell omfattende ombygging 
(sengeposter) samtidig som drift opprettholdes i arealet, har langt mer komplekse risiki knyttet til seg 
enn etablering av nybygg. 
 
 

 Samfunnsmessige hensyn og Miljø 3.5
3.4.1 Miljø 
STHF skal har det samme framskrevne kapasitetsbehov for pasientbehandling i senario 0 og 1. 
Forskjellen er at den elektive somatiske pasientbehandlingen i Porsgrunn overflyttes til Skien i 
senario 1.  Samlet sett vil sykehuset i senario 1 redusere arealbruken med over 5000 m2, samtidig 
som nyinvesteringer (både nybygg og rehabilitering) vil medføre mer moderne og energieffektive 
bygg.   Dette betyr noe lavere CO2-utslipp i senario 1, men den miljømessige påvirkning av dette 
vurderes marginal, - også fordi aktiviteten overflyttes til Skien, og en mer aktiv drift her vil trolig øke 
CO2-utslippene noe pga økt energiforbruk. 
 
Transportmessige forskjeller mellom senario 0 og senario 1 vurderes å bli ubetydelige, og uten at 
klare miljømessige konsekvenser kan identifiseres. Dagens elektive sykehus i Porsgrunn er ikke et 
lokalsykehus for innbyggerne i nærområdet, men et dagsykehus som innenfor avklarte fagområder 
tilbyr behandling til de aktuelle pasientgruppene i hele fylket. De pasienter som bor i Porsgrunn og 
tilbys behandling i Porsgrunn i dag, vil få ca 9 km lengre reisevei, men ansatte som pendler mellom 
sykehuslokasjonene i dag vil få færre reiser. Sykehusets interne logistikk vil bli noe enklere i senario 
1, men fordi vi vil opprettholde DPS døgnenhet i Porsgrunn, vil forsyning opprettholdes for denne 
delen. Ingen av senarioene legger til grunn endret avstand til akuttfunksjoner. Befolkningstyngden i 
Telemark ligger noe nærmere Skien enn Porsgrunn, men avstand i denne sammenheng har liten 
ressursmessig/ tidsmessig konsekvens, slik at ingen senario påvirker tilgjengelighet. 
 

3.4.2  Samhandling med primærhelsetjenesten 
Det å utvikle «pasientenes helsetjeneste» ligger til grunn i både senario 0 og senario 1, og begge 
senarioene forutsetter samme gode utvikling av målrettede og effektive samhandlingstiltak. 
Omregnet til senger utgjør endret oppgavefordeling en reduksjon i liggedager tilsvarende 35 senger 
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for STHF fram mot 2030. Effekten av samhandling mellom kommunale helsetjenester og 
spesialisthelsetjenester forutsetter god kommunikasjon, tilpasset kapasitet og fordeling av riktig 
kompetanse for tjenestene. Det er knyttet utfordringer og usikkerhet til måloppnåelse av 
samhandlingsreformen, men vi vurderer at samme usikkerhet ligger til grunn i begge senarioene. 

 

3.5.3 Andre samfunnsmessige hensyn 
Jfr endret lokalisering av arbeidsplasser, kommunikasjonsmessige forhold og politiske hensyn, er 
utredet og bredt kommunisert med aktuelle parter i tidligere planarbeid. I så henseende er den 
generelle oppfatning at en styrking og modernisering av STHF det viktigste for innbyggerne, og ikke 
hvor enheter er lokalisert i Grenland.  I senario 1 blir elektiv somatisk aktivitet flyttet fra Porsgrunn til 
Skien. Selv om arbeidsplasser flyttes fra Porsgrunn til Skien, anses de reelle konsekvenser av dette 
minimale, ettersom Grenland er ett arbeidsområde hvor bosted påvirkes lite av arbeidssted.  
Dessuten kan frigjøring av næringsareal i Porsgrunn tiltrekke «ny virksomhet». Med dette 
oppsummeres at senario 0 og senario 1 er tilnærmet likeverdige i f.t. samfunnsmessige hensyn som 
nevnt. 
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4 Risikovurderingen pr 2030 

 Hendelser/trusler som har lik score kan være gruppert 
sammen. 

Utsettels
e / 

nåsituasj
on i 2030 

Senario 0 Senario 1 

 
# Område Beskrivelse av uønsket hendelse/trussel S K R S K R S K R 

1 

Utsettelse, 
ingen av 
senarioene 
blir 
besluttet/ 
gjennomfø
rt. 

 
Pasientsikkerhet/kvalitet/tilbud: 
 
STHF kan miste pasienttilbud, bli forhindret 
fra å lansere nye tilbud dersom ikke ting 
skjer. 
 
Svekket rekruttering, vedlikehold/øke 
kompetanse, utdanning. 
 
Svekket smitteberedskap pga. 
flersengsrom. Fremtiden kan gi mer smitte 
som man ikke blir raskt frisk av. 
 
Konfidensialitet/personvernet til den 
enkelte pasient utfordres ved 
flersengsrom. Dagens og fremtidens 
pasienter forventer kvalitet og god 
standard. 

4 3 12             

2 

 
Organisasjon/ansatte: Fører til tretthet, 
demotivasjon, manglende engasjement, 
usikkerhet. 
 
Kan medføre negativt omdømme med 
følgekonsekvenser, eks. rekruttering og 
pasienttilgang. 
 
Mistillit til ledelsen, manglende 
beslutninger. 

5 3 15             
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3 

 
Økonomi: Forsinkelse i oppnåelse av 
bærekraftig drift. 
 
Manglende ivaretakelse av lovkrav. 
 
Vedlikehold/reinvestering i bygninger vi 
ikke vil ha og/eller provisoriske løsninger. 
 
Feil fokus på drift/havari vs. investeringer. 
 
Dublering av utstyr/funksjoner som kan 
elimineres. 
 
Om 5 år: kveldsdialyse + helger pga økt 
populasjon 

4 4 16             

4 

Pasient-
kvalitet 

 
Svekket kvalitet/pasientsikkerhet, uønsket 
operasjonsforløp i Porsgrunn kan medføre 
behov for overflytting til akuttsykehuset i 
Skien med ambulanse. 
 
Økte ventelister pga får ikke behandlet 
antall pasienter som forutsatt, dårlig 
ressursbruk, f.eks. av operasjonsaler. 
 
Dårligere beredskap, knapphetsressurser 
og kan befinne seg i Porsgrunn. 
 
Rekrutteringsvansker. 

      4 3 12 2 3 6 

5 

 
Redusert mulighet for samhandling mellom 
somatikk og psykiatri.        2 2 4 2 2 4 
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6 

Utdanning/ 
rekrutterin
g / 
arbeidsmilj
ø 

 
Framtidas kortere utdanningsløp krever 
fortettet opplæringsaktiviteter med flere 
pasienter.  Mer krevende å følge nytt 
utdanningsløp.  
 
Å drive utdanning er mer krevende på to 
steder; LIS-leger som er i Porsgrunn kan gå 
glipp akutte og interessante ting i Skien. 
 
Rekruttering: Langsiktig konsekvens for 
rekruttering og påfyll av kompetanse. 
Kandidater ønsker ikke kontraktsfestet 
flere arbeidssteder. Ansatte later til å være 
positive til en moderne arbeidsplass. 

      3 3 9 1 3 3 

7 

Drift 

 
Fellesmøter vanskeliggjøres med flere 
lokasjoner. 
 
Delt driftsmodell og manglende synergier. 
Tungvint, lite effektivt ved kjøring mellom 
lokasjoner. 

      5 3 15 1 3 3 

8 

 
Omstilling døgn til dagkirurgi, kan ikke 
gjøre så mye inngrep i Porsgrunn vs. Skien. 
 
Lengre stuetid i Skien fremfor Porsgrunn 
som må avsluttes tidligere pga ikke 
oppvåkningskapasitet etter 16:00. 

      4 3 12 1 3 3 

9 

 
Flytte elektiv virksomhet inn i akuttsykehus 
medfører forstyrrelser i elektivt (bør 
skjermes selv om S1 gir bedre utnyttelse). 

      2 3 6 4 3 12 
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10 Økonomi 

 
S0 dyrere drift enn S1. 
 
Ikke økonomi til å endre, negativ 
økonomisk bæreevne, klarer ikke innfri 
økonomiske krav fra eier. 
 
Kostbare mellomløsninger og reduksjon av 
tilbud. 

      5 3 15 2 3 6 

11 

Samfunn/ 
miljø 

 
S0 belaster miljøet marginalt mer pga 
transport av personell, varer og pasienter.       2 3 6 2 2 4 

12 

 
Tap av arbeidsplasser i Porsgrunn, men 
arbeidsplasser forblir i Grenland. 
 
Fraflytting av bygningsmasse i Porsgrunn 
kan kompenseres med ny aktivitet. 

      2 2 4 2 2 4 

13 Omdømme 

 
Svekket økonomi gjør det vanskelig å 
foredle og utvikle gode tjenester 
(pasientflukt) i takt med befolkningens 
forventninger. Negativt 
omdømme/pasienttilfredshet kan medføre 
pasientflukt. 
 
Splittede fagmiljøer over flere lokasjoner 
kan medføre svekket omdømme i 
fagmiljøene og svekke rekruttering. 

      4 3 12 3 3 9 

 
 

 Sannsynlighetsdefinisjon 4.1
Sannsynelighetsvurdering definisjoner: 

1 Meget liten Blir overrasket om det skjer 

2 Liten Tror ikke det vil skje 

3 Moderat Kan skje 

4 Stor Ganske stor sjanse for at det skjer 

5 Svært stor Blir overrasket om det ikke skjer 
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 Konsekvensskala 4.2

Konsekvens-
skala 

Pasientskade/ 
pasientsikkerhet 

Ansatt/HMS/ 
arbeidsmiljø 

Økonomi/ 
ressurs/ 
materielle 
verdier 

Ytre miljø 
(luft, avløp, 
grunn) 

Egendefinert: 
Omdømme 

1 Marginal 

Ubetydelig 
pasientskade, 
ubetydelig endring 
i pasientens 
tilstand 

Ubetydelig 
fysisk/psykisk 
personskade 

Ingen 
betydning, 
håndteres 
med egne 
ressurser 

Ingen kjente 
miljøskader 

Ubetydelig negativ 
omtale, presse 
følger ikke saken 
videre. 

2 Liten 

Mindre alvorlig 
pasientskade, 
mindre alvorlig 
endring i 
pasientens tilstand 

Mindre alvorlig 
fysisk/ psykisk 
personskade. 
Korte 
sykefravær 

Begrenset 
ekstra 
ressursbruk 

Mindre 
alvorlige 
miljøskader 
som kan 
reverseres 

Begrenset negativ 
omtale i lokal eller 
begrenset media 
over tid. 

3 Moderat 

Alvorlig 
pasientskade, 
alvorlig endring i 
medisinsk tilstand 

Alvorlig fysisk/ 
psykisk 
personskade. 
Sykefravær 
øker 

Moderat 
driftstap. 
Krever ekstra 
ressursbruk 

Alvorlige 
miljøskader 
som kan 
reverseres 

Negativ omtale i 
lokal og regional 
presse. Presse 
følger ikke saken 
videre 

4 Alvorlig 

Betydelig 
feildiagnose og 
behandlingssvikt. 
Svært alvorlig 
pasientskade. Fare 
for varig tap av 
helse/ tap av liv 

Betydelig 
fysisk/ psykisk 
personskade. 
Fare for tap av 
helse/ varig 
men. 
Sykefravær 
rammer drift 

Større 
driftstap. Kan 
kreve 
mobilisering 
av ressurser 
fra andre 
enheter 

Betydelig 
miljøskade/ 
fare for 
miljøskader 
av varig 
karakter 

Foretakets 
omdømme og 
pålitelighet svekkes 
gjennom 
førstesideoppslag, 
negativ omtale i 
riksdekkende 
media. 

5 
Svært 
alvorlig 

Mange alvorlige 
feildiagnoser, 
mulig tap av liv 

Tap av helse, 
mulig tap av 
liv. Betydelig 
sykefravær 

Meget stort 
driftstap. Kan 
kreve 
mobilisering 
av eksterne 
ressurser 

Omfattende 
miljøskade 
av varig 
karakter 

Foretakets 
omdømme og 
pålitelighet svekkes 
kraftig gjennom 
vedvarende negativ 
omtale, der presse 
forfølger saken over 
tid og 
enkeltpersoner og 
virksomheten settes 
under press fra 
pressen. 
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 Risikomatrise 4.3

 
 

  
 

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Kompetansebehov og tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere 

nødvendige medarbeidere. 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

36-2016 HR-direktør Mai Torill Hoel 

og Økonomidirektør Tom 

Helge Rønning 

Orientering 19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:    

Utrykte vedlegg: 
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Ja, rett kompetanse på rett sted og til rett tid har betydning. 

 

Ingress:  

 

I styresak 79-2015, 16.12.2015 ba styret om en konkret handlingsplan for å realisere strategisk 

plan for HR. Styret har tidligere vedtatt strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere 

ved STHF. 

 

I saken som nå legges frem, tas det utgangspunkt i demografisk utvikling i Telemark, 

rekrutteringsutfordringer i sykehuset, U30 og forventede fremtidige behov. 

 

Sykehuset har et sørge for ansvar for befolkningen i Telemark. Sykehusets oppgave er å utvikle 

gode og moderne helsetjenester. Dette krever at sykehuset har evne til å tiltrekke seg ny 

kompetanse, og utvikle eksisterende kompetanse. Sykehuset må planlegge for å imøtekomme 

fremtidige behov, og gjøre aktive handlinger for å kunne levere et optimalt og fremtidsrettet 

helsetilbud. 

 

Saken inneholder tiltak på både kort sikt (2016-19) og lang sikt frem mot 2030 og danner 

grunnlaget for det som vil være sykehusets handlingsplan for strategisk HR. 

 

 

  

Forslag til vedtak:  

 

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen legge innholdet til grunn for arbeidet med å 

beholde, utvikle og rekruttere nødvendige medarbeidere i fremtiden. 
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Innledning 

Strategisk plan for HR ble behandlet av styret ved Sykehuset Telemark HF 16.12.2015 (sak 79-

2015), og i sykehusets ledergruppe 09.12.2015 (sak 140-2015). 

Saken som nå legges frem skal ivareta sykehusets behov som er nærmere definert i 

Utviklingsplanen 2030 (U30). Saken fokuserer spesielt på hvordan sykehuset skal sikre nødvendig 

kompetanse og kapasitet for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester både i 

inneværende strategiperiode 2016-19 og frem mot 2030. 

Beskrivelse av nåsituasjon og utfordringsbildet for STHF 

Befolkningsutvikling i Telemark 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har beregnet at antall innbyggere i opptaksområdet for Sykehuset 

Telemark vil øke med 8 % eller 13 800 personer fra 2014 til 2030. Alderssammensetningen viser 

en betydelig vekst i aldersgruppen over 67 år, noe som gir økte utfordringer knyttet til 

sykdomsfrekvens og sammensatte diagnoser. 
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Forventet utvikling i aktivitet ved Sykehuset Telemark HF 

 
(SSB/Sykehusbygg) 

Aktiviteten knyttet til planlagt strålesenter er ikke tatt med i denne tabellen. Forventet aktivitet ved 

strålesentret når det er i full drift, er ca 12 000 pasientoppmøter i året. Dette er tall som baserer seg 

på sammenlignbare sykehus (Sykehuset Innlandet). 

 

Forventede endringer i sykdomsbildet til befolkningen  

Det forventes særlig en vekst innen disse områder: 

Pasienter med kreft, hjerneslag, kronisk lungelidelse, mage-tarm sykdommer, sykelig overvekt, 

nyresykdom, psykisk helse og rus. (U30) Økt volum av pasienter vil antakelig føre til behov for 

endring i bemanning, og mer spesialisert behandling som igjen medfører behov for personell med 

mer spisset kompetanse.  
 

Utfordringer som påvirker rekrutteringssituasjonen 

- Markedssituasjon: hvordan konkurrere med andre sykehus 

- Fritt sykehusvalg/pasientens helsetjenester 

- Kommunikasjon: infrastruktur og reisevei 

- Endring i behandlingsformer/teknologi – kan føre til flytting av pasientgrupper/sentralisering 

- Teknologi- gir nye krav til ny kompetanse for å gjennomføre behandlinger 

- Endring i finansieringsmodeller  

Bemanning, nåværende og fremtidig økning i antall årsverk ved STHF tall hentet fra U30 

Tabellen under viser antall årsverk innenfor ulike yrkesgrupper i de ulike klinikkene. Kolonnen 

“2014” viser faktiske tall for 2014, kolonnen “2030” viser estimert økning i bemanning frem til 

2030. 

2014-2030 % endring

Pasientforløp  Døgnopphold 

2030

Liggedager 

2030

Gjennomsnitt

lig l iggetid 

2030 

Dagopphold 

2030

Poliklinisk 

konsult. 2030

1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 7 % -9 % -16 % 128 % -3 %

2 C00-C99 Ondartede svulster 36 % 24 % -9 % 93 % 20 %

3 D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster 4 % -10 % -13 % 10 % -8 %

4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 21 % 12 % -8 % 3291 % -15 %

5 E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd, ernæringssykd metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter og dialyse 20 % 16 % -3 % -16 % -15 %

6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser -29 % -21 % 12 % 658 % -17 %

7 G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet, ekskl TIA 8 % 11 % 3 % 33 % 3 %

8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser -9 % -17 % -8 % 23 % 8 %

9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute -11 % -9 % 2 % 39 % 20 %

10 I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag), inkl TIA 24 % 6 % -15 % 64 % 28 %

11 I20-I25 Ischemske hjertesykdommer 9 % -5 % -13 % -26 %

12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 25 % 34 % 7 % -45 % -30 %

13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma -20 % -2 % 22 % 1340 % -1 %

14 Rest J Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni -5 % -10 % -5 % 5 % -14 %

15 K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet -11 % -12 % -1 % -3 % -23 %

16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud -19 % -11 % 11 % 16 % -28 %

17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 19 % 0 % -16 % 228 % -18 %

18 M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet 12 % 20 % 7 % -3 % -9 %

19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer -30 % -14 % 22 % 168 % 2 %

20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer -40 % -27 % 22 % 32 % 3 %

21 O00-O99, Z37 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel 8 % 4 % -4 % -16 % -9 %

22 P00-P96 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 11 % 3 % -7 % 0 % 9 %

23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik -12 % -17 % -5 % 28 % 2 %

24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted -56 % -35 % 45 % 1367 % -12 %

25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 10 % 27 % 16 % 0 % -8 %

26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl hofte/lår/underekstr) 7 % -3 % -10 % -5 % -31 %

27 S70-S99 Skader i hofte og lår, underekstremiteter 18 % 15 % -2 % -26 % -25 %

28 T40-T65 Intox -7 % -14 % -8 % -22 %

29 Rest S T Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker 8 % 2 % -6 % -11 % -8 %

30 Z50 Rehabilitering 214 % 35 % -57 % -15 %

31 Rest Z, ekskl Z37, Z51 og Z49 Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten -27 % -10 % 22 % 11 % -7 %

-2 % 3 % 5 % 12 % -7 %
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Totalt antall brutto årsverk i 2014 er: 3093, det er forventet en økning med 163 årsverk frem til 

2030. 

 

Økningen i MSK omfatter ny bemanning ved strålesenteret. I tillegg kommer behov for å endring i 

bemanning som følg av pakkeforløp og økt volum med utredning og diagnostisering. 

Økningen er sannsynligvis størst innenfor 3 grupper: leger, sykepleiere, diagnostisk personell. 

 

“Adm” omfatter Service og Systemledelse, Økonomi, HR, Fag- og forskning og 

Bemanningssentret. Det er ikke forventet noen bemanningsøkning innenfor “Adm”. Det samme 

gjelder innenfor Medisinsk klinikk. 

 

Utfordringer knyttet til bemanning ved STHF 

Tabellen under viser aldersfordelingen per 03.02.2016 innenfor ulike stillingskategorier med antall 

årsverk i hver aldersgruppe:  

 
Yrkesgruppene som inngår i “Pasientrettede stillinger” er: Vernepleier, Logoped, Sosionom, 

Pedagog, Miljøarbeider, Audiograf, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Miljøterapeut, Helsesekretær. 

 

 

 

 

 

 

Brutto årsverk 2014 2030 2014 2030 2014 2030 2014 2030 2014 2030 2014 2030 2014 2030

Administrasjon/Ledelse 65      4        70      40      25      62      2        72      179    

Ambulansepersonell 75      0        

Forskning 1        3        

Pasientrettede stillinger 18      59      50      11      13      141    37      

Leger 107    5        115    27      1        24      2        68      22      54      6        2        

Psykologer 1        36      5        0        54      5        0        

Sykepleier 177    11      312    55      273    22      23      17      182    9        16      

Helsefagarbeider/hjelpepleier 51      76      12      19      4        7        66      1        

Diagnostisk personell 0        146    46      

Drifts/teknisk personell 6        16      1        4        10      3        6        224    

424    20      648    -     221    6        432    27      330    90      575    20      464    -     

AdmKPRKIR MED BUK ABK MSK
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Aldersfordeling blant overleger, leger i spesialisering (LIS) og psykologer: 

 
 

Aldersfordeling overleger og LIS i de ulike klinikker: 

 
 

Bemanning, turnover 

Tabellen under viser hvor mange som har sluttet som følge av at de har gått over til avtalefestet 

pensjon, alderspensjon eller andre sluttårsaker: 

 

Fordeling aldersgrupper per klinikk Stillingskat 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69

(01) Kirurgisk klinikk Overleger 0 % 15 % 41 % 36 % 8 %

(01) Kirurgisk klinikk LIS 29 % 63 % 8 % 0 % 0 %

(02) Medisinsk klinikk Overleger 0 % 13 % 42 % 29 % 16 %

(02) Medisinsk klinikk LIS 24 % 69 % 7 % 0 % 0 %

(03) Barne- og ungdomsklinikken Overleger 0 % 6 % 28 % 36 % 31 %

(03) Barne- og ungdomsklinikken LIS 19 % 68 % 12 % 0 % 0 %

(06) Akutt og beredskap Overleger 0 % 11 % 51 % 33 % 5 %

(06) Akutt og beredskap LIS 24 % 68 % 8 % 0 % 0 %

(07) Medisinsk Serviceklinikk Overleger 0 % 29 % 26 % 35 % 11 %

(07) Medisinsk Serviceklinikk LIS 10 % 66 % 24 % 0 % 0 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Overleger 0 % 15 % 14 % 43 % 28 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling LIS 11 % 65 % 24 % 0 % 0 %
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Sykehuset Telemark har ca. 10 % turnover i 2015, fordelingen er 6 % avtalefestet pensjon (AFP), 

5 % overgang til alderspensjon og 89 % har sluttet. Til sammen utgjør dette 396 medarbeidere, 

hvorav mange har vært ansatt i tidsbegrensede stillinger. 

 

Tabellen under viser hvor mange som har sluttet innen de ulike yrkeskategorier i 2015. Når det 

gjelder tilsettinger i midlertidige stillinger, vil det variere med behovet for å dekke opp for 

permisjoner og utdanningsstillinger. 

 
Fra 01.07.2015 skal leger i spesialisering være fast ansatt. Før dette tidspunktet ble alle leger i 

spesialisering midlertidig ansatt. Dette er årsaken til at mange leger, som har vært midlertidig 

ansatt, har sluttet når avtaler knyttet til utdannelsesstillinger er fullført.  

Utfordringer på kort sikt 2016-19 

Sykehuset Telemark har de senere årene gjennomført flere omfattende omstillinger for å tilpasse 

seg til fremtidens behov. U30 skisserer to ulike scenarier, og begge scenarier vil medføre behov 

for omstilling og endring. Personell vil bli flyttet og kan få nye eller andre arbeidsoppgaver. Dette 

vil kreve mye fleksibilitet av de ansatte, og det vil være behov for jobbglidning. Utfordringene 

knyttet til jobbglidning er å sikre god nok opplæring og motivere ansatte til å tilegne seg ny 

kompetanse. 

 

Uansett valg av scenario i utviklingsplanen, så vil sykehuset ha behov for å gjøre betydelige 

oppgraderinger og endringer i bygningsmasse og organisering av driften. Dette kan føre til ikke 

optimale arbeidsforhold i en overgangsperiode, noe som kan gjøre det vanskeligere å rekruttere 

nødvendig personell i ombyggingsperioden. 

 

Innenfor somatikk skal sykehuset opprettholde akuttilbud både ved sykehuset i Skien og 

Notodden. Sykehuset har i lengre tid basert akuttberedskapen på Notodden på innleie av leger fra 

vikarbyrå. Dette er en dyr løsning, og det jobbes med å finne gode ordninger for å benytte leger fra 

Skien i vaktordninger på Notodden. 

 

Sykehuset har i dag utfordringer med å rekruttere innenfor enkelte yrkesgrupper. Dette er blant 

annet overleger innen barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri og radiologi. Sykehuset vil også på 

kort sikt ha utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med spesialsykepleiere innenfor enkelte 

områder, som for eksempel operasjonssykepleiere. 

 

Sykehuset har store utfordringer knyttet til alderssammensetningen innenfor flere yrkesgrupper 

hvor gjennomsnittsalderen er relativt høy. Det vil føre til behov for å erstatte mange medarbeidere 

med høy kompetanse på relativt kort tid. Sykehuset har lenge hatt utfordringer knyttet til å 

rekruttere fagpersonell uten lokal tilknytning til det geografiske området. Utfordringen er å få 

disse til å tenke langsiktig på sitt ansettelsesforhold ved sykehuset. 

Yrkesgruppe Fast Midlertidig Totalt

Administrasjon/Ledelse 31 5 36

Ambulansepersonell 4 4

Pasientrettede stillinger 18 50 68

Leger 8 69 77

Psykologer 10 10

Sykepleier 50 49 99

Helsefagarbeider/hjelpepleier 30 7 37

Diagnostisk personell 7 5 12

Drifts/teknisk personell 20 26 46

Totalt 174 215 389
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Stråleenhet 

Sykehuset Telemark skal etablere en stråleenhet som er planlagt satt i drift innen 01.01.2019. For 

å kunne gjøre enheten operativ vil sykehuset ha behov for å ansette 27 nye medarbeidere. 

Fordelingen innenfor de ulike yrkesgruppene og ønsket tidspunkt for ansettelser, er beskrevet i 

tabellen under: 

 
Det vil by på utfordringer å rekruttere flere av disse personellgruppene. Fagmiljøene er små på 

nasjonalt nivå, og utdanningskapasiteten er begrenset.  

Utfordringer på lang sikt mot 2030 

Utviklingsplanen for STHF i et 2030 perspektiv (U30) vil beskrive utfordringene nærmere. I 

forhold til rekrutteringssituasjonen vil vi fremheve følgende: 
- Utfordringene vil sannsynligvis være innenfor de samme områdene som i 2016-19, men de vil 

antakelig bli forsterket som følge av demografisk utvikling: generell befolkningsvekst, endring i 

snitt alder, innvandring (andre/nye/flere helseutfordringer) 

- Nye fremtidig behandlingsbehov  

- Nye behandlingsformer med mer poliklinisk behandling, dagbehandling og hjemmebehandling vil 

kunne påvirke hvilke kompetansebehov som sykehuset vil ha på lang sikt 

- Nye behandlingsformer vil endre behovene for samarbeid med kommuner, andre sykehus 

- Større grad av sentralisering av behandlingen 

- Økonomi 

Særlig sårbare stillinger 

Det ble i 2013 gjort en omfattende kartlegging i forhold til rekrutteringssituasjonen for en rekke 

yrkesgrupper. Innholdet i tabellen under bygger på gjennomført kartlegging og gjenspeiler i stor 

grad dagens situasjon, og framtidsutsiktene.  

 

Behovet innen diagnostisk personell (Radiologi, Patologi, Laboratoriemedisin) vil øke betraktelig. 

Dette dreier seg om til sammen ca. 40 stillinger innen fagområdene: Radiologi, radiografi, 

nukleærmedisin samt bioingeniører. 

 

Det vil i løpet av 2016 bli gjort en ny kartlegging av kompetanse ved STHF, som skal bygge på ny 

prosedyre for kompetansestyring.  

 

  

Ansettelsesplan 2016 2017 2018 2019 SUM

Stråleterapeuter 4 5 3 3 15

Med fysikere 1 1 1 3

Onkolog 1 1 1 3

LIS onklologi 1 1

sykepleier 1 1

sekretærressurs 1 1 2

Serviceingeniør 1 1

seksjonsleder 1 1

Sum 6 8 9 4 27
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Rekrutteringssituasjon for sårbare yrkesgrupper: 

Yrkes gruppe BESKRIVELSE AV VURDERINGER GJORT I FORHOLD TIL 
SÅRBARHET  

Overlege radiologi Økt fremtidig behov for radiologi som diagnostisk verktøy, 
spesielt innen kreftdiagnostikk. Lav nasjonal 
utdanningskapasitet 

Overlege nukleærmedisin Økt fremtidig behov for diagnostisk verktøy, spesielt innen 
kreftdiagnostikk og non-invasiv hjertediagnostikk.  Kritisk lav 
nasjonal utdanningskapasitet 

Overlege patologi Økt fremtidig behov for patologi som diagnostisk verktøy 
spesielt innen kreftdiagnostikk. Lav nasjonal 
utdanningskapasitet 

Overlege medisinsk 
biokjemi  

Sentralt diagnostisk område i fremtiden. Kritisk lav nasjonal 
utdanningskapasitet 

Overlege immunologi og 
transfusjonsmedisin 

Økt etterspørsel etter blod og blodprodukter. Kritisk lav 
nasjonal utdanningskapasitet 

Overlege gynekologi Mange som STHF utdanner begynner i privat virksomhet 

Overlege ØNH Flere overleger vil fratre de nærmeste årene 

Overlege nyfødtmedisin Lite medisinsk fagmiljø, som er sårbart i.f.t. rekruttering 

Overleger Notodden Gastrokirurgi, indremedisin, generell kirurgi, geriatri, ortopedi, 
voksenpsykiatri og barneungdomspsykiatri. Flere overleger vil 
fratre de nærmeste årene 

Bioingeniør Patologi 
cytologi 

Svært lav nasjonal utdanningskapasitet 

Spesialsykepleiere Vanskelig å rekruttere spesialutdannede sykepleiere. 
Må utdanne dem selv 

Overlege psykiatri Flere overleger vil fratre de nærmeste årene. Lite miljø som er 
sårbart ved vakanser og permisjoner 

Tabellen omfatter ikke behov knyttet til etablering av strålesenter i Telemark. 

 

Tiltak for å oppnå strategien 

Tiltak Ansvarlig 

Rekruttering  

Omdømmebygging tema i lederutviklingsprogram for avdelingsledere HR-avdelingen 

Kompetansekartlegging med risikovurderinger gjennomføres årlig i 

hver klinikk. Skal beskrive nå-situasjonen og behovene på kort og lang 

sikt. Dette gir god kontroll på nøkkelkompetanse og fremtidige behov 

for rekruttering 

Linjeledelse 

Benytte ulike rekrutteringsarenaer: rekrutteringsmesser i inn- og utland, 

konferanser, konsulenttjenester (EURES), intern rekruttering (rekruttere 

LIS-leger til overlegestillinger) 

HR-avdelingen 

Benytte rekrutteringskonsulenter og vikarbyrå med rammeavtale Linjeledelse 

Aktiv markedsføring rettet mot studenter på høyskoler og universiteter HR-avdelingen 

Ryddige ansettelsesprosesser med klare krav til dokumentasjon og 

saksbehandling 

Linjeledelse 



 

Side 9 av 10 

 

  

Utvikling av medarbeidere  

Bygge gode læringsmiljøer ved gjennomføring av interne kurs og 

fagdager 

Linjeledelse 

Legge til rette for forskning og videreutdanning Linjeledelse/fag-

avdelingen 

Utarbeide individuelle kompetanseplaner for å skaffe oversikt over 

STHFs behov og den ansattes ønsker for å utvikle seg i jobben 

Linjeledelse 

Ledere skal årlig gjennomføre medarbeidersamtaler med alle sine 

ansatte, med fokus på faglig og personlig utvikling. Veiledning for 

medarbeidersamtaler er utarbeidet av HR 

Linjeledelse 

Bruke medarbeiderundersøkelsen aktivt for å skape motivasjon, 

arbeidsglede og forbedringstiltak. Alle forbedringstiltak legges inn i 

handlingsplan og følges opp jevnlig 

Linjeledelse 

Bruke bemanningssentret til å rekruttere og utvikle medarbeidere Linjeledelse/HR-

avdelingen 

Satse på og utvikle egne medarbeidere, utdanne og bygge kompetanse  
o Pilot innen onkologi et ett tiltak 

Linjeledelse 

Samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner  
o Samarbeid med universitetssykehusene i forhold til utdannelse av 

spesialister 
o Gjennomføring av praksisperioder for studenter, elever og lærlinger 

ved sykehuset  
o Etablere praksiskoordinatorordning for sykepleierstudenter i 

samarbeid med Høgskolen Sørøst-Norge 

Linjeledelse/HR-

avdelingen 

Koordinering og samarbeid med andre HF i regionen i forhold til 

utveksling og hospitering for ulike yrkesgrupper 

Linjeledelse/HR-

avdelingen 

  

Beholde medarbeidere  

Bruke IA-avtalen aktivt   

 tilrettelegging når mulig  

 etterleve NAVs regelverk, fokusere på medarbeiderens 
medvirkningsplikt ved langtidsfravær 

Linjeledelse/HR-

avdelingen 

Kontinuerlig registrere medarbeidernes ønsker for utvidet stillingsbrøk i 

personalportalen. Bemanningssentret brukes aktivt for å øke 

stillingsprosenten 

Ansatte/ 

linjeledelse/ HR-

avdelingen 

Velferdsgoder: Bedriftsidrettslag, kunstforening, KLP forsikringer, 

bistand til barnehage og bolig 

AMU/HR-

avdelingen 

Sykehuset skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende i 

forhold til betingelser 

Linjeledelse/HR-

avdelingen 

Livsfasepolitikk 

 Tilretteleggelse av arbeidstid (turnus) 

 Trekantsamtaler med gravide 

 Kortvarige permisjoner og reduksjon av stillingsbrøk 

 Seniorsamtaler og seniordager 

Linjeledelse/HR-

avdeling 

Læring gjennom erfaringsdeling hvor erfarne medarbeidere overfører 

kunnskap til nye medarbeidere 

Linjeledelse 

Alle ansatte får faglige utfordringer Linjeledelse 

Involvere ansatte i arbeidet med å realisere sykehusets strategi gjennom 

direktørens utvidede ledermøter, samlinger for ledere 

Linjeledelse 

Tydelige lederavtaler med klare forventninger til leder Linjeledelse 



 

Side 10 av 10 

 

  

Ledelse  

Virksomhetsstyring skal gjøres på en enhetlig måte i hele 

organisasjonen. Ledelsens gjennomgang og dialogmøter med nærmeste 

leder er viktige elementer i dette. 

Linjeledelse 

Gjennomføre kurs i risikovurdering for alle ledere, tillitsvalgte og 

verneombud ved STHF i løpet av 2016. Dette for å skape en felles 

forståelse av metodikken 

HR-avdelingen 

Gjennomføre lederutvikling for avdelings- og seksjonsleder hvor 

rekruttering og omdømmebygging er ett av temaene 

HR-avdelingen 

  

 

HR-avdelingen er fra 1. mai 2016 omorganisert. HR-rådgivere skal knyttes tettere opp mot de 

ulike klinikkene.  
- Alle klinikker får en egen HR-rådgiver som sin kontakt i HR-avdelingen 

- HR-rådgiver vil ha tettere dialog med klinikkene for å sikre at HR-avdelingen gir riktig og 

nødvendig bistand så tidlig som mulig på relevante områder 

- Etablere tettere kobling mellom controllere og HR-rådgivere for å gi en bedre total tjeneste til 

klinikkene 

Sykehuset vil innføre ny prosedyre for kompetansestyring i løpet av 2016: 
- Ny prosedyre gir organisasjonen en felles metode og system for å gjennomføre 

kompetansestyring. Prosedyren muliggjør bedre planlegging av satsningsområder på tvers av 

klinikker, avdelinger og seksjoner. Sykehuset gjennomfører piloter to piloter i løpet av mai, for 

leger i medisinsk klinikk og for personell sterilsentral, for å prøve ut prosedyre for 

kompetansestyring før den iverksettes i hele organisasjonen 

- Risikovurdering er en viktig del av kompetansestyring, som skal brukes aktivt for å identifisere 

kritisk kompetanse på både kort, mellomlang og lang sikt. Risikovurderingene vil understøtte 

prioriteringer og satsningsområder 

Sykehuset igangsatt et arbeid for å ta i bruk “kompetansemodulen” i GAT for å registrere 

deltakelse på obligatorisk opplæring og sertifiseringer. Dette vil gi en bedre oversikt over status på 

obligatorisk opplæring og sertifiseringer, og vil på sikt erstatte papirbaserte systemer. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:  

Arbeid med reduksjon av korridorpasienter 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

37 - 2016  Administrerende direktør Bess 

Margrethe Frøyshov / 

Prosjektleder Espen Halvorsen  

Beslutningssak  19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Rapport Ingen korridorpasienter ved STHF 

Utrykte vedlegg: ingen  

 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. Ja, det er viktig 

for god og verdig pasientbehandling at ingen pasienter må ligge på korridor 

 

 

 

Ingress:  

Rapporten presenterer prosjektarbeidet og de foreslåtte tiltak som skal sørge for at ingen pasienter 

må ligge på korridor ved STHF. 

 

Prosjektgruppen foreslår en rekke tiltak som kan bidra til å fjerne/redusere korridorpasienter. 

Vesentlig for pasientsikkerheten er at flyten ut av akuttmottaket er god, og at pasienten får god 

behandling til rett tid og på rett sted ut fra faglige vurderinger. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

1. Styret vedtar rapporten ”Ingen korridorpasienter ved STHF”. 

2. Det legges til grunn at høringsinnspill kan innarbeides i rapporten. 

3. Det forutsettes at administrasjonen legger innholdet i rapporten til grunn for arbeidet med å 

fjerne korridorpasienter ved STHF. 

 

 

 

 

 

Skien, den 11.05.2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 

 

 

 



 

Side 2 av 2 

 

 

Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 
Sykehuset Telemark har i lengre tid hatt utfordringer med at pasienter må ligge på korridor.  

Sengebelegget ved STHF gjennom 2015 var på 87 %, slik at det antas at sengeantall og derved 

behandlingskapasiteten på sengepostene er tilstrekkelig. Ettersom det likevel har vært en høy 

andel korridorpasienter har sykehuset ikke utnyttet sengekapasiteten på en god nok måte. 

 

Det er en målsetting at det ikke skal være korridorpasienter. Dette for å sikre høy pasientsikkerhet 

og god og verdig pasientbehandling.  

 

Prosjektet ”Ingen korridorpasienter ved STHF” ble etablert i januar 2016 med målsetting om å 

identifisere tiltak som bidrar til å løse utfordringen med korridorpasienter. Prosjektet har arbeidet 

med å identifisere tiltak innen tre hovedområder; arbeidsprosesser, ansvarsforhold og 

styringsinformasjon og foreslått tiltak innenfor alle disse områdene for å sikre at sengeresurssene 

benyttes riktigere.  

Viktige tiltak er å få dataverktøy som gir god oversikt over ledige senger, slik at kapasiteten kan 

utnyttes bedre og sikre en jevnere pasientfordeling i perioder med stor pågang av pasienterøring av 

to nivå 1 prosedyrer; oppfølging av satelittpasienter og styringsrett/ plasseringsrett av pasienter fra 

akuttmottak til sengeposter.  

Utover disse tiltakene er det en rekke andre tiltak som omhandler blant annet holdningsendringer, 

endrede rutiner, bedre etterlevelse av eksisterende rutiner, organisering av oppgaver og 

arbeidsrutiner. 

 

Rapporten er vedtatt i ledergruppen. I det følgende skal en liten arbeidsgruppe sørge for å 

prioritere, operasjonalisere og lage en tidsplan for implementering av tiltakene. Tiltakene skal så 

gjennomføres ved alle relevante sengeposter ved STHF. 

 

Målet er sengekapasiteten ved sykehuset skal benyttes på en god og hensiktsmessig måte og slik at 

det ikke blir nødvendig å legge pasienter på korridor på grunn av kapasitetsproblemer.  

 

 

Vurdering 
Gjennomføring av tiltakene vil sørge for at det ved utgangen av 2016 ikke vil være 

korridorpasienter ved STHF. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:   Pasientsikkerhetsprogrammet 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

38-2016 Administrerende direktør Bess 

M. Frøyshov 

Fagdirektør Halfrid Waage 

Orienteringssak 19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:    

Utrykte vedlegg: 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Ja, Pasientsikkerhetsprogrammet gir tydelige føringer på områder hvor det er behov for 

forbedring, samt konkrete tiltak. 

 

Ingress:  

 

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet bygger på tiltak og erfaringer fra 

pasientsikkerhetskampanjen, og har følgende overordnet målsetting: 

• Redusere pasientskader 

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 

I saken redegjøres det for status for programmet og resultat ved Sykehuset Telemark HF. 

 

 

 

 
  

 

Forslag til vedtak:  

Styret ber administrasjonen om å holde et fortsatt høyt fokus på pasientsikkerhet og og 

kontinuerlig forbedring, med innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet som en viktig del av 

dette arbeidet. 

 

 

 

 

Skien, den 06.05 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 
Om programmet og tiltakene 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet organiserer og koordinerer Helsedirektoratet det 

nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7». 

• Programmets sekretariat er plassert i Helsedirektoratet. 

• Programmets fagråd er et rådgivende organ for sekretariatet. 

• Hvert innsatsområde har sin egen ekspertgruppe (ledende klinikere på området). 

 

Etter pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24-7» (2011-2013) ble det etablert et femårig 

program for pasientsikkerhet med visjon om at pasienter, brukere og pårørende opplever at Norge 

har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester. Programmet bygger på tiltak og erfaringer fra 

pasientsikkerhetskampanjen, og følgende overordnet målsetting videreføres: 

• Redusere pasientskader 

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 

For å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten fokuserer programmet på konkrete 

forbedringstiltak innenfor utvalgte innsatsområder. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av en 

omfattende og bred prosess der det er hentet innspill fra helseforetakene og erfaringer fra 

kampanjer og program i andre land, og som deretter er tilpasset nasjonal kontekst. Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført kunnskapsoppsummeringer på de mest 

sentrale innsatsområdene. Et nasjonalt fagråd har igjen vurdert innspillene i en formalisert prosess. 

Innsatsområdene er vedtatt av programmets styringsgruppe. Flere av tiltakspakkene er utarbeidet i 

samråd med eksperter fra fagområdet, som for eksempel pilot hjerneslag og pilot fall der 

Sykehuset Telemark hadde en sentral rolle. Fellestrekk ved innsatsområdene og tilhørende 

tiltakspakker kan oppsummeres slik: 

• Områder med stort potensiale for klinisk forbedring i Norge 

• Tiltak som er dokumentert effektive 

• Gode data og metoder for å evaluere effekt av tiltak 

• Støtte i norske fagmiljø 

 

For å redusere pasientskader og øke pasientsikkerhet i klinisk praksis, implementeres 

forbedringstiltak fra programmets innsatsområder (også kalt tiltakspakker). Forbedringsmodellen 

med PDSA-sirkelen (Plan-Do-Study-Act) er en enkel og praktisk metode for å lykkes med 

forbedringsarbeidet. Metoden går ut på systematisk småskala-testing der erfaringer underveis 

muliggjør nødvendig justering inntil man har funnet en optimal løsning som fungerer i praksis. 

Først da kan man implementere tiltakspakkene i flere avdelinger og i flere sykehus. Metoden har 

vist seg å være velegnet til å skape forbedringer i raskt tempo.  

 

I 2016 skal relevante innsatsområder igangsatt i kampanjeperioden 2011-2013 spres til alle 

relevante enheter/avdelinger innen utgangen av 2016. Dette er forankret i Oppdrag og bestilling 

2016 for Sykehuset Telemark og i Pasientsikkerhetsprogrammets strategi 2014-2018. Av de 12 

eksisterende innsatsområdene i programmet, er 9 relevante ved Sykehuset Telemark. 

Gjennomføring/spredning av relevante innsatsområder ved Sykehuset Telemark følger under. 
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 Spredning av innsatsområder, 1.tertial 2016:

 
 

 

Oversikt for Sykehuset Telemark:  

 
 

Tiltakene i programmet skal ikke oppfattes som å komme i tillegg til annen virksomhet. Krav til 

forsvarlig behandling og kontinuerlig forbedring inngår i sentrale lover og forskrifter som 

regulerer norsk helse- og omsorgstjeneste. Pasientsikkerhetsarbeidet er et ordinært linjeansvar. 

Ledere på alle nivå har ansvar for at relevante tiltakspakker blir implementert, og ansvar for at 

helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse i forbedringsarbeidet. I Sykehuset Telemark har 

programmet helt fra starten vært organisert med en felles programleder og en ressursperson fra 

hver klinikk. Fra 2016 har pasientsikkerhet kommet inn i lederavtaler ved STHF, med forventning 

om at arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet skal ha høyeste prioritet.  

 

Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av sykehusets ordinære aktivitet og 

resultatene følges opp i ledelseslinjen. I tillegg vil avvik og funn ved internrevisjon bidra til å 

identifisere områder med behov for forbedringstiltak, samt grad av implementering dersom avvik 
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oppstår som følge av manglende tiltak i pasientbehandlingen. Eksempelvis innen innsatsområdet 

«Fallforebygging» der overordnet prosedyre tydelig beskriver krav til oppfølging av pasienter mtp 

screening og evt fallforebyggende tiltak.  

 

Den enkelte helsearbeider har ansvar for å gjennomføre forbedringstiltak og for å tilegne seg den 

kunnskapen som kreves for å ta del i forbedringsarbeidet. Som et bidrag til kompetanseheving ved 

STHF arrangeres fagdager med tema «Risikostyring og pasientsikkerhet i klinisk praksis» i 2016.   

 

 «Samstemming av legemiddellister» er identifisert som det innsatsområdet der implementeringen 

ikke er like god sammenlignet med de andre områdene. Legemiddelhåndtering er samtidig et 

høyrisikoområde, og et område der det ofte forekommer feil. Dette har medført at Sykehuset 

Telemark setter ekstra fokus på legemiddelsamstemming i 2016, med mål om å spre 

innsatsområdet til flere relevante avdelinger, samt å øke kvalitet av allerede igangsatt 

forbedringstiltak. Lunge sengepost (Medisin 2) er pilot i dette forbedringsarbeidet, og har i 

samarbeid med farmasøyt utviklet opplæringspakker for leger og sykepleiere som sikrer kvalitet 

og dokumentasjon av samstemming av legemiddellister inn. Ortopedisk sengepost har dessuten 

deltatt i regionalt prosjekt for å prøve ut ny arbeidsform ved samstemming, men resultatet av dette 

ble at man brukte unødvendig mye tid til samstemming i praksis. Av den grunn satses det videre 

på opplegget utviklet ved Lunge sengepost, og dette er allerede spredt videre til andre sengeposter. 

I tillegg pågår et forbedringsprosjekt ved Slageneheten knyttet til samstemming av 

legemiddellister ut i regi av programmet Nordisk forbedringsagentutdannelse. Farmasøytenes 

arbeid med legemiddelgjennomgang bidrar dessuten til ytterligere pasientsikkerhet innen 

legemiddelhåndtering.  

 

Nye innsatsområder utredes og piloteres, med plan om videre spredning i programmet i 2017. Ved 

Sykehuset Telemark er forbedringsarbeid innen disse områdene igangsatt: 

 
 

Pasientsikkerhetsprogrammet og infeksjonsforebyggende arbeid har som felles mål å redusere 

andel helsetjenesteassosierte infeksjoner. Håndhygiene er ansett som det viktigste 

smitteforebyggende tiltak. Fokus på håndhygiene og riktig bruk av antibiotika, samt 

implementering av programmets innsatsområder «Trygg kirurgi», «Forebygging av 

urinveisinfeksjoner» og «Forebygging av infeksjon ved SVK» har til hensikt å sikre 

infeksjonsforebygging i klinisk praksis. Videre brukes resultater fra insidensregistrering av 

postoperative sårinfeksjoner (NOIS (Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten)-

POSI) og  prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk 

(NOIS-PIAH) aktivt med iverksetting av forbedringsarbeid ved aktuelle avdelinger. 

Smittevernsenheten er pådrivere i denne typen forbedringsarbeid, og i 2015/2016 rettes dette mot 

ortopedi og gastrokirurgi for forebygging av henholdsvis proteserelatert infeksjon og 

hulromsinfeksjon. 
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Med mål om å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet innen utgangen av 2018, organiseres 

forbedringsarbeidet på en slik måte at tidlig involvering av klinikere som arbeider pasientnært, 

samt ledelsesforankring sikres. Suksessfaktorene har videre vært bruk av tverrfaglige 

forbedringsteam, veiledning i forbedringskunnskap og tilgang på måleverktøy for å monitorere 

prosessmål ved implementering av forbedringstiltak og senere for oppfølging. Risikotavler er tatt i 

bruk ved flere av sengepostene. Disse har til hensikt å visualisere pasienters risiko for skade. 

Tavlemøte er videre et verktøy med aktivt bruk av risikotavlen i pasientbehandlingen der 

personalet i fellesskap vurderer pasienters risiko for skade. Regelmessige tavlemøter stimulerer til 

teamarbeid der man i fellesskap blir enige om nødvendige tiltak. Intensiv er pilot på dette området, 

og innførte tavlemøter i mars. Forbedringstavler som visualiserer fokus på pasientsikkerhet og 

resultater av forbedringstiltak er også tatt i bruk, og på Notodden FOVA synliggjøres disse også 

for pasienter og pårørende.  

 

Resultat 
Regelmessige pasientsikkerhetsvisitter utført av direktør og fagdirektør, kommuniserer 

toppledelsens engasjement i pasientsikkerhet. Ledelse av pasientsikkerhet er en kontinuerlig 

forbedringsprosess, og visittene bidrar til å opprette kommunikasjonslinjer vedrørende 

pasientsikkerhet mellom ansatte, ledere og toppledelsen. Pasientsikkerhetsvisittene sikrer 

førstehåndsinformasjon fra klinikere om deres bekymring når det gjelder sikkerhet. Ved å lytte til 

og støtte de ansatte når de tar opp sikkerhetsspørsmål, samt følge opp i ettertid, uttrykkes handling 

og ledelse av pasientsikkerhet. Dette bidrar til å utvikle en åpen kultur hvor pasientenes sikkerhet 

har førsteprioritet. I tillegg gjennomføres pasientsikkerhetskulturundersøkelse som måler 

sikkerhetsklima og teamarbeidsklima blant de ansatte. Gode resultater er her assosiert med færre 

uønskede hendelser i pasientbehandlingen. Pasientsikkerhetskultur er de verdier, holdninger, 

oppfatninger, kompetanse og adferdsmønstre som har betydning for hvordan sikkerhet prioriteres 

og gjennomføres i pasientbehandlingen. Undersøkelsen ble utført i 2012 og 2014, med svarandel 

henholdsvis 68% og 70% (mål: 70%). Resultatene følger under. 

 
Modent sikkerhetsklima og teamarbeidsklima er gode måleparametre fordi de forteller om både 

nivået av klima og grad av konsensus blant de ansatte, og resultat > 60% gjenspeiler redusert 

risiko for pasientskader basert på internasjonal erfaring. 

 

Strukturert journalundersøkelse med metoden Global Trigger Tool (GTT) utføres regelmessig ved 

at to granskningsteam (medisinsk og kirurgisk klinikk) undersøker til sammen 10 journaler to 

ganger måned, altså 240 journaler per år. Resultater rapporteres til HSØ tertialvis. GTT er en 

internasjonalt anerkjent og standardisert metode der liste over totalt 55 kriterier (triggere) angir 

sannsynlighet for at det kan ha forekommet en pasientskade. Metoden er ikke egnet for 

pasientopphold innen rehabilitering, pediatri og psykiatri. Dokumenterte pasientskader 

klassifiseres i følgende kategorier for skadens alvorlighetsgrad: 

• E: forbigående skade som kun fordret tiltak for å unngå plager for pasienten 
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• F: forbigående skade som medførte midlertidig mèn eller forlenget sykehusopphold 

• G: langvarig skade – varige mèn 

• H: livreddende behandlingstiltak innen time var nødvendig 

• I: pasienten døde 

 

GTT Nasjonal tidsserie 2011-2014: 

 
 

GTT Sykehuset Telemark 2015:

 
 

Resultatene for 2015 er nylig rapportert til HSØ. Legemiddelfeil utgjør den største 

enkeltkategorien. Økt rapportering av pasientskader gjennom innføring av elektronisk 

sykepleiedokumentasjon, samt nyetablert granskningsteam i medisinsk klinikk har bidratt til funn 

av høyere andel pasientopphold med minst en pasientskade ved GTT 2015 i forhold til foregående 

år. Dette støttes av at økningen utgjøres av urinveisinfeksjoner og fall, som i all hovedsak 

dokumenteres i sykepleiejournalen. Resultatene følges opp videre ved Sykehuset Telemark.  

 

Nasjonale kvalitetsindikatorer måles, rapporteres og gir statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten 

i tjenesten. Kvalitetsindikatorene synliggjør resultater knyttet til implementering av 

forbedringstiltak i pasientbehandlingen. Et eksempel er programmets innsatsområde «Behandling 

av hjerneslag» der et av tiltakene er «Pasienten blir vurdert for trombolysebehandling». Her vil 

kvalitetsindikatoren «Andel pasienter med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs 

trombolysebehandling» muliggjøre sammenligning med andre sykehus, samt analysering av 

trender over tid, som om nødvendig vil utløse relevant forbedringsarbeid. Under følger oversikt 

fra 3.tertial 2015. 
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De fleste innsatsområdene følges opp med lokale prosessmål for å sikre at vi gjør de riktige 

tiltakene og derved oppnår reduksjon i antall pasientskader og bedret pasientsikkerhetskultur. 

Monitorering av prosessmål er særlig viktig i implementeringsfasen. Eksempelvis kan nevnes 

«Forebygging av selvmord». For områdene «Trykksår», «Fall» og «Forebygging av UVI» 

benyttes kalender der oppstått skade dokumenteres. Ut fra disse fanges det opp eventuell økt andel 

skade som krever intensivert monitorering, gjerne i Extranet. Når det gjelder «Trygg kirurgi» 

monitoreres dette kontinuerlig i eget dashboard som følges opp på ledermøter i klinikken. 

Eksempler på slike lokale prosessmål følger under. 
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Pasientsikkerhetsprogrammet har dessuten målsetting om å øke 30 dagers overlevelse. Følgende 

indikatorer viser effekten av innsatsområdene i programmet, samt den totale effekten av 

sikkerhetsarbeid innen pasientbehandling: 

• 30-dagers overlevelse etter hoftebrudd 

• 30-dagers overlevelse etter hjerneslag 

• 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak (totaloverlevelse) 

 

 
 

 

Erfaring fra andre sykehus viser at implementering av kartleggingsverktøy for tidlig oppdagelse av 

forverret tilstand (nevnt tidligere under nye innsatsområder) vil øke totaloverlevelse. Slikt 

kartleggingsverktøy er under vurdering ved Sykehuset Telemark, og planlegges implementert. 

 

Ulike utfordringsbilder påvirker motivasjon og engasjement innen pasientsikkerhetsarbeidet. 

Monitorering av prosessmål krever bruk av ressurser for målinger i Extranet. Dette kan oppleves 

tidkrevende og som feil bruk av kompetanse. Videre oppleves manglende støtte fra elektroniske 

verktøy innen innsatsområdet «Samstemming av legemiddellister», herunder nevnes DIPS, 
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elektronisk legemiddelkurve, e-resept mv. Fylkesmannens samhandlingstilsyn høsten 2015 ga 

Sykehuset Telemark avvik på dette området. Forbedringsarbeid og oppfølging etter tilsynet pågår, 

men dessverre uten løsning med elektronisk kommunikasjon som sikrer samstemming i 

samhandling med kommunehelsetjenestens ulike aktører. 

 
 

Vurdering 
Sykehuset Telemark følger pasientsikkerhetsprogrammets nasjonale anbefalinger med følgende 

målsetting: 

• Redusere pasientskader 

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

Med unntak av legemiddelsamstemming er tiltakspakkene godt implementert. Det er dog behov 

for å intensivere arbeidet med legemiddelsamstemming. Fokuset og arbeidet så langt ser ut til å ha 

gitt resultater. Økt antall pasientskader målt ved GTT er ikke uventet, siden elektronisk 

sykepleiedokumentasjon ble innført i 2014. Tallene ved STHF har tidligere vært lave og 

sannsynligvis ikke helt representative, men er nå trolig på et riktigere nivå. Nasjonale tall for 2015 

foreligger ikke enda. Det er etablert strukturer og arenaer for pasientsikkerhetsarbeidet, og 

tilknytningen til linjeledelsen er tydeliggjort. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen viser at 

bevisstheten og fokuset på området samlet sett er bedret.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:  

Orientering om oppfølging av Fylkesmannens utkast til rapport etter tilsyn 

med forsvarlig pasientbehandling  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

39-16 Bess Margrethe Frøyshov / 

Helle Devik Haugseter   

Orienteringssak  19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   

1) Utkast til rapport fra tilsyn med forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg – Sykehuset 

Telemark HF, Medisinsk og kirurgisk klinikk 

2) Administrerende direktørs tilbakemelding av 10.05.2016 til Fylkesmannen   

 

Utrykte vedlegg: ingen  

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. Ja, tilsyns- og 

revisjonsrapporter bidrar til å styrke forbedringsarbeid og pasientsikkerhet ved sykehuset. 

 

 

Ingress:  

Saken er en orientering om oppfølging av Fylkesmannen i Telemarks utkast til rapport etter tilsyn 

med forsvarlig pasientbehandling.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar saken til orientering 

 

 

 

 

 

Skien, den 11. mai 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 
Fylkesmannen i Telemark har siden 15.05.2015 hatt tilsyn med sykehuset. Tilsynet ble påbegynt 

etter en bekymringsmelding fra Yngre Legers Forening om beleggsituasjonen ved sykehuset. 

Tilsynet har bestått av skriftlig korrespondanse, uvarslet befaring 22.01.2016, møte med 

foretaksledelsen 29.03.2016 og systemrevisjon 30. og 31.03.2016.  

 

Sykehuset mottok utkast til rapport fra Fylkesmannen 22.04.2016 (vedlegg). Utkastet til rapport 

har ført til omfattende medieomtale og spørsmål i Stortingets spørretime. 

 

Sykehuset er bedt om å kommentere faktafeil og mangler i den foreløpige rapporten. Det er gjort i 

tilbakemelding til Fylkesmannen i brev av 10.05.2016 (vedlegg).  

 

 
 

Vurdering 
Administrerende direktør tar Fylkesmannens utkast til rapport på største alvor, og har som 

redegjort for i rapporten igangsatt et omfattende og målrettet forbedringsarbeid.  

 

Så snart Fylkesmannens endelige rapport foreligger, vil administrerende direktør redegjøre for 

status i forbedringsarbeidet.   

 
 

Konklusjon 

Styret tar saken til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

  

  
   

  
  
  
  

 
 
Fylkesmannen i Telemark  
Helse- og sosialavdelingen  
v/ fylkeslege Steinar Aase  
   
 
 
 

Skien 10. mai 2016 
Vår ref. 2016/00514  

 
 

Tilbakemelding på utkast til rapport fra tilsyn med forsvarlig 
pasientbehandling ved overbelegg – Sykehuset Telemark HF, Medisinsk og 
kirurgisk klinikk  

 
Det vises til oversendelse av utkast til rapport etter gjennomført systemrevisjon med forsvarlig 
pasientbehandling ved overbelegg ved sykehuset. Utkastet til rapport er mottatt 22. april 2016.  
 
Sykehuset Telemark vil innledningsvis presisere at vi tar rapporten fra Fylkesmannen svært 
alvorlig. Sykehuset legger stor vekt på læring og forbedring ved mottak av tilsyns- og 
revisjonsrapporter, så også vedrørende denne rapporten fra Fylkesmannen i Telemark.   
 
I utkast til rapport gis tre avvik og en merknad. Sykehuset ser også at Fylkesmannen trekker frem 
og gir anerkjennelse for de tiltak som allerede er iverksatt på flere områder for å bedre både 
pasientsikkerhet, arbeidsbelastning og beleggsituasjon. For at den endelige rapporten skal være 
så hensiktsmessig som mulig for forbedringsarbeid og økt pasientsikkerhet, ønsker vi å gi 
tilbakemelding på forhold vi mener er faktiske feil og mangler i rapportutkastet. For å ivareta 
helheten i tilbakemeldingen vil sykehuset også kommentere forhold knyttet til enkelte av 
Fylkesmannens vurderinger og også belyse det forbedringsarbeid som allerede er iverksatt før, 
under og etter tilsynet.  
 
Fylkesmannens utkast til rapport er svært omfattende og den er strukturert slik at det fremstår 
uklart hvilke forhold som underbygger de ulike avvikene. Det fremstår uklart hvilke forhold ved 
sykehuset Fylkesmannen fortsatt mener er uforsvarlig. Fylkesmannen gir sykehuset 
anerkjennelse for å ha iverksatt forbedringstiltak, men det går ikke klart frem hvordan de tiltak 
sykehuset allerede har iverksatt er hensyntatt ved forsvarlighetsvurderingen.   
 
Om prosessen 
Innledningsvis i utkast til rapport fremkommer at formålet med systemrevisjonen er å vurdere 
om virksomheten ivaretar krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Det er opplyst at 
systemrevisjonen gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved andre 
undersøkelser.  Sykehuset gjenfinner i utkastet til rapport i liten grad at sykehusets styrende 
dokumenter er benyttet for å belyse hvordan sykehuset har innrettet sin internkontroll. Slik vi 
leser rapporten baserer den seg i stor grad på hva ansatte har sagt i intervjuene og i mindre grad 
på våre styrende dokumenter. Likeså mangler vesentlig informasjon fra intervjuene av ledere ved 



 
 
sykehuset knyttet til virksomhetsstyring, lederavtaler, dialogmøter, tertialvise risiko- og 
sårbarhetsanalyser, virksomhetsrapporter og ikke minst behandling av saker i foretakets 
Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.  
 

Vi er bedt om å gi innspill på faktiske feil og mangler før endelig rapport utarbeides.  Selv om 
utkastet til rapport er offentlig etter Offentleglova, anses det å være i tråd med god 
forvaltningspraksis at tilsynsmyndighetene er avventende med å kommentere saken før endelig 
rapport foreligger. Denne praksisen er for å sikre at det ikke skal etableres et feilaktig bilde i 
media.  
 
I dette tilfellet har pressen omtalt utkastet til rapport, og Fylkesmannen har i den anledning gitt 
utfyllende kommentarer basert på den foreløpige rapporten. Vår vurdering er at det fremstår 
som uheldig, da vi har synspunkter på den faktiske beskrivelsen som er lagt til grunn i utkastet til 
rapport. 
 
Forbedringsarbeid 
Allerede før tilsynet ble varslet har sykehuset initiert flere prosjekt for å bedre bruken av 
sengekapasiteten ved sykehuset, både i Skien og på Notodden. Vi har imidlertid hatt utfordringer 
knyttet til å få pålitelig styringsinformasjon om pasientbelegget, blant annet som en følge av 
svakheter i rapportene i vårt pasientadministrative system. 
 
Fylkesmannens fokus på beleggsituasjonen gjennom det siste året har bidratt til at sykehuset har 
fått økt kunnskap om disse forholdene og derved hatt mulighet til å igangsette enda flere 
aktiviteter for å bedre pasientflyt og sengekapasitetsutnyttelse. Korridorpasientprosjektet og 
geriatriplan er eksempler på arbeid som skal sørge for bedre pasientflyt og kapasitetsutnyttelse 
slik at pasientene ivaretas på en bedre måte i sykehusene våre.  
 
Fylkesmannens fokus på styringsverktøyene våre har tilsvarende bidratt til å øke vår kunnskap 
om verktøyenes svakheter. Vi har derfor igangsatt et arbeid for å få beleggsdata av høyere 
kvalitet i samarbeid med sykehusene i Vestfold og Østfold. Våre utfordringer og initiativ har også 
medført at Helse Sør-Øst ser behov for større grad av standardisering på området. Videre 
arbeider sykehuset med å utvikle en samlet elektronisk oversikt over ledige senger ved hele 
sykehuset slik de har ved Stavanger Universitetssykehus. Da kan akuttmottaket raskt kan få 
oversikt over beleggsituasjonen og overføre pasienter dit det er mest egnet dersom det ikke 
skulle være ledig senger ved den ønskede moderposten. Sykehuset Sørlandet har arbeidet godt 
med å tilpasse bemanningen til den aktuelle behandlingsaktiviteten, både gjennom dagen, uken 
og året. Vi har innledet en dialog med dette foretaket for å lære av deres arbeid da vi mener 
aktivitetsstyrt bemanning er sentralt for å bruke kompetansen vår best og til nytte for 
pasientene. Fylkesmannens tilsyn har derved bidratt til både å forsere og å løfte 
forbedringsprosjektene våre. 

 
Sykehuset har hatt utfordringer med overbelegg på enkelte poster, spesielt de postene der 
hovedvekten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp. De ansatte har gjort en meget god 
jobb for å ivareta pasienter i perioder med høyt belegg, men likevel har vi sett behov for å øke 
kapasiteten, spesielt innen gastrokirurgi. Av den grunn er kapasiteten ved gastrokirurgisk 
sengepost økt fra 22 til 30 senger med tilhørende personell med relevant kompetanse. Vi mener 
at pågående tiltak vil bidra til å sikre tilstrekkelig kapasitet og bemanning ved både 



 
 
gastrokirurgisk og gastromedisinsk seksjon i Skien, og vil følge dette tett for å sikre at bildet ikke 
endrer seg. 
 
For å ha riktigst mulig kapasitet har sykehuset økt antall senger, både på Notodden med 2 senger 
og i Skien med 4 senger i vintermånedene, da det i denne perioden av året vanligvis er mest 
infeksjonssykdommer.  

 
Sykehuset har etablert en overlegevaktlinje ved akuttmottaket i Skien og mener at overleger i 
akuttmottaket også bidrar til tidlig avklaring og behandlingsstart av akutt syke pasienter. Det 
medfører at belastningen på postene blir noe redusert. Sykehuset har også etablert en 
kreftavdeling som i tillegg til å bidra til at alvorlig syke kreftpasienter får bedre behandling og 
oppfølging, avlaster de regulære sengepostene. Sykehuset opplever god effekt av 
samhandlingsreformen ved at utskrivningsklare pasienter mottas av kommunene når de er ferdig 
behandlet.  
 
I om lag halvannet år har Sykehuset Telemark deltatt i Global Comparator Programme – Dr 
Foster, som er et kvalitetsregister med ca 60 deltagende sykehus nasjonalt og internasjonalt. 
Resultatene herfra viser generelt gode resultat for 30-dagers dødelighet ved tarmkreft for de 
norske sykehusene. For Sykehuset Telemark gjelder at resultatene er forbedret gjennom de to 
siste årene slik at sykehuset i 2015 fremstår som et av de beste på dette området i Helse Sør-Øst. 

 

Korridorpasienter og satelittpasienter 
Fylkesmannen har en bemerkning knyttet til at pasienter noen ganger legges på korridor “ved 
spesielle observasjons- og kontaktbehov”, og mener det kan tyde på mangelfull kapasitet av 
overvåkningssenger. Det er riktig at det hender pasienter legges på korridor der det vurderes at 
det er hensiktsmessig, f.eks. kan det gjelde i situasjoner der det er fare for fall eller når pasienter 
ønsker å ligge på korridor fordi det oppleves tryggere. Vi er imidlertid ikke enig i Fylkesmannens 
påstand om at det skyldes mangelfull kapasitet av overvåkningssenger, og vi kan heller ikke se at 
denne påstanden er underbygget med fakta. Sykehuset har god kapasitet på intensivavdelingen 
sett i forhold til sammenliknbare sykehus. 
 
I januar 2016 iverksatte administrerende direktør ved STHF prosjektet ”Ingen korridorpasienter 
ved STHF”. Prosjektet skal foreslå tiltak innen arbeidsprosesser, ansvar og verktøy for å sikre at 
ingen pasienter må ligge på korridor, god og riktig bruk av sykehusets sengekapasitet og god og 
korrekt styringsinformasjon. Rapporten er vedtatt i ledergruppen og skal behandles i styret ved 
STHF i mai, før tiltakene operasjonaliseres og iverksettes. Ett av tiltakene er utarbeidelse av 
prosedyre for oppfølging av pasienter som ligger på annen post enn moderposten, såkalte 
satellittpasienter. Prosedyren er på høring og vil deretter implementeres. Denne vil svare opp 
dette avviket i Fylkesmannens utkast til rapport. 
 
Sykehuset har fått en merknad i Fylkesmannens foreløpige rapport. “STHF har et 
forbedringspotensial når det gjelder å ivareta taushetsplikt og verdig pasientbehandling når 
pasienter ligger på korridor.” Sykehuset mener at tiltakene beskrevet i rapporten fra 
korridorpasientprosjektet vil redusere antall korridorpasienter.  Dette vil i seg selv både bedre 
pasientsikkerheten og pasientopplevelsen. Det er likevel en stor utfordring for sykehuset at 
mange av sengepostene har firemannsrom med de problemer dette kan skape for 
kommunikasjon og informasjon mellom helsepersonell og pasienter. 
 



 
 
Styringsverktøy 
Et av avvikene i utkast til rapport lyder: “Sykehuset Telemark HF har ikke pålitelige 
styringsverktøy for å registrere og overvåke pasientbelegg.”  
Sykehuset er enig i dette avviket. Vi har ved flere anledninger påpekt overfor Fylkesmannen både 
før og under revisjonen at vi har utfordringer med kvaliteten på styringsinformasjonen på dette 
området. Det er viktig å presisere at den enkelte sengepost har arbeidsverktøy og rutiner som gir 
god oversikt over pasientbelegget den enkelte time og dag på sin egen post. Innkalling av 
ekstrapersonale gjøres på bakgrunn av denne informasjonen, slik at bemanningen til enhver tid 
skal være forsvarlig. Det er de rapporter som genereres elektronisk og som skal gi oss oversikt 
over flere poster og belegg over lengre tidsperioder som har betydelige svakheter. I hovedsak 
beregnes et for høyt sengebelegg da rapporten ikke tar hensyn til at pasienter skrives ut og inn 
gjennom et døgn (genererer dobbelt belegg) og teller med i pasientbelegget pasienter som ligger 
på overvåkningsposter og pasienter som er på permisjon. 
 
Sykehuset mener derfor at det er en logisk brist at tallene fra disse rapportene benyttes som 
dokumentasjon på faktisk belegg, slik det gjøres av Fylkesmannen for å underbygge avviket om 
overbelegg og uforsvarlig bemanning. Sykehuset har informert om og Fylkesmannen har 
anerkjent at det er betydelige feilkilder ved tallene og at disse i all hovedsak gir et beleggstall 
som er for høyt, og i enkelte tilfeller betydelig for høyt i forhold til det reelle sengebelegget på en 
post.  
 

Tallgrunnlag og belegg 
Vi er undrende til at fylkesmannen stiller spørsmål ved at sykehuset har et høyt antall senger i 
forhold til sammenlignbare helseforetak. Tall fra Samdata dokumenterer at sykehuset har et høyt 
antall senger, 2,40/1000 innbyggere sammenlignet med andre HF i Norge 2,03/1000 og HSØ 
1,96/1000 .  Dette fremkommer bl.a. i styresak 9/2016 som tidligere er oversendt.   
 
Når vi ser på beleggstall for 2013 for hele foretaket er det redegjort for i Stortinget spørsmål 600 
til skriftlig besvarelse i februar 2015. Her angis en beleggsprosent for STHF på 86 % som er av de 
laveste i landet. Tilsvarende beleggstall er presentert for styret i STHF i november 2015 under 
ADs orienteringer, med en beleggsprosent på de ordinære sengepostene for STHF på 87%.  
 

Bemanning 
Tall fra Samdata 2014 viser at bemanningen ved sykehuset er god sett i forhold til andre 
sammenlignbare helseforetak. Se styresak 68/2015.   
 
Våre bemanningsplaner er godkjent, også av tillitsvalgte. Det angis i den foreløpige rapporten 
”mye bruk av doble vakter ved korttidsfravær”. Dette gjenfinnes ikke ved gjennomgang av 
bemanningsdata som viser at færre enn 1 av 300 vakter var doble. 
 
Fylkesmannen legger til grunn at sykehuset ikke har et godt nok system for innkalling av 
ekstrapersonell ved sykefravær eller andre ekstraordinære situasjoner, det gjelder både 
legedekning og bemanning på post.  
 
Det er seksjonsleder som er ansvarlig for forsvarlig bemanning på sengepost og derved også har 
ansvar for innkalling av ekstrapersonell ved sykefravær eller ved behov ut fra beleggsituasjon 
eller større pleietyngde.  At dette ikke er kjent for alle ansatte, tar vi til etterretning, men det 

http://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/0NYFPL/Styret/2016/20160210/styret-20160210-09-00%20Kapasitetsutnyttelse%20og%20sengebelegg.pdf
http://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/0NYFPL/Styret/2015/20151118/styret-20151118-68-00%20Samdata%202014.pdf


 
 
betyr ikke at vi ikke har et system for å sikre forsvarlig bemanning. I medisinsk klinikk er ansvaret 
overført til ansvarshavende sykepleier på vakt. At sykehusets klinikker har ulike modeller for å 
sikre innkalling av ekstra personell, betyr ikke at vi ikke har system for å sikre forsvarlig 
bemanning. At det kan være krevende å få tak i personell på kort varsel er vi enige i.  
 
Ved ekstraordinære situasjoner har vi beredskapsplaner som tydeliggjør ansvarsforhold for å 
sikre forsvarlig bemanning.  

Oppgavefordeling i DIPS 
Fylkesmannen påpeker at legene utfører sekretæroppgaver i vårt elektroniske journalsystem 
(DIPS), og baserer dette funnet på intervjuer. Sykehuset er noe undrende til at Fylkesmannen går 
såpass detaljert inn i oppgavefordelingen som er besluttet ved sykehuset. Det er riktig at det har 
vært og er ulike utfordringer og oppfatninger knyttet til arbeidsflyt i DIPS og oppgavefordelingen. 
Vi er imidlertid av den oppfatning at legenes registreringer i DIPS i det vesentlige er å anse som 
medisinskfaglige oppgaver og ikke sekretæroppgaver. Noen av oppgavene ble riktignok ivaretatt 
av sekretærer før innføring av DIPS. Innføringen av DIPS har bidratt til en tydeliggjøring av 
ansvarsforhold for de ulike oppgavene. Vårt gamle system hadde mange mangler og tilfredsstilte 
ikke kravene til en moderne journalsystem. DIPS oppfyller slike krav, og kan av den grunn 
oppfattes som mer arbeidskrevende for brukeren. Uavhengig av dette pågår det en kontinuerlig 
prosess for å gjøre arbeidsflyten og oppgavefordelingen i DIPS så effektiv som mulig. Dette 
inkluderer overføring av enkelte registreringsoppgaver fra medisinsk personell til 
kontorpersonell. 

Rapportering til styret 
Fylkesmannen legger videre til grunn at det ikke er dokumentert fast rapportering til styret om 
pasientbelegg/overbelegg, og at dette heller ikke er etterspurt av styret. Dette er ikke riktig. 
Styret er informert jevnlig om korridorpasienter i alle virksomhetsrapporter som styret 
orienteres om månedlig. Se for eksempel dokumenter fra styremøtet 03.02.2015 sak 6/2015.  
Beleggsituasjonen inngår også i årlig melding til styret og Helse Sør-Øst og i tertialvis risiko- og 
sårbarhetsvurderinger. I en egen styresak 9/2016 er utfordringene med styringsverktøyet 
beskrevet, likeså vurdering av sengetall og korridorpasienter. 
 

Tidligere tilsynssaker 
Fylkesmannen trekker frem fire alvorlige hendelser fra høsten 2015 i utkastet til rapport. De fire 
sakene det dreier seg om er alvorlige hendelser som sykehuset i henhold til 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a har varslet til Statens helsetilsyn. Alle sakene er overført til 
Fylkesmannen for tilsynsmessig oppfølging. Tiltaksarbeid etter disse sakene er iverksatt og 
Fylkesmannen i Telemark har sagt seg tilfreds med dette arbeidet. I utkastet til rapport er det 
fremsatt en påstand om at det er indikasjoner på at sakene kan ha sammenheng med høyt 
pasientbelegg og stor arbeidsmengde for personalet. Ved sykehusets egen gjennomgang 
(årsaksanalyse) av disse sakene finner sykehuset imidlertid ikke grunnlag for å knytte de 
uventede hendelsene direkte til overbelegg eller uforsvarlig bemanning. Ved gjennomgang av 
pasientbelegget på disse postene finnes heller ikke grunnlag for å si at de alvorlige hendelsene er 
sammenfallende i tid med overbelegg, da det kun ved en av de fire alvorlige hendelsene var 
overbelegg. Vi ber fylkesmannen redegjøre for hvilke fakta som underbygger påstanden om at 
hendelsene har sammenheng med overbelegg.  
 

http://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/0NYFPL/Styret/2015/20150203/styret-20150203-06-00%20Virksomhetsrapport%20og%20risikovurdering%20per%203%20tertial%202014.pdf
http://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/0NYFPL/Styret/2016/20160210/styret-20160210-09-00%20Kapasitetsutnyttelse%20og%20sengebelegg.pdf


 
 
Faktafeil i beskrivelse av virksomheten 
Når det gjelder beskrivelse av virksomheten innledningsvis i rapporten har vi observert følgende 
faktafeil:  
 Det er oppgitt at det er ca 3.000 ansatte ved sykehuset. Det riktige er det er ca 3.000 årsverk 

ved sykehuset og ca 4.000 ansatte.  
 Avdeling for blod/kreft er ikke lenger en del av Medisinsk klinikk, men er flyttet til Medisinsk 

serviceklinikk fra 1.9.2015. 
 Det står at sykehuset har aktivitet i 7 kommuner. Det riktige er at sykehuset har drift i Skien, 

Porsgrunn, Notodden, Kragerø, Rjukan, Nordagutu (Sauherad), Seljord, Bamble, dvs. i 8 
kommuner. 

 Det er angitt at fagdirektør har ansvar for forskning, smittevern og fagutvikling. Det korrekte 
er forskning, kvalitet, medisinsk koding, smittevern, bibliotek og simulering. 

 Det står at de fire kirurgiske avdelingene har hhv 4, 4, 3 og 3 seksjoner – det riktige er 4, 5, 3 
og 3 seksjoner.   

 

 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
Bess Margrethe Frøyshov 
Direktør 
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Fylkesmannen i Telemark gjennomfører tilsyn med forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg

ved Sykehuset Telemark HF, Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk.

Vi ber om at relevante ledere og fagpersoner som var med på vårt tilsynsbesøk (systemrevisjon) den

30.  — 31. mars, leser den vedlagte foreløpige rapporten.

Vi ber om tilbakemelding på eventuelle faktafeil i rapporten innen 12.5.2016. Den endelige

rapporten oversendes når vi har mottatt tilbakemelding fra helseforetaket.

Tilsynslaget vil takke Sykehuset Telemark HF for god tilrettelegging under tilsynet.

Med hilsen

Steinar Aase Vibeke Larvoll

fylkeslege rådgiver
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Fylkesmannen  i  Telemark

Utkast til rapport fra tilsyn med forsvarlig
pasientbehandling ved overbelegg -

Sykehuset Telemark HF, Medisinsk  klinikk og Kirurgisk
klinikk

Ulefossveien 55, 3710  Skien

15.05.15  -  (tidspunkt for endelig rapport)

Espen  Halvorsen

Virksomhetens adresse:

Tidsrom for tilsynet:

Kontaktperson i virksomheten:

Sammendrag
Fylkesmannen i Telemark har som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten for  2016

gjennomført tilsyn med forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg -  Sykehuset Telemark
HF  (heretter forkortet STHF).

Tilsynet ble påbegynt etter en bekymringsmelding fra Yngre Legers Forening (YLF) datert
22.  april 2015  og mottatt hos Fylkesmannen den  5.  mai  2015.  Tilsynet har omfattet
virksomheten ved Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk i Skien for perioden fra 1. januar
2014  Og fram  til .  .  . .  .  .. (dato for endelig tilsynsrapport).

Denne tilsynsrapporten er basert på

0 Skriftlig korrespondanse med STHF fra og med  15.  mai 2015

0  Uvarslet  stedlig befaring i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk i Skien fredag
den  22.  januar  2016

0 Møte med foretaksledelsen den 29. mars  2016.  Møtet gjaldt foretakets rutiner og
systemer for registrering av pasientbelegg

0 Systemrevisjon med Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk i Skien den 30. og 31.
mars  2016.

l tilsynet undersøkte Fylkesmannen hvordan pasientbelegget ved Medisinsk klinikk og Kirurgisk
klinikk i Skien er, og hvordan det har vært frajanuar  2014, og dessuten om STHF gjennom
systematisk styring og ledelse sikrer forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg ved klinikkene.
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Formålet med tilsynet er spesifikt å undersøke følgende områder:

0  Hvor stort pasientbelegget er ved Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk i Skien, og om

det i løpet av perioden fra januar 2014 fram til nå har vært perioder med overbelegg, i så

fall hvor stort overbelegg

0  Ledelsens styring av personellressurser og sengeressurser

0  Ledelsens styring (internkontroll) for å sikre at pasientbehandlingen er i
overensstemmelse med helselovenes krav om faglig forsvarlighet og andre sentrale

lovkrav

0  Ledelsens beredskapstiltak for ekstraordinære situasjoner, særlig med tanke på

overbelegg

Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere 3 avvik.

Avvik:

1. Sykehuset Telemark HF har i lengre tid  hatt, og har fortsatt, et periodevis uforsvarlig

høyt pasientbelegg i forhold til bemanningen ved flere sengeposter i Medisinsk klinikk

og Kirurgisk klinikk i Skien. Foretaket sikrer ikke forsvarlig bemanning ved
sengeposter i disse klinikkene i perioder med overbelegg og/eller stor

arbeidsbelastning. Gastromedisinsk og gastrokirurgisk sengepost er særlig belastet.

Herunder påpekes særskilt at helseforetaket ikke har ordninger som sikrer at leger,

sykepleiere og annet helsepersonell ved somatiske avdelinger får forsvarlig/nødvendig

bistand ved stort arbeidspress på ettermiddags-, kvelds-, natte- og helgevakter.

2. Sykehuset Telemark HF sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasienter som av

kapasitetsgrunner legges på andre sengeposter enn der de skulle være ut fra

sykdomsbildet («satellittpasienter»).

3. Sykehuset Telemark HF har ikke pålitelige styringsverktøy for å registrere og

overvåke pasientbelegg.

Fra Fylkesmannens side ble det i tillegg gitt følgende merknad:

Merknad:

Sykehuset Telemark HF har et forbedringspotensial når det gjelder å ivareta taushetsplikt og
verdig pasientbehandling når pasienter ligger på korridor.

Dato: 21. april 2016

Vibeke Larvoll

rådgiver/jurist, revisor
Steinar Aase

fylkeslege, revisjonsleder

Lillian Olsen Opedal

rådgiver/sykepleier, revisor

Jan-Ame Hunnestad

ass. fylkeslege, revisor
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lnnledning:

Denne rapporten er utarbeidet etter skriftlig dokumentinnsamling, uvarslet stedlig befaring, møte

med foretaksledelsen og systemrevisjon ved STHF, se s. 1. Åpningsmøte, intervjuer og Sluttmøte

ved selve Systemrevisjonen ble gjennomført 30. og 31. mars 2016. Tilsynet inngår som en del av

Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Som nevnt på s. 1 er denne tilsynsrapporten en felles rapport for den uvarslede befaringen den 22.

januar 2016, møtet med foretaksledelsen den 29. mars og Systemrevisjonen 30. & 31. mars 2016.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlige tilsyn med

helse- og omsorgstjenesten  §  2.

Et viktig formål med Systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i

lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelser om;

0  hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema som tilsynet omfatter

tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved andre

undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig

tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

0 Avvik  er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,

men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten  -  s esielle forhold:

Sykehuset Telemark HF er en del av Helse Sør-Øst RHF. Foretaket betjener et geografisk område

på ca. 170 000 innbyggere, har om lag 3000 ansatte og dekker befolkningens behov for de fleste

spesialisthelsetjenester. STHF er lokalisert i 7 kommuner i Telemark. Helseforetakets faglige og
administrative tyngdepunkt er i Skien.

STHF ledes av administrerende direktør. Hver klinikk ledes av en klinikksj ef som rapporterer til

administrerende direktør. Foretaket har også en fagdirektør, som har stabsfunksjon med ansvar for

forskning, smittevem og fagutvikling. Fagdirektøren er også DIPS-eier og leder foretakets

joumalutvalg. Fagdirektøren har dessuten en sentral rolle i ulike IKT-prosj ekter.

Kirurgisk klinikk har følgende fire avdelinger:

0  Avdeling for endokrin kirurgi og mammakirurgi, ortopedi og gastrokirurgi

Avdeling for Øre-Nese-Hals, urologi og plastikkirurgi

Avdeling for fødselshj elp og kvinnesykdommer
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0 Avdeling for kirurgiske poliklinikker og kontortjeneste

Hver av de fire avdelingene i Kirurgisk klinikk ledes av en avdelingsleder. Avdelingene har

henholdsvis 4, 4, 3 og 3 seksjoner, som hver ledes av en seksjonsleder.

Medisinsk klinikk er inndelt i følgende avdelinger:

0 Avdeling A (hjerte-, nyre- og horrnonsykdommer)

0 Avdeling B (lungesykdommer, mage/tarm-sykdommer, infeksjoner)

0 Avdeling for nevrologi og rehabilitering

0 Avdeling for blod/kreft

0 Avdeling medisin Øvre Telemark

Hver av de fire avdelingene i Medisinsk klinikk ledes også av en avdelingsleder. Avdelingene har

henholdsvis 2, 6, 6 og 2  seksjoner, som hver ledes av en seksjonsleder.

I både Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk finnes sengepost(er) som er delt mellom flere

seksjoner.

l november 2014 ble Geriatrisk avdeling lagt ned og det ble etablert et geriatrisk team ved

Medisinsk klinikk. Videre ble det opprettet 10 senger for mage/tarm-pasienter sammen med

sengeposten for infeksjonssykdommer ved Medisinsk klinikk. Den 1. september 2015 ble det

opprettet en ny kreftavdeling ved klinikken. Kreftavdelingen har 18 sengeplasser.

I forbindelse med opprettelsen av ny kreftavdeling ble Pasienthotellet i juni 2015 slått sammen med

Kirurgen 1. Sengeantallet på Pasienthotellet ble da redusert fra 26 senger til 18. ljanuar 2016 ble

Pasienthotellet redusert med ytterligere 8 senger og ble omgjort til en 5-døgnpost. Disse 8 sengene

ble overført til Gastrokirurgen, hvorav 4 av sengene er planlagt å skulle bemannes på permanent

basis, mens 4 etter planen skal bemannes ved behov. Pasienthotellet fikk 4,75 årsverk mindre,

hvorav 3,6 årsverk ble overført til Gastrokirurgen.

STHF benytter DIPS som pasientadministrativt system og elektronisk pasientjoumal. Som

avvikssystem benyttes TQM.

G'ennomførin av tils net:

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Åpning av tilsynssak: 15. mai 2015 åpnet Fylkesmannen tilsynssak mot Sykehuset Telemark HF.

Uanmeldt stedlig tilsyn. 22. januar 2016 gjennomførte Fylkesmannen et uanmeldt tilsyn ved

Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk i Skien. Fylkesmannen snakket med klinikksjefene,

avdelingsledere og seksj onsledere, og foretok en befaring ved 8 sengeavdelinger (3 i Kirurgisk

klinikk og 5 i Medisinsk klinikk).

Revisjonsvarsel for Systemrevisjonen: Revisjonsvarselet ble utsendt 25.1.2016.

Dokumenter. Oversikt over dokumenter som virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet

er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.
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Formøte. Det ble av avholdt et møte mellom tilsynsteamet og ledelsen ved STHF den 29.3.2016 kl.

10  ~  12, for å gjennomgå sykehusets rutiner og systemer for registrering av pasientbelegg.

Åpningsmøte for systemrevisjonen ble avholdt 30.3.l6.

Intervjuer

38  personer ble intervjuet i løpet av dagene 30. & 31. mars 2016. Den første dagen delte

tilsynsteamet seg i to grupper  á  2 personer, der den ene gruppen intervjuet ledere og ansatte fra

Medisinsk klinikk og den andre gruppen intervjuet ledere og ansatte fra Kirurgisk klinikk. Den

andre dagen var det hele tilsynsteamet på 4 personer som intervjuet bl.a. adm. direktør, fagdirektør,

klinikksj efer og andre.

Sluttmøte for Systemrevisjonen ble avholdt 3l.3.16 fra kl. 14 25 til kl. 15 15.

Hva tils net omfattet:

I tilsynet undersøkte Fylkesmannen om Sykehuset Telemark HF har perioder med særlig høyt

pasientbelegg, og om helseforetaket gjennom systematisk styring og ledelse sikrer forsvarlig

pasientbehandling når det er overbelegg ved Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk i Skien.

Formålet med tilsynet er å undersøke følgende områder:

0  Hvor stort overbelegg det er og har vært de siste to årene, og over hvor lang tid

0  Ledelsens styring av personellressurser og sengeressurser

0  Ledelsens styring (internkontroll) for å sikre forsvarlig pasientbehandling

0  Ledelsens beredskapstiltak for ekstraordinære situasjoner, særlig med tanke på overbelegg

Tilsynet har sett på hvordan helseforetaket bruker internkontroll og andre styringsverktøy til å

planlegge personalinnsats og antall medarbeidere på jobb for å sikre at helselovenes

forsvarlighetskrav og andre lovkrav blir ivaretatt.

Funn under tils net:

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere 3 avvik:

Avvik:

1. Sykehuset Telemark  HF  har i lengre tid hatt, og har fortsatt, et periodevis uforsvarlig

høyt pasientbelegg i forhold til bemanningen ved flere sengeposter i Medisinsk klinikk

og Kirurgisk klinikk i Skien. Foretaket sikrer ikke forsvarlig bemanning ved

sengeposter i disse klinikkene i perioder med overbelegg og/eller stor

arbeidsbelastning. Gastromedisinsk og gastrokirurgisk sengepost er særlig belastet.

Herunder påpekes særskilt at helseforetaket ikke har ordninger som sikrer at leger,

sykepleiere og annet helsepersonell ved somatiske avdelinger får forsvarlig/nødvendig

bistand ved stort arbeidspress på ettermiddags-, kvelds-, natte- og helgevakter.

6



2. Sykehuset Telemark  HF  sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasienter som av

kapasitetsgrunner legges på andre sengeposter enn der de skulle være ut fra

sykdomsbildet («satellittpasienter»).

3. Sykehuset Telemark HF har ikke pålitelige styringsverktøy for å overvåke

pasientbelegg.

Fra Fylkesmannens side ble det i tillegg gitt følgende merknad:

Merknad:

Sykehuset Telemark  HF  har et forbedringspotensial når det gjelder å ivareta taushetsplikt og

verdig pasientbehandling når pasienter ligger på korridor.

De påviste avvikene er i strid med følgende myndighetskrav:

0 Lov av 02.07.99 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. §§ 2-2 og 6-1

0 Lov av 02.07.99 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter mv. §§ 2-lb og 3-6

0 Lov av 02.07.99 nr. 64 om helsepersonell mv.  §§ 16jf. 4 og 21

0 Forskrift av 20.12.02 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Merknaden er basert på følgende myndighetskrav:

0 Lov av 02.07.99 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m., § 2-2jf.  §  6-1.

0 Lov av 02.07.99 nr. 64 om helsepersonell mv., §  21.

De  konstaterte avvikene og merknaden bygger på følgende funn under tilsynet:

Observasjoner/funn i Medisinsk klinikk:

Funn ved uanmeldt tilsyn:

0 Ved uanmeldt tilsyn ble det ikke funnet samsvar mellom DIPS-rapport og faktisk telling av

pasientbelegg

0 Det var overbelegg ved mage-tarm/infeksjon. 2 sykepleiere var fraværende der, 1
hjelpepleier erstattet disse

0 Det var 1 korridorpasient på infeksjon og 2 på mage/tarrn

Funn ved Systemrevisjonen:

0 Over lengre tid har det ofte vært overbelegg og korridorpasienter ved de fleste sengepostene

0 Ansatte fortalte at det ofte ikke er mulig å overholde taushetsplikten for korridorpasienter og
pasienter i 4-sengsrom

0 Ansatte rapporterte om uverdige forhold ved undersøkelse og stell av korridorpasienter

0 Vanskelig å få vikarer, eller vikarer med riktig kompetanse og kjennskap til posten

0 Mange ansatte sier at de ofte ikke rekker å gjøre skriftlig dokumentasj onsarbeid innenfor

vanlig arbeidstid

0 Mye bruk av doble vakter ved korttidsfravær

0 Pleiepersonell må nedprioritere oppgaver som de mener er en del av forsvarlig helsehjelp

0 Personalet på satellittavdelinger innehar ikke alltid den nødvendige kompetansen
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Det opplyses om hendelser der satellittpasienter har blitt glemt, eller at leger må minnes på
satellittpasienter de har ansvar for

Personalet underrapporterer avvik

Pasienter med uavklarte tilstander plasseres noen ganger direkte fra Mottak som
satellittpasienter når det er stort overbelegg på moderavdelingen

Geriatrisk sengepost ble nedlagt fra november  2014

Personale på flere indremedisinske sengeposter rapporterer om økt tidsbruk til oppfølging av
demente pasienter etter nedleggelse av geriatrisk sengepost

Sengeposten mage/tarm/infeksj on har enkeltrom, noe som gir økt tidsbruk fra pleiepersonell
til hver pasient. Det er ikke dokumentert at det er tatt hensyn til dette ved fastsetting av
personellbehov

Observasjoner/ funn i Kirurgisk klinikk:

Funn ved uanmeldt tilsyn."

Det var overbelegg på  2  av 3 sengeavdelinger (gastrokirurgisk og ortopedisk sengepost)

Tallene for pasientbelegg i det pasientadministrative systemet DIPS var forskjellige fra det
tilsynsteamet fant ved faktisk telling. DIPS viste 139% belegg i gastrokirurgisk post, faktisk
telling viste  123%.  Tilsvarende tall for ortopedisk sengepost var henholdsvis 129% og
121%.

Gastrokirurgisk sengepost var normert for  26  pasienter ved 100% belegg. Det var  32  senger
i drift (4 pasienter lå i ekstrasenger på rom, 1 på gang, 1 på undersøkelsesrom, og 1 pasient
var dessuten ventet opp fra intensivavdelingen i løpet av dagen)

15-16  pasienter på gastrokirurgisk post ble vurdert som sterkt pleietrengende  (1  svært
forvirret, 1 psykotisk), dessuten var det 2 rom med smitteisolering (3  pasienter). På denne
sengeposten skulle det vært 1 l personale på jobb til  26  pasienter (normert som  100%
pasientbelegg). Det var  10  personale på jobb til hele  33  pasienter, med hjelp av 2
sykepleiestudenter (2.-årsstudenter). Av de  10  var det en praktikant.

Dokumentasjon innhentet under uanmeldt tilsyn viste 95.6 % pasientbelegg på Kirurgisk
post 1 i perioden 1.  -  22. januar  2016, i samme periode  124.5  % belegg på Gastrokirurgisk
avd.

Funn ved Systemrevisjonen:

Pasientbelegg på Gastrokirurgen var  113  % fra 1. januar til  30.  mars i  2016, basert på DIPS
5845.

Avvikssystemet TQM oppfattes av mange ansatte som vanskelig å bruke

Ansatte informerer om underrapportering av avvik

Stor arbeidsbelastning for leger i spesialisering (LIS) på vakter

Flere kaller LIS-bemanningen for minimumsbemanning

Personalet rapporterer om økt tidsbruk til oppfølging av demente pasienter

Flere av personalet oppgav at det var vanskelig å skaffe seg oversikt over satellittpasienter

Funn fra systemrevísjonen spesielt for  kirurgiskposl  4  (gastr0kz'rurgi):

Høy terskel, uklare rutiner og uklare fullmakter for å kalle inn ekstrapersonell ved behov
(overbelegg, sykdom, økt pleietyngde, fastvakt)

Kir 4 er normert for 26 pasienter  (100  %). Overbelegg og korridorpasienter er vanlig, ofte
120-130  % belegg.
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Det er ofte så stor arbeidsbelastning at sykepleiere må nedprioritere nødvendige oppgaver

og føler at de ikke har kontroll. Dette er meldt av ansatte til seksjonsleder

Ansatte melder om manglende tid til faglig oppdatering, eksempelvis e-læring

Det er 3 sykepleiere på vakt om natten. Mange ansatte mener at dette er for lite, særlig ved

overbelegg. Ved sykdom og annet fravær tas noen ganger inn vikar som ikke kjenner posten

Mange ansatte gir uttrykk for at de mener det faglige arbeidet har vært uforsvarlig i perioder

med høyt pasientbelegg

Det er mye bruk av overtid og doble vakter for pleiepersonalet

Ved overbelegg tar legevisitten lengre tid, noen ganger vesentlig lengre. Andre oppgaver
forsinkes

Gastrokirurger har fått flere sekretæroppgaver (bestilling av ny time 0.1) etter innføring av

DIPS.

Etter innføring av DIPS rekker gastrokirurger kun  2  pas pr time på poliklinikken, mot 3 før.

Det betyr relativt mer legetid til poliklinikk, og mindre tid til arbeid på sengeposter m.m.

Gastropoliklinikken er satt opp til å starte samtidig som røntgenmøtet hver morgen. Kirurger

som starter arbeidet på poliklinikken til fastsatt tid, mister verdifull inforrnasj on fra

røntgenmøtet om inneliggende pasienter

Det er ingen fast rutine for når ekstralege (i tillegg til turnuslege, LIS og tertiærvakt) skal

innkalles ved stor arbeidsmengde for kirurger på vaktene

Observasjoner/ funn for både Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk samlet:

Det er ikke dokumentert å ha vært fast rapportering fra adm. direktør til styret om
pasientbelegg/overbelegg og om hvordan forsvarlighet søkes ivaretatt ved høyt belegg og

andre ekstraordinære situasjoner. Det er heller ikke dokumentert at styret har etterspurt

denne type informasjon.

For sin egen gjennomgang og styring av pasientbelegget anvender foretaksledelsen bl.a.

DIPS-rapporter, der ulike versjoner av disse gir svært varierende tall for pasientbelegg og

cw overbelegg. Fylkesmannen har fått oversendt statistikker og kurver basert på både DIPS-

2141 og DIPS-5845, som gir nokså forskjellige tall for pasientbelegg og der DIPS-2141 gir

de høyeste tallene. Se også Fylkesmannens vurdering på s.13  -  16.

Foretaksledelsen opplyste i møte med tilsynsteamet den 29. mars at de ikke kan stole helt på
de ulike DIPS-rapportene, og at det derfor er vanskelig å bruke tall fra disse til

kvalitetssikring, rapportering og internkontroll.

Det er ikke tilstrekkelig forklart hvorfor DIPS-2141 og DIPS-5845 gir så forskjellige tall for

pasientbelegg.

S-døgnsposter er registrert som 7-døgnsposter i DIPS. Det gir et for lavt tall for
beleggsprosent pr. dag.

DIPS-rapportene er basert på rapporteringer fra helseforetaket til Sykehuspartner om hvilket

sengetall som postene er normert for. Det er til dels betydelig etterslep hos Sykehuspartner

når det gjelder å føre disse sengetallene inn i DIPS. Forsinkelse på et halvt år er nevnt av

foretaksledelsen.

Noen av «toppene» med høyt pasientbelegg faller sammen med perioder da det i 2015 var

alvorlige komplikasjoner med dødsfall i Kirurgisk klinikk

DlPS-5845 viser gjennomgående lavere beleggstall enn DIPS-2141 (og det er ikke
fullstendig forklart hvorfor), men viser like fullt lange perioder med overbelegg (1 10-120%

ved kirurgiske poster) for de siste  2  årene

Liknende høye tall er registrert for Medisinsk klinikk i DIPS-2141.
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0  På tross av registreringene som viser vedvarende høyt overbelegg gjennom måneder og år,

hevder foretaksledelsen at sengetallet ved Sykehuset Telemark HF er høyt i forhold til

sammenlignbare helseforetak.

0  Fram til november 2015 har det ikke blitt rapportert systematisk og jevnlig til foretakets

styre om antall korridorpasienter.

0  Foretaket har ikke hatt en konsistent registrering av hva som er korridorpasienter.  I  noen

sammenhenger har man bare regnet med de som reelt ligger i korridor, men i andre

sammenhenger kaller man dette <<Korridor l>>-pasienter og registrerer i tillegg <<Korridor 2>>-

pasienter. De siste er definert som pasienter i ekstrasenger på pasientrom ut over det

sen e osten er normert for. (3-sengsrom gjøres om til 4-sengs, eller tidligere tomme rom

(ekstrarom) tas i bruk.)

0  Foretaksledelsen opplyser ved tilsynet (og det samme framgår av styresak 9-2016) at

sengeplass på korridor noen ganger «velges som løsning ved spesielle observasj ons- og

kontaktbehov>>, noe som kan tyde på mangelfull kapasitet på overvåkningsposter.

0  I rapport fra styresak 9-2016 vektlegges at den gjennomsnittlige beleggsprosenten for hele

STHF for 2015 var 87%. Rapporten konsentrerer seg ellers om å sammenlikne sengetall pr.

1000innbyggere ved ulike helseforetak, men fokuserer ikke på de til dels svært høye tallene

for pasientbelegg på enkeltposter og avdelinger med stor turn-over av ø.hj-pasienter på

STHF i 2015. Det er ikke dokumentert at styret har vurdert og tatt stilling til de mer

alvorlige tallene for pasientbelegg på enkeltposter gjennom de siste  2  årene.

Nærmere begrunnelser for de påviste avvikene, og om hvilke observasjoner som ligger til

grunn for å konstatere avvikene:

Avvik  I  '  U  orsvarli overbele  i orhold til bemannin

(spesialisthelsezjenesteloverz  2-2 og helsepersonelloven § lójf § 4)

Grunnbemanning

Det er en gjennomgående oppfatning blant helsepersonell på gastrokirurgisk sengepost og

gastromedisinsk sengepost at grunnbemanningen er for dårlig.

Fylkesmannen bemerker at grunnbemanningen på de nevnte sengepostene er fastsatt for et belegg

på inntil l00%. Imidlertid har disse sengepostene i lengre tid hatt overbelegg på rundt 120-130 %

etter DIPS-5 845, og vesentlig høyere belegg dersom en bruker tall fra DlPS-2l4l. Gjennom

intervjuer har tilsynsteamet fått bekreftet at det det er overbelegg og korridorpasienter mer enn

halvparten av tiden. Dette har vaert situasjonen i lengre tid. Under det uanmeldte tilsynet var det

også overbelegg ved flere av sengepostene både på Kirurgisk og Medisinsk klinikk.

STHF har ikke hatt en geriatrisk avdeling siden denne ble lagt ned i november 2014. Ansatte ved

samtlige sengeposter hevder at dette har medført en økt pleietyngde, og at det brukes til dels mye

ressurser for å følge med på de geriatriske pasientene.

Flere helsepersonell opplyste til tilsynsteamet at det er vanskelig å overvåke pasientene godt nok,

og at nødvendige undersøkelser og legevisitt blir forsinket på grunn av for lite personale. Videre må

som regel joumalføring skje etter at vakten er avsluttet.

For legene oppstår det situasjoner da det er så mye å gjøre på vakter om ettermiddager, kvelder,

netter og helger at det blir mangelfull tid til å ta seg av alle pasientene og foreta diagnostikk og
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behandling så raskt som nødvendig. I Kirurgisk klinikk forekommer det vakter da både

vakthavende LIS og vakthavende overlege er opptatt med operasjoner slik at det blir mangel på tid

til å tilse nye pasienter og følge med på utviklingen i sykdomsbildet hos inneliggende pasienter på

sengepost. Noen overleger opplyste at man da tar uformell kontakt med andre overleger som man

vet er hjemme, og ber om hjelp. Når dette skjer, er de som blir kontaktet vanligvis velvillige til å

komme på jobb og hjelpe. Noen LIS og noen overleger kan imidlertid ha en høy terskel for å be om

hjelp. Noen LIS rapporterer om ekstra høy terskel for å kontakte overlegevakt om natta. Sykehuset

har ikke klare ordninger/systemer for ved hvilke innslagspunkter/arbeidsbelastninger man skal

kontakte hjemmeværende personell og rekvirere hjelp fra fagpersonell som ikke har vakt.

Det ble også synliggjort i tilsynet at det ikke foreligger skriftlige rutiner eller systemer for hele

helseforetaket når det gjelder innkalling av ekstrapersonell ved sykdomsfravær eller liknende

ekstraordinære situasjoner. Gjennom intervjuene fremkom det at det ofte gås doble vakter og at det

i praksis er vanskelig å kalle inn ekstra personale ved sykdom og annet fravær, slik at det ofte er

færre på jobb enn det som følger av grunnbemanningen.

På enkelte sengeposter (særlig gastrokirurgi), er det særlig uklare rutiner for når det skal kalles inn

ekstra ressurser på pleiesiden. På gastrokirurgisk sengepost uttrykte ansatte usikkerhet om rutinene

på dette punktet, og om ansvarshavende sykepleiere på vaktene har nødvendige fullmakter. Det ble

opplyst at det er vanlig å ringe til seksjonsleder også om kvelder og helger hvis man mener det er

behov for ekstra personale. Denne sengeposten har særlig stor pleietyngde, stort sett pasienter

tiltrengende øyeblikkelig hjelp, og mange pasienter med tilstander som krever større kirurgiske

inngrep. Ansatte ga uttrykk for at bemanningen ofte er så lav at personalet ikke rekker oppgaver

som de mener er nødvendige for å gi forsvarlig helsehjelp. Det ble opplyst at det ofte er betydelig

overbelegg uten at det er kalt inn ekstra personale.

På de andre kirurgiske sengepostene og på Medisinsk klinikk er ansvaret for å innkalle ekstra

personale fordelt, og det er en stående instruks om at ansvarshavende på vaktene kan kalle inn

ekstrapersonale ved behov. Dette kan også være personell utover grunnbemanningen når

pasienttallet og pleietyngden tilsier det. Det opplyses imidlertid at ordningen med

bemanningssenteret ikke fungerer etter hensikten når det er behov for ekstra personell på kort

varsel. Det vises til at det kan være svært tidkrevende å ringe rundt for å få tak i personell på kort

varsel. Det opplyses også at mange vikarer mangler kompetansen som anses nødvendig for å ivareta

pasientene på sengeposten på en god nok måte.

Det er en gjennomgående oppfatning blant helsepersonellet som tilsynet har intervjuet, at

utilstrekkelig bemanning fører til at pasientene ikke alltid får forsvarlig pleie og helsehjelp. Det er

flere pleieoppgaver og undersøkelser som utsettes og man mener at det er en økt risiko for at

alvorlige tilstander hos pasienten kan bli oversett.

Det foreligger ingen skriftlig risikoanalyse eller evaluering av om grunnbemanningen er

tilstrekkelig eller at innkalling av ekstra personell fungerer.

Avvik 2° Man el ull sikrin av at satellitt asienter blir orsvarli ul t o

(  spesiaIi.s'thelsetjenesteloven  § 2-2 og helsepersonelloven § 1 ójf §  4)

På grunn av høyt belegg blir enkelte pasienter plassert på andre sengeposter enn der de skulle vært

innlagt, såkalte <<satellittpasienter>>. Tilsynsteamet har ikke mottatt noen oversikt over hvor hyppig

dette forekommer, men gjennom intervjuene fremkommer det at dette skjer regelmessig.
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STHF  har utarbeidet en rutine for overflytting av pasienter mellom sengeposter i STHF (ID238l2).

Det følger blant annet av denne rutinen at «Behandlíngsfansvarlíg lege avklarer

grunnlaget/hensikten for  overflyttíng og avtaler overflyfting med ansvarlig lege ved rnotrakende

sengepost. Overflyttíngsnotat skrives av behancllíngsstedpasíentflytterfifa.>> Overflyttingsnotatet

skal lages i DIPS og skal inneholde nødvendige og relevante opplysninger. Videre skal notatet

inneholde årsak til/hensikt med overflytting og videre avtaler. Behandlingsplanen skal være

oppdatert.

Det er ikke utarbeidet rutiner for oppfølging av pasienter som plasseres direkte fra Mottak på en

annen sengepost enn «moderposten»

I intervjuene opplyses det at sengepostene er oppfordret til å føre prioriteringslister over hvilke

pasienter som kan plasseres på andre avdelinger ved overbelegg (såkalte flyttelister). Ofte er det

imidlertid ikke utarbeidet slike lister, og vurdering av hvilke pasienter som kan flyttes, må dermed

gjøres når overbeleggsituasjon oppstår. I disse situasjonene hender det at pasienter noen ganger
plasseres direkte fra Mottak til andre sengeposter enn <<moderposten>>, etter samtale med sykepleier

på moderposten. Det foretas da ikke en medisinsk vurdering av denne pasienten på moderposten.

Ledelsen ved Medisinsk klinikk opplyser at klinikken ses på som en helhet og at alt helsepersonell
skal være kompetente til å gi forsvarlig helsehj elp til alle pasientene ved klinikken. Under

intervjuene kommer det imidlertid frem en overveiende oppfatning av at satellittavdelingens

helsepersonell i mange tilfeller ikke har den særlige kompetansen som er nødvendig for å overvåke

disse pasientene, ikke minst i tilfeller der pasienten har sammensatte eller uavklarte tilstander.

Gastrokirurgisk sengepost opplyser at de så langt som mulig forsøker å unngå å ha satelittpasienter.

Det opplyses at det er mer tidkrevende for legene å ha behandlingsansvar for pasienter på andre

sengeposter. Dette er særlig uheldig ettersom disse pasientene kommer i tillegg til overbelegg på

egen avdeling. I intervjuene ble det også opplyst om hendelser der satellittpasienter ble glemt av

behandlende lege, eller at legevisitten til satellittpasient ble utsatt til sent på dagen. Dersom dette

skulle skje pasienter med uoppdagede alvorlige tilstander, som pleiepersonell på satellittavdelingen

har dårlige forutsetninger for å følge opp, vil det innebære en stor risiko for pasienten.

Det fremkommer også at det er varierende praksis/oppfatning av hvilken lege som har medisinsk

ansvar for pasienten. Ved noen sengeposter er det lege ved moderposten som har det medisinske

ansvaret, mens det ved andre sengeposter opplyses at det er legen ved satellittavdelingen som har

det medisinske ansvaret.

Tilsynet mener ut fra dette at det ikke foreligger tilstrekkelige rutiner for å ivareta pasienter som er

plassert på andre sengeposter som «satellittpasienter»

Avvik 3° Ikke  åliteli e st rin sverktø or å overvåke  0  lanle e bemannin en i orhold til

gasientbelegget

Avvikssystemet:

STHF har avvikssystemet TQM, men dette benyttes ikke konsekvent. I intervjuene opplyser et stort

flertall at det er tungvint å melde avvik. På grunn av tidsnød under vakt, må eventuelle avvik i

mange tilfeller føres inn etter arbeidstid. Det er også noe usikkerhet blant de ansatte om hvilke
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avvik som skal meldes. Nesten samtlige mener at de burde ha meldt flere avvik. Det varierer i
hvilken grad meldte avvik følges opp av ledelsen.

Det opplyses at helseforetaket i nær framtid skal bytte ut TQM med et nytt avvikssystem.

Det pasientadminístrative systemet  DIPS:

For registreringer av pasientbelegget bruker helseforetaket styringsverktøyet DIPS. DlPS-rapporter

om pasientbelegg gir imidlertid varierende tall for beleggsprosent, alt etter hvilke registreringer og

forutsetninger som legges inn i de ulike programversjonene. Ved det aktuelle tilsynet har

Fylkesmannen fått oversendt statistikker etter både DIPS-2141 og DIPS-5845, og har erfart at disse

gir ganske forskjellige tall for pasientbelegg (beleggsprosent). Disse tallene har også vist seg

forskjellige fra konkrete registreringer/tellinger som tilsynsteamet gjorde selv, under den uvarslede

befaringen den 22. januar. De enkelte sengepostene gjør tellinger av pasientbelegg hver morgen,

men det er uklart i hvor stor grad disse registreringene legges til grunn for helseforetakets styring av

bemanning og ressurser. Se nærmere om de ulike styringsverktøyene i det følgende, i kapitelet om

vurdering av virksomhetens styringssystem.

Nærmere be runnelse or merknaden som ble itt ved tils net om ivaretakelse av taus/lets likt

0 asienters verdi het

(spesíalísthelseflenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § l 6 jf §  4  og 21)

Ved befaring på de aktuelle sengepostene observerte Fylkesmannen at det er vanskelig å overholde

taushetsplikten og ivareta pasientenes verdighet under undersøkelser og samtaler med

helsepersonellet, når det gjelder pasienter på korridor eller på 4-mannsrom. Dette ble bekreftet

under intervjuene. På Medisinsk klinikk ble det opplyst at man i enkelte tilfeller tar med pasienter

til undersøkelsesrom, eller at man benytter ledige polikliniske rom til undersøkelse og samtale med

korridorpasienter. Dette er imidlertid kun unntaksvis. I all hovedsak må undersøkelser, stell og

legevisitt for korridorpasienter gjennomføres i umiddelbar nærhet av andre inneliggende pasienter,

pasienter som skal på poliklinikk, pårørende og andre ansatte ved sykehuset, og dermed under

påhør av andre.

Vurderin av virksomhetens st rin ss stem:

De observasj onene/funnene som ble gjort under dette tilsynet, viser at registrering av pasientbelegg

og overbelegg på sengeposter byr på utfordringer. Noen av utfordringene er om både pasienter som

skrives inn og som skrives ut skal regnes som inneliggende den dagen da inn- eller utskrivingen

skjer, om pasienter i permisjon skal regnes som inneliggende, og om man kan regne en S-døgns

post som en 7-døgnspost ved beregning av pasientbelegg. Hvis antall pasienter på en S-døgnspost i

løpet av en uke blir fordelt på 7 liggedøgn i stedet for 5, blir det et lavere antall inneliggende pr

døgn enn det som faktisk var tilfellet og som personalet måtte ta hånd om mens sengeposten var

operativ de dagene. Noen rapporter om pasientbelegg regner også med pasienter på andre

avdelinger som Intensivavdelingen eller Observasjonsposten. Der er også andre utfordringer, blant

annet når det gjelder å sikre full god oppdatering i registreringssystemene av hvor mange senger en

post er normert for ved 100% belegg. Dette tilsynet har avdekket mangler i denne oppdateringen, og

slike mangler fører til gale tall for registreringer av beleggsprosent og overbelegg. For dem som

bruker DIPS-statistikkene for å holde oversikt over pasientbelegg og for å planlegge bemanning, er

det en utfordring å ha innsikt i hva de enkelte DIPS-rapportene innebærer og hvordan tallene har



framkommet. Tilsynet avdekket at det både hos foretaksledelsen og i underliggende enheter var

usikkerhet om hva som var forskjellene mellom de ulike DIPS-statistikkene.

På denne bakgrunn kan det argumenteres med at det også for utenforstående er vanskelig å få noe

entydig bilde av pasientbeleggets størrelse over tid, og av hvor stort overbelegget egentlig har vært.

For Fylkesmannens tilsyn har dette vært en utfordring. Vi finner det i seg selv kritikkverdig at

helseforetakene ikke har gode nok systemer for å registrere pasientbelegg, og at det derved blir

vanskelig for både foretakets styremedlemmer, for tilsynsmyndigheten, politiske myndigheter og

andre å få en fullgod forståelse av pasientbeleggets størrelse.

Tilsynsteamet fra Fylkesmannen har på tross av dette funnet solide holdepunkter for at

pasientbelegget ved flere kirurgiske og medisinske sengeposter på sykehuset i Skien har vært

uforsvarlig høyt gjennom lengre tid. Ved den uvarslede befaringen som tilsynsteamet gjorde i begge

klinikkene den 22. januar 2016, ble det funnet overbelegg i tre av fem indremedisinske sengeposter

(1 14% pasientbelegg i hjerte/nyre/hormon, 140% i mage/tann og 130% i infeksjonsposten, alt

basert på registreringer i DlPS-S 845 som er det systemet sykehuset selv foretrekker å bruke.

Tilsynsteamets egne registreringer var for de samme postene henholdsvis 100%, 120% og 130%

pasientbelegg). Ved det samme uvarslede tilsynet registrerte vi overbelegg i  2  av  3  kirurgiske

sengeposter (139% pasientbelegg for gastrokirurgi og 129% for ortopedi, basert på DIPS-5845.

Tilsynsteamets egne registreringer var henholdsvis 123% og 121%). Ved den uvarslede befaringen

ga helseforetaket oss også  -  på anmodning -  dokumentasjon som viste at det fra årsskiftet og fram

til tilsynsdagen 22. januar hadde vært et gjennomsnittlig pasientbelegg på 124.5% i gastrokirurgisk

sengepost. Tilsvarende dokumentasjon innhentet under systemrevisj onen viste gjennomsnittlig

pasientbelegg på 1 13% i gastrokirurgisk post fra 1. januar til 30. mars 2016. Ved intervjuer med

ansatte i både kirurgisk og medisinsk klinikk kom det fram at overbelegg og korridorpasienter er

svært vanlig, og i lange perioder ca. 120  —  130% noe som også stemmer med registreringer i de

DIPS-rapportene som helseforetaket har sendt oss.

Uttalelsene fra de ansatte under intervjuene i Systemrevisjonen, er tydelige. Rapportene fra leger,

sykepleiere, ledere og andre gir i hovedsak det samme bildet av et vedvarende høyt pasientbelegg,

og perioder med overbelegg, uten at bemanningen er tilsvarende økt. Det som også kommer fram,

er at det er ganske vanlig at bemanningen ikke økes svarende til det økte pasientbelegget. Igjen er

det gastrokirurgisk og gastromedisinsk sengepost som peker seg ut i negativ retning i dagens

situasjon. Tilsynet viste at det i gastrokirurgisk sengepost er vanlig med betydelig overbelegg uten

at bemanningen økes. Situasjonen under tilsynsteamets uvarslede befaring var illustrerende i så

måte. Videre ble det i denne sengeposten avdekket uklare rutiner for når ekstra personell skal

innkalles, og usikkerhet om hvilke fullmakter vakthavende sykepleiere har. Tilsynsteamet ser på

dette som alvorlig.

På denne bakgrunn blir det mindre relevant at helseforetaket kan legge fram statistikker som viser

en gjennomsnittlig beleggsprosent for hele foretaket på under 100% for en periode, slik det også ble

gjort i foretakets styresak nr. 9-2016. Spørsmålet blir blant annet hva som ligger til grunn for dette

tallet. Fylkesmannen må ved tilsynet vektlegge foretakets egne DIPS-rapporter som for flere

sengeposters vedkommende viser vedvarende overbelegg 110 4 125% gjennom store deler av årene

2014 og 2015. Dette er basert på DIPS-5845. Hvis man legger til grunn DIPS-2141, som

helseforetaket selv gjorde i sin første oversendelse til oss under tilsynet, blir tallene enda mer

alarmerende. Helseforetakets styre og den daglige toppledelsen har ansvaret for at den faglige

driften skal være forsvarlig til enhver tid på hver enkelt sengepost og i alle andre enheter på

sykehuset. Da blir gjennomsnittstall for hele foretaket mindre relevante, i den grad de inkluderer tall

for mindre belastede enheter, S-døgn-poster, enheter uten stort påtrykk av øyeblikkelig hjelp etc.
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Statens helsetilsyn ga i år 2000  ut  en «Veileder for helsetilsynets og fylkeslegenes oppfølging av

overbelegg og korridorpasienter>>. Der står det blant annet at <<Det må være en målsetting for norske

sykehus å unngå korridorpasienter. I prinsippet bør korridorpasienter ikke aksepteres. Kun

unntaksvis og for korte perioder, kan korridorpasienter godtas som en nødløsning.>> Videre står det i

samme veileder:

«Etter Helsetilsynets vurdering kan en anbefalt retningslinje være

0  gjennomsnittlig beleggsprosent på 85% på årsbasis for avdelinger med høy andel øyeblikkelig hjelp og

0  opp mot 90%  -  95 % for avdelinger med hovedsakelig elektiv virksomhet.

Opplysninger om beleggsprosent over  95%  i en avdeling bør medføre at jylkeslegen undersøker situasjonen nærmere»

Det er grunn til å merke seg at Helsetilsynets anbefaling gjelder den enkelte avdeling, og tar

utgangspunkt i hva slags pasienter som avdelingen har. Hvis en avdeling har uforsvarlig høyt

pasientbelegg, blir det uinteressant for den avdelingen om andre avdelinger har lavere belegg slik at

gjennomsnittet for hele sykehuset eller klinikken trekkes ned. Det avgjørende er forsvarligheten for

den enkelte avdelingen og den enkelte pasient. Den samme veilederen fra Helsetilsynet legger også

vekt på at pasientbelegget må ses i sammenheng med antall personale som er på jobb, og fokuset
må være på om «belastningen for personalet blir så stor at det gir risiko for svekket sikkerhet og

feilbehandling>>.

Den nevnte veilederen fra Statens helsetilsyn er 16 år gammel, og både sykehusdrift og pasienttyper

har forandret seg en del siden den gang. Anbefalingene fra veilederen må derfor vurderes kritisk,

men det er grunn til å merke seg en del hovedprinsipper i veilederen. Særlig viktig er det å merke

seg anbefalingene om at sengeposter/seksj oner med stort innslag av øyeblikkelig hjelp og alvorlige,

uavklarte tilstander skal ha en bufferkapasitet av sengeplass og personell til å ta hånd om uforutsette

innleggelser og topper med høyt belegg, uten at det går ut over forsvarligheten.

Dette tilsynet ble startet etter at Fylkesmannen i Telemark mottok en skriftlig varsling fra

foretakstillitsvalgt for Yngre Legers Forening (YLF) i Telemark. Varselet var datert den 22. april

2015 og ble først sendt til Statens helsetilsyn, men ble derfra sendt videre til Fylkesmannen som

rette tilsynsmyndighet. Varselet ble mottatt her den 5. mai 2015. Vi tilskrev Sykehuset Telemark

HF i brev datert den 15. mai 2015, der vi meddelte at vi hadde åpnet tilsynssak mot helseforetaket

og ba om nærmere spesifiserte opplysninger. Saken var her opprinnelig tenkt behandlet som en
skriftlig tilsynssak, men sakens alvorlighetsgrad ble etter hvert tydeligere og ble understreket blant

annet av flere saker med alvorlige komplikasjoner i pasientbehandlingen ved Sykehuset Telemark

HF i Skien i løpet av 2015. I løpet av 2015 ble det blant annet meldt til oss tre saker med dødsfall i

Kirurgisk klinikk, alle tre sakene meldt som varslingssaker til undersøkelsesenheten i Statens

helsetilsyn. Dessuten ble det høsten 2015 meldt til oss en alvorlig hendelse på Medisinsk klinikk i

Skien, som nesten endte med dødsfall. Sistnevnte sak var også en varslingssak til

undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn. Etter avtale med Statens helsetilsyn ble det bestemt at

alle de fire sakene skulle følges opp tilsynsmessig av Fylkesmannen i Telemark. I alle de fire

sakene ble det konstatert uforsvarlig pasientbehandling, og i alle sakene var det indikasjoner på at

sakene hadde sammenheng med høyt pasientbelegg og stor arbeidsmengde for personalet.

Etter at Fylkesmannen sendte det nevnte brevet til helseforetaket datert den 15. mai 2015, der vi ba

om en rekke spesifiserte opplysninger blant annet om pasientbelegg, fikk vi svar fra helseforetaket

v/ adm. direktør datert 10. juni 2015, slik det er beskrevet foran. Med dette svaret fulgte statistikker

og kurver over pasientbelegg fra januar 2014 fram til mars 2015. Disse kurvene var basert på DIPS-
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Versjon 2141. Tallene var svært bekymringsfulle, og viste for enkelte sengeposter et Vedvarende

høyt pasientbelegg gjennom hele den nevnte perioden. For gastrokirurgi og gastromedisin viste

kurvene et gjennomsnittlig pasientbelegg på 115  -  120%, med topper opp til ca 140%. For endokrin

kirurgi og mammakirurgi var det også et gjennomsnittlig belegg på ca 115  -  120 % i den nevnte

perioden, med topper opp til 155  —  170%. Også for Øre-Nese-Hals var det topper opp til 150  -
165%. Det var vedlagt en liste over dager med pasientbelegg høyere enn 120% for perioden fra 1.

september 2014 til 24. mai 2015. Her kom det fram høye tall for både Medisinsk klinikk og

Kirurgisk klinikk. For Medisinsk klinikk var det i nevnte periode 49 dager med mer enn 120%

pasientbelegg på hjerte-, nyre- og horrnonposten, 100 dager på infeksj onsposten og 124 dager på

lungeposten. Dette var basert på DIPS-2141.

Etter å ha mottatt denne bekymringsfulle informasjonen, hadde Fylkesmannen som nevnt til

behandling flere alvorlige varslingssaker som gjaldt Sykehuset Telemark HF, noen av dem med

dødsfall som Fylkesmannen mente kunne vært forhindret. For å se om dødsfallene skjedde i

perioder med spesielt høyt pasientbelegg, ba vi helseforetaket om oppdaterte opplysninger om

pasientbelegg. Dette skjedde i brev fra oss datert 5. november 2015. Den 25. november 2015

mottok vi svar fra helseforetaket, nå med statistikker over pasientbelegg som viste langt lavere

belegg enn i brevet av 10. juni. Tallene som vi mottok den 25. november, viste for Medisinsk

klinikk et gjennomsnittlig pasientbelegg på ca 100% for perioden fra og med uke 36 til og med uke

43 i 2015, altså en senere tidsperiode enn den som det ble rapportert om i sykehusets brev av 10.

juni. Svaret fra november var imidlertid basert på en annen DIPS-versj on, nemlig DIPS-5 845.

I e-post datert 25. november 2015 ba Fylkesmannen derfor på ny om å få tallene for pasientbelegg

ved alle seksjonene på Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk basert på DIPS-2141, nå for hele

perioden fra januar 2014 til oktober 2015. Svar fra helseforetaket med de etterspurte statistikkene

ble mottatt i e-post datert 27. november 2015. Tallene der er vesentlig høyere enn de som framgikk

av DIPS-5 845. For gastrokirurgi var det eksempelvis et gjennomsnittlig pasientbelegg på 120  -  125

%, med topper opp til 150  -  155% basert på DIPS-2141.

Fylkesmannen har både høsten 2015 og vinteren/våren 2016 hatt en dialog med helseforetakets

ledelse om forskjellene i registreringsmåte for DIPS-2141 og DIPS-5 845. Det har der framkommet

at helseforetaket for sin interne gjennomgang og planlegging nå foretrekker å bruke DIPS-5 845. Det

er imidlertid ikke fullstendig forklart for Fylkesmannen hva som er årsaken til at det er så

forskjellige tall i de to DIPS-versjonene. På møtet mellom tilsynsteamet og helseforetakets ledelse

den 29. mars 2016 framkom det at heller ikke ledelsen finner det fullt ut forklart hva som er
forskjellene på de to DIPS-versjonene. På møtet med foretaksledelsen uttalte denne at man fant det

vanskelig å stole helt på DIPS-rapportene, og at det derfor var vanskelig å bruke disse til

kvalitetssikring og intern planlegging og styring.

Et av problemene med DIPS-rapportene er at de er basert på innberetninger fra helseforetaket til

Sykehuspartner om hva som er normert antall senger i hver seksjon (100% belegg). Det er til dels

store forsinkelser i Sykehuspartner sin registrering av disse rapportene, -  opp til et halvt års

forsinkelse ble nevnt i møtet mellom helseforetaket og tilsynsteamet den 29. mars. Dette bidrar til at

DIPS-rapportene er vanskelige å bruke.

De enkelte sengepostene i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk registrerer hver morgen kl. 07

hvor mange pasienter som er inneliggende, og hvor mange som ligger på korridor. Disse tallene

brukes blant annet til planlegging av personellinnsats og evt innkalling av ekstra personale. Tallene

avviker til dels betydelig fra det som framkommer av DIPS-rapportene. Tilsynsteamet registrerte
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også ved den uvarslede befaringen 22. januar 2016 at det var klare forskjeller mellom faktisk

pasientbelegg og det som framgikk av DIPS-5845.

På denne bakgrunn må Fylkesmannen konkludere med at helseforetaket har mangelfulle

styringsverktøy for å registrere og planlegge bemanningen i forhold til pasientbelegget. Det er

dessuten uklart i hvor stor grad helseforetakets styre har fått seg forelagt problemene knyttet til

DIPS-registreringene og forskjellene mellom DIPS-tallene og de reelle beleggstallene. Slik det

framgår av referatene fra styrets møter fra februar 2014 til februar 2016, har styret heller ikke

engasjert seg tilstrekkelig i problematikken rundt det svært høye pasientbelegget på de mest

belastede sengepostene. Styret synes i større grad å ha vært opptatt av gjennomsnittlig

pasientbelegg for de somatiske enhetene samlet. Fylkesmannen finner dette bekymringsfullt. Det

viktigste som skjer i et sykehus, er pasientbehandlingen. Styret har ansvar for den samlede driften,

også for at pasientbehandlingen skal være i henhold til kravene som er gitt i lov og forskrift.

Sentralt i denne sammenheng er helselovenes krav om at undersøkelser og behandling skal være

faglig forsvarlige. Tilsynsteamet har sett gjennom styrereferatene for 2014 og 2015, men kan ikke

se at styret har fått seg forelagt noen risikoanalyse om hvorvidt det høye pasientbelegg kunne
medføre faglig uforsvarlighet. Helseforetaket har gjennom lengre tid redusert antall senger både i

somatikken og i psykiatrien, samtidig som det har vært et betydelig overbelegg i både Medisinsk

klinikk og Kirurgisk klinikk. Fylkesmannen finner det bekymringsfullt dersom beslutninger om å

skjære ned på sengekapasitet og personell blir tatt uten at det gjøres risikovurderinger om hvorvidt

overbelegg og press på personalet kan føre til uforsvarlig behandling. Det er verd å merke seg at

under intervjuene i Systemrevisjonen, kom det fram at overbelegg og press på personalet var

spesielt stort i de periodene da det var varslingssaker til Statens helsetilsyn om komplikasjoner og

dødsfall som var uventet i forhold til påregnelig risiko (se også observasjon nevnt på s.9, og

nærmere om varslingssakene på s. 15).

Sykehus må være forberedt på ekstraordinære situasjoner, og skal kunne håndtere både pandemier,

større trafikkulykker og andre katastrofescenarier der tilstrømningen av pasienter blir mye større

enn vanlig. Dette skal kunne skje uten at det går ut over forsvarligheten i pasientbehandlingen. Det

helt avgjørende er at innsatsen med utstyr og personell blir tilstrekkelig økt for å ta hånd om den

store pasientmengden. Det bekymringsfulle funnet ved det aktuelle tilsynet på Sykehuset Telemark

HF, er at slik økning av personellinnsatsen i mange tilfeller ikke har funnet sted. Tilsynet har påvist

stor belastning på personalet ved flere sengeposter. Sykepleiere har meldt om så mye å gjøre at de

føler at de mister kontrollen og at man ikke får tid til å utføre oppgaver som personalet anser som
nødvendige for at behandlingen skal være forsvarlig.

I Kirurgisk klinikk fant tilsynsteamet særlig grunn til bekymring for gastrokirurgisk seksjon. Her

framkom det gjennom samtalene med personale, verneombud og tillitsvalgte at det hadde vært et

betydelig press på personalet gjennom lengre tid. Det var her også uklarhet rundt rutiner og

fullmakter til ansvarshavende på vaktene, når det gjaldt å kalle inn ekstra mannskap ved stort

overbelegg. På bakgrunn av denne sengepostens høye innslag av øyeblikkelig hjelp og alvorlige

kirurgisk tilstander og høyt pleiebehov, er dette spesielt alvorlig. Det var også ved denne seksjonen

at det i 2015 var tre dødsfall som ble meldt som varslingssaker til Statens helsetilsyn, og der

Fylkesmannen i påfølgende tilsynssaker konkluderte med uforsvarlig pasientbehandling. Under

tilsynet hadde ikke tilsynsteamet inntrykk av at foretakets ledelse i tilstrekkelig grad hadde vurdert

farene for svikt ved denne belastede sengeposten.

Når det gjelder foretakets muligheter for risikoanalyse, intemkontroll og styring, er det også

relevant å nevne at både ledere og fagpersonell meldte om problemer med å bruke avvikssystemet,
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at dette ble oppfattet som tungvint, og at det var en utbredt oppfatning at det er underrapportering av
avvik. Flere av de intervjuede fagpersonene meldte også om så stort arbeidspress på vaktene at det i

praksis ikke var tid til å rapportere om avvik. Foretaket opplyste at det planlegges snarlig

anskaffelse av nytt avvikssystem.

Både erfaring, forskningsrapporter og spørreundersøkelser blant fagpersonell tilsier at overbelegg i

sykehus er forbundet med økt fare for faglige feil, komplikasjoner og dødsfall. Blant

komplikasjonene er sykehusinfeksjoner, og også forskjellige typer av feilbehandling. En dansk

forskningsrapport som ble publisert i 2014, rapporterte om gransking av 2.65 millioner innleggelser

ved indremedisinske avdelinger i perioden 1995  —  2012. Forskerne fant at høyt pasientbelegg var

forbundet med en signifikant 9% økning i dødeligheten blant inneliggende pasienter. Det var også

økt dødelighet for de som ble innlagt utenom normal arbeidstid om hverdagene, eller i løpet av

helger og ferier. (Madsen F, Ladelund S, Linneberg A: High levels of bed  occupancy associated

with increased inpatient and  thirty-day hospital  mortality in Denmark. Health Affairs 2014, 33,

1236  — 1244). En tysk undersøkelse publisert i 2014 konkluderte på liknende måte, basert på en

gjennomgang av 82 280 pasientjoumaler fra 83 tyske sykehus. Den tyske undersøkelsen påviste økt

dødelighet når pasientbelegget øker ut over 92.5%.  (Kuntz  L, Mennichen R, Scholtes S: Stress on

the  ward: Evidence  of safety tipping points in  hospitals.) I konklusjonen til den tyske undersøkelsen

står blant annet:

“Our results provide ammunition for operations  managers when  their  finance  colleagues  argue  that capacity can be

reduced while activity levels are maintained. When this is done, more patients  will  experience  an unsafe day in the

hospital, i. e. a day when  occupancy levels  exceed the safety tipping point. In our sample  17.4% of patients  experienced

days with  occupancy above the  estimated tipping point and one in seven deaths among these patients in our sample is

accounted for by high departmental  occupancy.  ”

Det er stort press på helsevesenet i både Norge og mange sammenlignbare land, med et betydelig

ønske om å oppnå mest mulig helsehjelp pr krone. Selv om dette er forståelig og i seg selv bare

rimelig, kan det åpnes for utstrakt uforsvarlig behandling dersom man over lengre tid presser så

mange pasienter inn i sykehusavdelingene at personalet ikke har tid, kvalifikasjoner eller nødvendig

infrastruktur til å ta seg tilstrekkelig av pasientene. Dette har de senere årene blitt tydelig, og har

blant annet blitt påpekt i systemrevisjon som Fylkesmannen i Vestfold hadde med Sykehusene i

Vestfold i 2009, og i tilsyn som Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde med Akershus

Universitetssykehus i 2014. I Norge har Legeforeningen engasjert seg i disse spørsmålene, og har

advart mot overbelegg. I Danmark har regjeringen tatt beslutning om en såkalt akuttpakke, som tar

sikte på å få bukt med overbelegget på danske sykehus. Den danske sundhetsministeren Sophie

Løhde (V) har uttalt at overbelegg i Danmark gir størst problemer ved medisinske og geriatriske

avdelinger, og innsatsen skal derfor først rettes mot disse. (Se reportasje om dette f. eks. i den
norske avisen Dagens Medisin nr. 3/2016, s. 14). I Norge rettet helseminister Bent Høie fokus

særlig på korridorpasienter da han holdt sin årlige sykehustale på Rikshospitalet i januar 2016, og

han ga beskjed til sykehusene om at korridorpasienter ikke skal forekomme.

Fylkesmannen i Telemark må konkludere med at pasientbelegg og overbelegg er forhold som

fortjener stor oppmerksomhet hos faglige og administrative ledere på alle nivåer i helseforetakene.

Det er viktig å ha pålitelige statistikker over pasientbelegg, og å forstå hvordan registreringene er

gjort (for eksempel om også pasienter i permisjon er regnet med som inneliggende, og om både

utskrevet og innskrevet pasient regnes som inneliggende den dagen registreringen gjøres.) Det er

også viktig å ha et stadig fokus på arbeidspresset hos det personalet som skal undersøke og

behandle pasientene, og å innkalle tilstrekkelig med ekstra personale ved behov. Slik styring viste

seg å være mangelfull ved Sykehuset Telemark HF, ut fra de observasjonene som ble gjort ved dette
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tilsynet. Bekymring for de ansattes situasjon førte til at Fylkesmannen i Telemark kontaktet

Arbeidstilsynet, og Arbeidstilsynet bestemte seg for å gjennomføre et tilsynsbesøk ved Sykehuset

Telemark HF samtidig som Fylkesmannen gjennomførte sin systemrevisjon. Arbeidstilsynet

kommer til å presentere en separat rapport om sitt tilsyn.

Som en hjelp til planlegging, styring og risikovurdering er det viktig at det gjøres gode

registreringer av pasientbelegg, og at resultatene blir rapportert videre i linjen til de som sitter med

ansvar for driften. Fylkesmannen finner som foran nevnt, at slik rapportering om det høye

pasientbelegget ved Sykehuset Telemark HF har vært utilstrekkelig, men merker seg at

rapporteringen er bedret mens denne tilsynssaken har pågått. I brev fra helseforetakets adm. direktør

til Fylkesmannen datert den 12. januar 2016 står det blant annet:

«Det er ikke krav om rapportering av pasientbelegg til Helse Sør-Øst RHF, oflentlige instanser eller helseforetakets

styre. Til ledergruppen ved Sykehuset Telemark sendes det en 14. dagers rapportering innen områdene

pasientsikkerhet, og fra november 2015 rapporteres det på antall senger i bruk og beleggsprosent fordelt per .sengepost

Rapport D-5845 benyttes som grunnlag for oversikten som utarbeides»

Fylkesmannen ser den bedrede rapporteringen fra november 2015 som et framskritt. Fylkesmannen

vil også gi helseforetaket anerkjennelse for andre forbedringer som er iverksatt under dette tilsynet,

og for en konstruktiv dialog med både foretakets ledelse og flere fagmiljøer. I etterkant av

komplikasjoner og dødsfall som skjedde ved sykehuset i Skien i 2015, hadde fylkeslegen og en

jurist fra Fylkesmannen møter med aktuelle ledere og fagpersoner høsten 2015. I januar 2016 ble vi

invitert til en gjennomgang av forbedrede rutiner og fagprosedyrer ved Kirurgisk klinikk, og fant at

disse var klare forbedringer. Vi har også merket oss at gastrokirurgisk sengepost ble permanent

utvidet med 4 nye senger fra januar 2016, og at Medisinsk klinikk bemannet 6 ekstra senger i

perioden januar  —  mars 2016. Dette sammen med at sengepost for Kreftavdelingen ble åpnet 1.

september 2015, har hatt positive virkninger for kapasiteten. Likeledes har Fylkesmannen med

tilfredshet merket seg de anstrengelsene som helseforetakets ledelse har gjort siden høsten 2015, for

bedre å forstå forskjellene mellom de ulike DIPS-versjonene og for bedre å kunne bruke DIPS i

planlegging og styring av virksomheten. Sykehuset Telemark HF har i denne sammenheng også tatt

initiativer overfor Sykehuspartner og andre, som vil kunne komme både dette og andre helseforetak

til gode. Sykehuset Telemark HF har også innledet et samarbeid med helseforetakene i Østfold og

Vestfold om et verktøy som vil vise alle endringer i løpet av et døgn for en sengepost. Verktøyet

skal også vise blant annet gjennomsnittlig antall senger i bruk, og ventes å bli operativt i løpet av

2016. Eksemplene viser at Sykehuset Telemark HF har samarbeidet godt med Fylkesmannen under
dette tilsynet, og allerede er i gang med å gjennomføre gode forbedringer. Fylkesmannen ser derfor

fram til en god videre prosess med ytterligere korreksjoner av det Fylkesmannen har påtalt ved

tilsynet (<<avvikene skal lukkes>>).

Det er imidlertid viktig at helseforetakets ledere og fagpersonell har et stadig fokus på disse

problemstillingene. Selv om en er på god vei med forbedringer, er overbelegg og korridorpasienter

stadig en problemstilling. Således var det i Telemarksavisa så sent som den 8. april 2016 (mens

denne foreløpige tilsynsrapporten var under utarbeidelse) en reportasje om en mann med hjertesvikt

som var korridorpasient og der både han og hans kone fant dette uverdig. Pasienten ble flyttet fra

Intensivavdelingen direkte til korridorplass på sengeposten.

(Reportasje i avisens nettutgave: htt ://www.ta.n0/s kehuset-teleniark/kritikk/s kdoni/det-er-

fortvilende/s/5-50-200663). Reportasjens bilder viser at mannen ikke var den eneste

korridorpasienten.
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Re  elverk som er relevant ved dette tils net:

Myndighetskrav som står sentralt i forbindelse med tilsynet:

Lover

0 Lov av 02.07.99 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. §§ 2-2 og 6-1

0 Lov av 02.07.99 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter mv. §§ 2-1b og 3-6

0 Lov av 02.07.99 nr. 64 om helsepersonell m.v.  §§ l6jf. 4 og 21

Tilhørende forskrifter, herunder

0 Forskrift av 20.12.02 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Dokumentunderla

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som

ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Organisasjonskart for STHF

Beskrivelse av Kirurgisk og Medisinsk klinikk

Oversikt over alle ansatte ved Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk

Vaktbok for sengepostene

Oversikt over sengekapasitet i perioden 1.1.2015  — 21  .  1 .2016.

0 Endringer i bemanningssituasjonen i perioden 1.1.2015 - 21 .1.2016, fordelt på

årsverk for sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, turnusleger,

LIS/assistentleger, og overleger.

0 Rapport fra risiko- og sårbarhetsanalyser ved Med. klinikk vedrørende overbelegg,

2016

0 Relevante avviksmeldinger i perioden 1.1.2015 — 25.1.2016.

0 Kopi av prosedyrer sykehuset har for innkalling av vikarer ved fravær og for

innkalling av ekstra personell ved overbelegg ved Med. klinikk nevro/slag/rehab og

for blod/kreft og Kirurgisk klinikk, ort.

0 Kopi av Retningslinje for flytting av pasienter mellom klinikker ved overbelegg i

Sykehuset Telemark HF (ikke lenger gyldig)

0 Kopi av Helsedirektoratets indikator for 5a Korridorpasienter - somatikk

0 Arbeidsinstruks for turnusleger, LIS og overleger ved vakttj eneste, Medisinsk
klinikk.

0 Brannveminstruks for Med 2, og S-døgnspost

0 Prioriteringslister for travle vakter, Medklinikk, Med 2 og Nevro

0 Statistikk for infeksjoner  ~  Kir. og Med. klinikk

0 Utvikling av sykefravær i perioden september 2014- mai 2015

0 Beleggsoversikt - DIPS-rapport D-2141 i periodenjan 2014  — mai 2015

0 Beleggsoversikt  ~  DIPS-rapport D-5845 i perioden uke 37- 45 i 2015

0 Beleggsoversikt - DIPS-rapport D-5845 i perioden uke 36 i 2014 - uke 21 i 2015

0 Beleggsoversikt i perioden mars 2015  — 8. november 2015 oversendt i brev fra
STHF 25.11.2015
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Oversikt over bemanning, belegg og antall korridorpasienter for følgende tider;

28.3.- 6.4.2015, 19.4.2015 og 7.10.2015.

Saksfremlegg til Styret ved Sykehuset Telemark HF fra admdirektør, datert

3.2.2016

Aktivitetsrapport belegg -  ortopedisk post den 22.1 .201 6

Oversikt over inneliggende pasienter ved Medisinsk klinikk den 22.1 .2016

Under Systemrevisjonen fikk vi følgende dokumenter:

Styrereferatene fra og med februar 2014 til og med februar 2016

ID23812 Overflytting av pasienter mellom sengeposter i STHF

ID 27814 Trusler og vold. Retningslinje for kirurgen 1 ØNH, urologi,

plastikkirurgi, endo/gyn  1A  og 1B.

ID 28303 Retningslinje for innleie av ekstrabemanning ved sykefravær og ved
tungt/høyt belegg ved Kirurgen 1 A, Kirurgen 1 B og Pasienthotellet

ROS Kirurgen 1 og Pasienthotellet, 2016

Vemeombud overleverte brev datert 29. mars 2016, underskrevet av 28 ansatte ved

gastrokirurgisk sengepost, om arbeidsforholdene der.

I tillegg redegjorde foretaksledelsen for DIPS og systemene for registrering av

pasientbelegg i møtet den 29.3.2016.

Etter Systemrevisjonen har Fylkesmannen også mottatt samtlige innkallinger til

helseforetakets styremøter fra og med januar 2014 til og med februar 2016, med Sakslister,

underlagsdokumenter og vedlegg.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Telemark:

Brev fra Fylkesmannen av 15.5.2015 vedrørende bekymringsmelding fra YLF, og

infonnasjon om tilsynssak.

Brev fra STHF av l0.6.2015 med infonnasjon vedrørende organisering og pasientbelegg

Brev fra Fylkesmannen om innhenting av opplysninger, datert 2.1 1.2015

Brev fra STHF av 25.11.2015 og 27.11.2015 vedrørende beleggstall

E-post fra fylkeslegen til STHF v/ adm. direktør av 25.1 1.2015

Svar fra STHF til fylkeslegen i e-post 27.11.2015

Brev fra STHF av 12.1.2016 vedrørende registrering av pasientbelegg i DIPS

E-post fra Fylkesmannen av 18.1.2016

Brev fra STHF av 22.1.2016

Varsel om uanmeldt tilsyn av 21.1.2016

Brev fra Fylkesmannen i Telemark av 25.1.2016 med varsel om systemrevisjon

Program for Systemrevisjonen datert 2.3.2016

Dokumentasjon fra STHF i perioden 22.2.  —  29.3.2016, oversendt per e-post.

Deltakere ved tilsynet:

I tabellen på de to neste sidene er det gitt en oversikt over hvilke av helseforetakets ansatte som
deltok på åpningsmøtet og sluttmøtet ved systemrevisj onen, og over hvilke personer som ble

intervjuet under Systemrevisjonen 30.  -  31. mars 2016:
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Navn

Agnete Dalevoll

André Moen

Anita Mustvedt Håland

Anja Stokke

Ann Iserid VikJohansen

Awet Abraham

Bess M. Frøyshov

Cathrine Gise

Cecilie Aas

Eirik Eliassen

Eirin Sigurdsen

Elin Bjelde

Elisabeth Hammer

Ellen Roksund Carlsson

Espen Halvorsen

Frode Tinderholt

Gert Huppertz-Hauss,

Gina Lillerud

Grete Øya Rorge

Gry Skredtveit Wallestad

Gunn Marit Hauge

Günter Bock

Haagen Thorne

Halfrid Waage

Ingrid Nistad Edborg

Jacob Thalamus

Karin Gløsmyr Larsen

Karsten Kanstad Løberg

Knut Jørgen Haug

Kristian Heldal

Marjus Sarjomaa

Mette Fink

Mona Kittilsen

Nina Willer

Olav Flemmen

Per Urdahl

Rosita Pettersen

Tom Helge Rønning

Tommy Kallåk Anundsen

Tone K. Skjellaug

Tora M. Finborud

Torild Fredheim Nilsen

Stilling

Avdelingsleder, Kir.kl

Turnuslege, Kir.kl

Seksjonsleder, Kir 1

Seksjonsleder Kir.kl 1

Foretakstillitsvalgt NSF

LIS Med.kl

Adm. direktør

Sykepleier, Med 2

Foretakstillitsvalgt YLF

Klinikksjef, Kir.klinikk

Tillitsvalgt YLF Med.kl

Vikar seksjonsleder, Mata/inf

Seksjonsleder, Kir - ortoped

Turnuslege Kir.kl

Koordinator for tilsynet

Overlege, Med 2

Overlege, Med.kl MATA

Seksjonsleder, Med 3

Seksjonsleder, Kir.kl.

Sykepleier, Gyn.pol.

Sykepleier, Med 3

Seksjonsoverlege, Kir.kl - gastro

Avd. overlege Gastro

Fagdirektør

Sykepleier Kir.kl  —- ortoped

Overlege, Med 3

Avd.leder, Med klinikk

Turnuslege, Kir.kl

Overlege Kir.kl - ortoped

Avd.leder, Med.klinikk

Overlege, infeksjon

Sykepleier, Med.kl - infeksjon

Sykepleier, Kir.kl - gastro

Sykepleier/verneombud Kir.kl-gastro

Tillitsvalgt OF

Klinikksjef, Med.klinikk

LIS, Med

Økonomidirektør

LIS Kir.kl.

Sykepleier, Med.kl - MATA

LIS Kir. kl. - uro

Avd.leder, Kir.kli, ønh/uro/plastikk

Ãpnings

møte

X

XXX

X

X

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Intervju

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sluttm

Øte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Trude Y. Borgen Sykepleier, Kir 1 X X

Ulrike Beck Sykepleier, Kir.kl  — Gastro X

Vadem Masic Turnuslege Med.kl X

Vibeke Hegge Kvalitetsrådgiver, Kír.kl X X

Fra tilsynsmyndigheten deltok:

F ylkeslege  Steinar Aase, revisjonsleder
Ass.  fylkeslege  Jan-Arne Hunnestad, revisor

Rådgiver/ sykepleier Lillian Olsen Opedal, revisor
Rådgiver/jurist Vibeke Larvoll, revisor

Kort om den videre saks an en i tils net:

Denne foreløpige rapporten oversendes til helseforetaket med en frist på 3 uker for eventuelle
kommentarer, som bes avgitt skriftlig. Helseforetaket har bare anledning til å påpeke det de måtte
mene er faktafeil  i  denne rapporten. Selve vurderingene i rapporten står for tilsynsmyndighetens
regning. Etter at fristen for kommentarer har gått ut, vil det bli utarbeidet en endelig rapport. Både
den foreløpige rapporten og den endelige er offentlige dokumenter, noe som innebærer at media og
andre vil få innsyn dersom de ber om det. At både foreløpig og endelig rapport er offentlige
dokumenter, er i henhold til regler gitt av Statens helsetilsyn og gjelder alle tilsynsrapporter fra
fylkesmannsembetene som gjelder spesialisthelsetj eneste, kommunehelsetj eneste, barnevern og
NAV.

Når helseforetaket har mottatt den endelige rapporten, skal man inn i en prosess for å korrigere de
pliktbruddene som er påvist ved tilsynet (<<lukke avvik>>). Fylkesmannen kan være behjelpelig med
råd og veiledning i denne prosessen. Tilsynet er ikke avsluttet før avvikene er lukket. Når dette har
skjedd, vil helseforetaket motta en skriftlig melding om at tilsynet er avsluttet.
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Eventuelt 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

40-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   Ingen 

Utrykte vedlegg:  Ingen 

 

 

Ingress: 
Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Det foreligger ingen saker til vedtak. 

 

 

 

 

Skien, den 9. april 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styrets årsplan 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

41-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 19.05.2016 

                                                                                                   

 
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 9. april 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 

 

 

 

 



 
 

STYRETS ÅRSPLAN 2016 – Meldte saker                      09.05.2016 
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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 
 Økonomisk langtidsplan 2017-

2020 
 Kompetansebehov og tiltak for å 

beholde, utvikle og rekruttere 
nødvendige medarbeidere 

 Arbeid med reduksjon av 
korridorpasienter  
 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

april 2016 
 Årsmelding fra pasient- og 

brukerombudet 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016 
 Pasientsikkerhetsprogram

met 
 Utviklingsplanen 2030  

(U-30) 
 Fylkeslegens foreløpige 

rapport 
 

 Restanse styresaker 

22. juni 
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

19.05.16 
 Utviklingsplanen 2030  

(U-30) 
 

 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 

 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 

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. 

styringsparametre 

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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Saksnr Sakstittel Vedtak  Status/oppfølging 
tid før avtaleperioden utløper. 

 

 Konseptrapport 

for nytt bygg for 

sikkerhetspsykiatri  

 

 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 

42-2016 Kristin Alseth Hansen, 

spesialrådgiver 

Orienteringssak 19.05.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   
1. Protokoll styret i HSØ den 21.04.16 

2. Protokoll fra Brukerutvalgets møte den 28.01.16 

3. Protokoll fra Brukerutvalgets møte den 17.03.16 

4. Revisjonsplan 2016-2017 HSØ konsernrevisjonen 
5. Brev fra Pasient- og brukerombudet til STHF av 22.04.16  
6. Årsmelding 2015 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark  

 

 

 

Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 

 
 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar andre orienteringer til etterretning. 

 

 

 

Skien, den 9. april 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 21. april 2016 

Tidspunkt: Kl 0915-1545 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Terje Bjørn Keyn    

Bernadette Kumar    

Geir Nilsen    

Truls Velgaard   Til kl 13:30 

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Øistein Myhre Winje    

Rune Kløvtveit    

 
 
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, kommunikasjonsdirektør Gunn 
K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv 
Todnem 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

026-2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

027-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
10. MARS 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 10. mars 2016 godkjennes. 
 
 
 

028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
FEBRUAR 2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per februar 2016 til etterretning. 
 
 
 

029-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 
2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per mars 2016 til etterretning. 
 
  



 

 3 

 
 

030-2016 OPPFØLGING AV STRÅLETERAPIKAPASITETEN I HELSE 
SØR-ØST  
– ETABLERING AV NYE STRÅLETERAPIENHETER I 
SYKEHUSOMRÅDER SOM IKKE HAR EGET 
STRÅLEBEHANDLINGSTILBUD I DAG  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Likeverdig behandlingstilbud til pasientene er hovedkriterium for all regional 
planlegging av nye spesialisthelsetjenestetilbud i Helse Sør-Øst.  

 

2. Styret legger til grunn følgende prioriterte rekkefølge for fremtidig utbygging av 
nye stråleenheter i Helse Sør-Øst: 

a. Sykehusområdet Vestfold-Telemark 

b. Akershus sykehusområde 

c. Vestre Viken sykehusområde 

d. Østfold sykehusområde 

 

3. Basert på en helhetlig vurdering lokaliseres ny stråleenhet i Sykehusområdet 
Vestfold-Telemark til Sykehuset Telemark HF, Skien. 

 

4. Investeringsprosjekter som følge av denne utbyggingsplanen behandles som del 
av økonomisk langtidsplan. 

 
 
 

031-2016 ÅRSBERETNING MED ÅRSREGNSKAP OG NOTER 2015 

 
Det ble gitt en presentasjon av foretaksgruppens revisor Hans Christian Berger, PWC 
 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
 
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015. 

 
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen og 

årsregnskapet for 2015.  
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032-2016 VALG AV REVISOR 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf offentleglova § 23 første ledd, jf § 12 litra c 
 
 
Egen B-protokoll 
 
 
 

033-2016 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED 
HELSEFORETAKENE I JUNI 2016 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 
2016 med behandling av følgende saker: 

 Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2015 

 Honorar til revisor i 2015 

 Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2015 

 Saker som behandles i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 4. mai 2016 
 
 
 

034-2016 SYKEHUSET INNLANDET HF – FORNYELSE AV LEIEAVTALE 
MED LILLEHAMMER BOLIGSTIFTELSE 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Sykehuset Innlandet HF til å fornye leieavtale 
med Lillehammer Boligstiftelse på vilkår slik de fremkommer av saken. 
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035-2016 REGIONAL ELEKTRONISK PASIENTJOURNALLØSNING (EPJ) 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ Standardisering 
innenfor en kostnadsramme på 363,2 millioner kroner. 
 

2. Styret godkjenner gjennomføring av forprosjekt Regional EPJ Konsolidering 
innenfor en kostnadsramme på 66,7 millioner kroner. 

3. Styret ber om at realistiske gevinstrealiseringsplaner utarbeides og 
gjennomføres. 

 
 
 

036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON – FREMTIDIG 
ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING “MINE 
PASIENTREISER” 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til den anbefalte løsningen der pasientreiser uten rekvisisjon 

organisatorisk legges til fire enheter knyttet til hvert av de regionale helseforetakene 
og Pasientreiser ANS. 
 

2. I løpet av ett år etter at ny løsning er satt i full drift, skal det fremmes en plan for 
overføring av de regionale enhetene til Pasientreiser ANS 

 
 

037-2016 MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2017 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner møtekalender 2017 der følgende styremøter inngår: 

 Torsdag 2. februar 2017 - Hamar 

 Torsdag 9. mars 2017 - Oslo 

 Onsdag 27. (seminar) og torsdag 28. april 2017 - Hamar 

 Torsdag 15. juni 2017 - Oslo  

 Torsdag 14. september 2017 - Hamar 

 Torsdag 19. oktober 2017 - Oslo 

 Onsdag 15. (seminar) og torsdag 16. november 2017 - Hamar 

 Torsdag 14. desember 2017 - Oslo 
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I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars. 
 
 
 
 

038-2016 REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN 
HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner revisjonsplan 2016-2017. 
 
 
 

039-2016 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG INSTRUKS 
FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg. 

 

2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. 
 
 
 

040-2016 ORIENTERINGSSAK: FORSKNING OG INNOVASJON TIL 
PASIENTENS BESTE - NASJONAL RAPPORT FRA 
SPESIALISTHELSETJENESTEN 2015 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste. Nasjonal rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2015" til orientering. 
 
 
 

041-2016 ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE 
METODER - ÅRSOPPSUMMERING 2015 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Beslutningsforum for nye metoders årsoppsummering for 2015 tas til orientering. 
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042-2016 OREINTERINGSSAK: RAPPORT FOR MILJØ OG 
SAMFUNNSANSVAR 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst tar Rapport for miljø og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2015 
til orientering.  
 
 
 

043-2016 ORIENTERINGSSAK: IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I 
HELSE SØR-ØST (LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN 
IKT-INFRASTRUKTUR) 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om arbeidet med IKT-infrastrukturmodernisering til orientering. 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland: 
Det forutsettes at det utarbeides et reelt, oppdatert, realistisk og godt alternativ i egen regi som er 
basert med tilsvarende rammevilkår som for en eventuell ekstern partner. 
 
 

044-2016 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – 
STATUS OG OPPFØLGING 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med 
mars 2016 til orientering. 
 
 
 

045-2016 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
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046-2016 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
 
 

Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 8. og 9. mars 
2016 

3. Godkjent protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mars 2016 

4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. april 2016 

5. Brev fra Ski Sykehus’ Venner datert 14. mars 2016 

6. Brev fra Skien kommune datert 5. april 2016 

7. Brev fra Vestfold fylkeskommune datert 15. april 2016 

8. E-post fra styret i regionsamarbeidet Østre Agder datert 19. april 2016 

9. Protokoll datert 20. april 2016 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de 
konserntillitsvalgte vedr styresak 036-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon – 
fremtidig organisering etter innføring av ny løsning 

 

 
 
TEMASAK:  
TEMA: Nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF.  
Orientering ved styreleder og administrerende direktør i Vestre Viken HF  
 
 
 
Møtet hevet kl. 15:45 
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Hamar, 21. april 2016 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Terje Bjørn Keyn  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
28.01.2016 kl 10:00 til 14:00  

Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien 

   
Tilstede: Tor Strømme (møteleder) 

Ann Kristin Semb 
  Egil Rye Hytten 
  Else Kari Myhra Tovslid 

Birte Helene Moen 
Ingrid Venanger 
Vidar Bersvendsen 
 
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk  
Halfrid Waage, Fagdirektør 
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF 

  Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF 
 
   
Saker presentert av: 
  Sondre Berg, Pasientreiser 
 Alida B. Kjellsen, prosjektleder U30 
  
Forfall:  Idar Grotle 

Thyra Giæver 
Elena Dahl 
Kari Thomsen    
Bess M. Frøyshov, Administrerende Direktør 
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef STHF 
Representant fra Pasient- og brukerombudet 
Hanna Therese Berg, (regional Brukerutvalgskontakt) 

 

 

 

 

Tor Strømme var forespurt om å lede møtet både av leder og nestleder. 

Strømme ble enstemmig valgt som ordstyrer på møtet.
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Sak 01-16 Godkjenning av protokoll fra 10.12.2015. 

Protokoll fra 10.12.15 ble lagt frem for endelig godkjenning 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner protokollen med følgende anmerkning: 

 Det ble på forrige møte opplyst om at Brukerutvalget har fått ny 

kontaktperson fra brukerutvalget i Helse Sør/Øst -  Hanna Therese Berg fra 

Vestfold. 

I tillegg ble det ytret ønske om å kunne motta saksdokumenter og vedlegg i en mer 

kronologisk rekkefølge enn det som skjer i dag. Det oppleves i dag som noe rotete. 

Koordinator undersøker saken til neste møte. 

Sak 02-16 Status – Gjennomgang av prosjekter – overskit over brukerrepresentasjon prosjekter 

Brukerutvalget gjennomgikk listen og enkelte korreksjoner ble gjort. 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner listen. 
Brukerutvalget ber om at innkallingen til medlemmene i prosjekter kommer ut i god 
tid og at nye medlemmer også får innkalling. 
Oppdatert liste følger vedlagt 

Sak 03-16 Forespørsel om brukerrepresentant til: Vurdering av behov for rehabilitering 

Vedtak:  
Brukerutvalget oppnevner følgende representant til prosjektete:  
Ingrid Venanger 
 

Sak 04-16 Pasientreiser – hvordan fungerer de – hvor lang ventetid må man tåle ? 

Sondre Berg fra Pasientreiser ved STHF orienterte om Pasientreisers virksomhet. 

Berg lovet å følge opp saken: Bedre telefonvarsling -  med telefonnummer til skyss-

ansvarlig hvis skyssen ikke kommer til avtalt tid. 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar saken til orientering. 
Presentasjonen følger vedlagt 

Sak 05-16 Virksomhetsrapport  STHF for november og desember 2015 

 Klinikksjef Per Urdahl ga en muntlig orientering om årsresultatet som endte på + 8 
millioner, og at den økonomiske pilen peker i riktig retning, men vi har fremdeles 
økonomiske utfordringer. 
Det er varslet innsparinger i størrelsesorden ca 200 mill de neste årene – både reelle 
utfordringer, politisk skapte utfordringer, og pålagte HSØ prosjekter. 
Fristbruddproblematikken – her har vi nesten totalkontroll, og kan være stolte.  
Aldri ett 0-resultat – kontinuerlig rydding. 
Infeksjonstall – Nasjonalt er det nå satt et realistisk nivå på 4,7%, mens HSØ har 3% 
Vi må fortsette å strekke oss etter å bli bedre. 
Sengekapasitet – korridorpasienter: 
Det skal settes ned et prosjekt  som skal se på dette.  
Koordinator i mottakelse – har oversikt over ledige senger uavhengig av post. 
Sykehuset har et gjennomsnittelig belegg på 90% 
Utfordringer for STHF at pasienter ikke møter til time (3%) 
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Kort oppsummert: Positivt resultat i 2015 – utfordringer fremover 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering, og ønsker å si ifra om at de er tilfreds med 
sykehusets arbeid vedrørende fristbrudd og ventetider. 
 

 

Sak 06-16 

 

 

Videreføring av STHF Utviklingsplan i 2030 perspektiv (U30) 

Prosjektleder Alida B. Kjellsen orienterte om arbeidet rundt videreføring av STHF 
Utviklingsplan i 2030 perspektiv (U30) 
Styringsgruppa for arbeidet med utviklingsplanen i 2030 perspektiv besluttet i møtet 
den 26.01.16 valg av virksomhetsmessige scenarioer. Disse skal så nærmere 
konsekvensutredes og danne grunnlaget for utviklingsplan i 2030 perspektiv. 
Vedlagt følger presentasjonen som viser arbeidet på det stadiet i prosessen gruppa er 
nå. 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering, og vil følge brukernes behov for trygghet 
nært. 
Brukerutvalget ønsker å utvide antall brukerrepresentanter i dette prosjektet med 
ytterligere en bruker. Nytt medlem: Egil Rye-Hytten 
 

Sak 07-16 Årlig melding 2015 for Brukerutvalget ved STHF 

Foreløpig årlig melding for Brukerutvalget (BU)ble gjennomgått og endelig vedtatt 
med følgende tilføyninger: 

 Oppmerking av gangfelt (under punktet: Noen saker som har opptatt 

brukerutvalget i 2015: 

 Brukerutvalget er representert i et stort antall utvalg og prosjekter, og er 
tilfreds med å være med i de arbeidene hvor BU kan påvirke utviklingen.(side 
3) 

 
Årlig melding 2015 for BU, STHF følger vedlagt 
 

Sak 08-16 Årlig melding 2015 for STHF 

I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert 

år sende melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I 

helseforetakenes vedtekter er det lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal 

levere årlig melding til Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Sykehuset Telemark (STHF) skal i 

henhold til § 14 i vedtektene sende en melding (årlig melding) hvert år til Helse Sør-

Øst RHF, som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for 

foregående år. 

Årlig melding er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets 

oppdragsdokument for samme år, samt beslutninger i foretaksmøter. I den årlige 

meldingen rapporterer Sykehuset Telemark HF på og kvitterer ut alle deloppdragene. 

Årlig melding skal behandles av styret i Sykehuset Telemark HF i møte 10. februar 

2016, før innsendelse til HSØ innen fristen 1. mars 2016. Meldingen skal også 

behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2016, jamfør § 6 i vedtektene for 
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STHF og helseforetaksloven § 34. 

 

 

Vedtak:  

Brukerutvalget gir sin tilslutning til fremlagte utkast til årlig melding 2015 for 

Sykehuset Telemark HF med følgende innspill:  

Brukerutvalget ønsker å bli vist i organisasjonskaret. 

Brukerutvalget er imponert over arbeidet som er lagt ned i Årlig melding – god 

framstilling. 

Brukerutvalget ber også om å få rettet i avsnitt 2 side 7 hvor det står at Brukerutvalget 

ved Sykehuset Telemark har møter  hver måned til: har møter jevnlig. 

Sak 09-16 Pasient- og brukerombudets 5 min 

 Pasient- og brukerombudet hadde ikke anledning til å delta på møtet, og saken gikk 

derfor ut. 

Sak 10-16 Eventuelt 

 

o Det undersøkes om mulighet for felles transport fra Skien til Notodden ifm 

neste møte 17.mars 2016. Anne Borge Kallevig gir tilbakemelding på dette. 

o Sørlandet sykehus HF og HSØ RHF inviterer til regional konferanse med 

temaet: Pasienter – de viktigst endringsagentene, i Kristiansand 5. – 6. april.  

Hvert HF kan stille med 2-3 deltakere.  

Ingrid Venanger,  Vidar Bersvendsen og Idar Grotle deltar.  

o Tilbud om kurs: Modul 1  

Ikke aktuelt da alle brukerrepresentantene har tatt dette. 

  

 

 

Skien, 29. januar 2016 

Anne Borge Kallevig 

referent 
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
17.03.2016 kl 10:00 til 14:00  

Sted: Sykehuset Telemark, Notodden, møterom Bygg N6-2.etg. 

   
Tilstede: Idar Grotle 

Thyra Giæver 
Tor Strømme  
Ann Kristin Semb 

  Egil Rye Hytten 
  Else Kari Myhra Tovsli 

Birte Helene Moen 
Ingrid Venanger 
Vidar Bersvendsen 
 
Bess M. Frøyshov, Administrerende Direktør 
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk  
Bjarne Lia, rådgiver HR, koordinators stedfortreder 

   
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud 
 
Elisabeth Vaa, brukermedvirker, Notodden  
 

Saker presentert av: 
  Berit Aaser Torp, spesialkonsulent HR 
 Alida B. Kjellsen, prosjektleder U30 
  
Forfall:  

Halfrid Waage, Fagdirektør 
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF 

  Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF   
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef STHF 
Hanna Therese Berg, (regional Brukerutvalgskontakt) 
Elena Dahl 
Kari S Thomsen 
Gunnar Haugen, brukermedvirker Notodden 
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 Sak 11-16 Godkjenning av protokoll fra 28.01.2016 

Protokoll fra 28.01.16 ble lagt frem for endelig godkjenning 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner protokollen. 

Sak 01-16 ang saksdokumenter følges opp på neste møte. 

Sak 12-16 Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon prosjekter 

Brukerutvalget gjennomgikk listen. 

Nye prosjekt:  

- Forbedring av hjemmesider til klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 

- Ingen korridorpasienter ved STHF, Tor Strømme oppnevnes som representant 

fra brukerutvalget. 

Ikke aktive prosjekt: 

- Kreftprosjekt/behandlingslinje kolorektalkreft 

Gjennomført og avsluttede prosjekt: 

- Styringsgruppe E-resept 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner listen. 
Oppdatert liste følger vedlagt. 

Ønskelig at det står i oversiktslisten over prosjekter hvem som er prosjektleder. 

Bess: Sykehuset skal utarbeide en oversiktsliste over pågående prosjekter på Pulsen 

(intranett). Det blir sett på mulighetene for å gjøre listen tilgjengelig også på internett. 

Sak 13-16 Resultater Medarbeiderundersøkelsen STHF 2015  

Berit Aaser Torp, spesialkonsulent HR orienterte om medarbeiderundersøkelsen og 
resultatene etter Medarbeiderundersøkelsen på overordnet nivå ved STHF 2015. 
Se presentasjon vedlagt referatet. 
Det ble ytret ønsker om rapporter med resultater knyttet til STHF sine ulike lokasjoner, 
dette finnes ikke. Rapporter er knyttet til seksjon/avdeling/klinikk uavhengig av 
lokasjon. 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 14-16 Overordnet handlingsplan for helse- miljø- og sikkerhet Sykehuset Telemark 2016 og 

rapport 2015 v/ Berit Aaser Torp 

Berit Aaser Torp orienterte om Overordnet handlingsplan for helse- miljø- og sikkerhet 

Sykehuset Telemark 2016 og rapport 2015 i møtet 

Se presentasjon vedlagt referatet. 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 15-16 Virksomhetsrapport STHF pr februar 2016 

Direktør Bess Frøyshov ga en muntlig orientering om resultatet pr februar. 
Mange tall går i riktig retning. En del av budsjettoverskridelser kan relateres til 
kostbare legemidler knyttet til nye kostbare behandlingsformer. Fortsatt en del 
utfordringer knyttet til ressursplanlegging og utnyttelse av tilgjengelige pasienter. 
Se vedlagte rapport. 
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Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering og er tilfreds med at sykehusledelsen ser ut til 
å ha kontroll. 

Sak 16-16 

 

Videreføring av STHF Utviklingsplan i 2030 perspektiv (U30) 

Styringsgruppen for U 30 har i møte den 17. februar gitt sin tilslutning til 
virksomhetsmessige senarioer for Sykehuset Telemark som skal nærmere 
konsekvensutredes og danne grunnlag for Utviklingsplan 2030. Framdrift tilsier at 
Styringsgruppen fremmer forslag til komplett utviklingsplan den 19. april og at styret 
for STHF får saken til behandling i sitt møte den 19. mai 2016.   
 
Utkast til Del 1 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Telemark HF skal i møte 
16.03 drøfte den virksomhetsmessige del av Utviklingsplan STHF fram mot 2030 
(vedlegg).  
I det videre arbeidet utredes bygningsmessige og driftsmessige konskevenser av 
senario 0 (dagens struktur) og senario 1 (somatisk aktivitet overflyttes fra Porsgrunn til 
Skien). Det skal også gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse av forslagene.   
 
Se vedlagt presentasjon. 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering, og kan fortløpende gi innspill til arbeidet med 

utviklingsplanen og innholdet i denne om de ønsker det. 

Sak 17-16 Oppdragsdokument 2016 fra Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i 

Sykehuset Telemark 18. februar 2016 

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

bestilling 2016 (vedlegg 2). 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.  

 

Hovedfokusområder i oppdrag og bestiller-dokument: 

- Redusere variasjon 

- Redusere sykehusinfeksjoner 

- 0 korridorpasienter 

- Ventetider og fristbrudd 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Telemark HF og protokoll 

for Sykehuset Telemark fra foretaksmøte 18. februar 2016 til orientering. 

Sak 18-16 Pasient- og brukerombudets 5 min 

Orienterte om type- og antall henvendelser til pasient og brukerombud. Se vedlagt 

presentasjon. 

Pasientombud orienterer mer om dette i neste møte (1/2 time). 

Sak 19-16 Eventuelt 

 Ann Kristin Semb: Brukerkontoret ved STHF er i drift. Har svært bra besøk så langt, 

både fra pasienter og helsepersonell. Opplever at brukerkontoret har vært en suksess 

så langt! 
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 Birte H Moen: utskrivningsklare pasienter, hva når pasienter skrives ut for eksempel 

på en fredag og ikke har med seg medisiner hjem, vil da e-resept kunne løse dette? 

Per Urdal: Det vil det ikke, men dersom pasienter skrives ut på et tidspunkt hvor de 

ikke kan skaffe nødvendige legemidler skal de få med de nødvendige medisiner fra 

sykehuset slik at pasienten har det den har behov for inntil apotek er åpent. 

 Egil Rye-Hytten: regionalt brukerkontakt: hva er funksjon og hvorfor er den aldri til 

stede? Idar Grotle tar kontakt og følger opp dette. 

  

 

 

Notodden, 17. mars 2016 

Bjarne Lia 

referent 
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1.  Innledning 
 
Revisjonsplanen for 2016-2017 er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende lovkrav for internrevisjon i 
helseforetakslovens § 37 a og i tråd med instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst godkjent av styret i 
Helse Sør-Øst RHF i møte 6. februar 2014, sak 28-2014.  
 
I helseforetakslovens § 37a presiseres det at konsernrevisjonen blant annet skal gjennom en systematisk og 
strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring. 
 
Konsernrevisjonen arbeider i dag etter revisjonsplan 2015-2016 som ble behandlet av styret i møte 5. 
februar 2015, sak 008-2015. I henhold til instruksen skal konsernrevisjonen utarbeide flerårig revisjonsplan som skal 
godkjennes av styret. Revisjonsplanen skal rulleres årlig. Revisjonsplanen skal være basert på risikovurderinger knyttet opp 
mot overordnede strategier og mål for foretaksgruppen. 
 
Revisjonsplan for 2016-2017er i hovedsak en videreføring av revisjoner innenfor allerede godkjente 
revisjonsområder fra revisjonsplanperioden 2015-2016. I henhold til § 21 a i helseforetaksloven skal styret 
i Helse Sør-Øst RHF godkjenne konsernrevisjonens revisjonsplan (årsplan). 
 
Revisjonsutvalget er i instruks fra styret (sak 28-2014) gitt fullmakt til å foreta endringer i revisjonsplanen 
innenfor budsjett, herunder å godkjenne ad hoc revisjoner og rådgivningsoppdrag. Det er også i henhold 
til etablerte rutiner dialog med administrasjonen om innretning på revisjonene og prioriteringer i 
revisjonsplanperioden. 

 
Leveranse av internrevisjonstjenester til hel- eller deleide selskaper kan godkjennes av revisjonsutvalget 
forutsatt at revisjonstjenestene er finansiert. Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst leverer 
internrevisjonstjenester til henholdsvis Pasientreiser ANS og Pensjonskassen for helseforetakene i 
hovedstadsområdet. Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst er formelt valgt av styret i det respektive selskapet 
som internrevisor. Revisjonsplanene for disse selskapene er ikke inkludert i denne revisjonsplanen. 
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2.  Revisjonsområder 2016-2017 
 
Konsernrevisjonen skal utarbeide en revisjonsplan som er risiko- og vesentlighetsbasert, og som skal 
understøtte mål og krav fra eier. Det er en målsetting at revisjonsoppdrag i perioden understøtter relevante 
deler av styringsmålene for det angjeldende år samt i et lengre perspektiv, herunder plan for strategisk 
utvikling 2013-2020. For denne del av planperioden er det tatt utgangspunkt i: 
 

 Styrende dokumenter: Foretaksprotokoll fra12.januar 2016 og oppdragsdokument 2016 

 Risikovurdering for Helse Sør-Øst fra 2. tertial og 3. tertial 2015 

 Innspill fra styret i Helse Sør-Øst RHF, revisjonsutvalget, administrerende direktør, ledere i Helse 
Sør-Øst RHF, brukerutvalg og konserntillitsvalgte 

 Kunnskap fra utførte revisjoner samt andre innspill (ekstern revisor, tilsyn, andre revisjoner, etc.) 

 
I arbeidet med detaljert planlegging av revisjoner for 2016 er det tatt utgangspunkt i de endringene som er 
innført som ledd i arbeidet med å sikre pasientrettigheter og gode pasientforløp (jf. endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven). På bakgrunn av dette er revisjonsområdet Tilgjengelige helsetjenester fra forrige 
planperiode nå videreført som revisjonsområdet Helsetjenester. Videre er det regionale programmet Digital 
fornying og Sykehuspartner HF som felles tjenesteleverandør av stor betydning i forhold til å sikre god 
pasientbehandling og måloppnåelse. Dette var tidligere to revisjonsområder som nå er samlet i ett 
revisjonsområde. I tillegg er økonomi lagt til slik at revisjonsområdet samlet nå benevnes 
Informasjonssystemer og økonomi. For øvrig fortsetter konsernrevisjonen med fokus på læring og forbedring 
gjennom revisjoner av tiltaksarbeidet etter revisjoner i helseforetakene, og dette revisjonsområdet er 
benevnt Overvåke fremdrift i tiltaksarbeidet. 
 
Samlet sett betyr dette at revisjoner innenfor følgende tre revisjonsområder vil prioriteres i 2016: 
 

1. Revisjonsområde Helsetjenester 
2. Revisjonsområde Informasjonssystemer og økonomi 
3. Revisjonsområde Overvåke fremdrift i tiltaksarbeidet 

 
I tillegg til de tre revisjonsområdene som det planlegges revisjoner for i perioden, vil også 
konsernrevisjonen, som i tidligere år, kunne utvide planlagte revisjoner på bakgrunn av forespørsler fra 
helseforetakene, eventuelt også påta seg ad hoc revisjoner dersom det oppstår behov for det.  I samråd 
med revisjonsutvalget foretas nødvendige tilpasninger og omprioriteringer avhengig av oppdragets art. 

3. Utdypning av revisjonsområdene og revisjonene 

3.1 Revisjonsområde: Helsetjenester 

 
Revisjonsområdet Helsetjenester omhandler pasientforløp/pasientflyt, det vil si alt fra når pasienten 
kommer inn til spesialisthelsetjenesten, enten som elektive eller øyeblikkelig hjelp, og til pasienten er 
skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten. 
 
Revisjon Pasienten får behandling til fastsatt tid 
Innenfor revisjonsområdet Helsetjenester er det i 2015 gjort endringer i lov og forskrift som medfører 
endringer i arbeidsprosessene knyttet til pasientforløpet. Endringene i pasient – og brukerrettighetsloven 
og prioriteringsforskriften gir blant annet følgende krav/endringer:  
 

 Vurderingsfristen kortes ned fra 30 til 10 virkedager 
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 Alle pasienter med behov for spesialisert helsehjelp blir rettighetspasienter og skal ha en juridisk 
frist for siste forsvarlige oppstart av helsehjelpen  

 Pasienter som skal ha helsehjelp skal gis et tidspunkt for oppmøte i svarbrevet på henvisning 

 Helseforetakene skal på eget initiativ kontakte HELFO ved fristbrudd  
 
På bakgrunn av disse endringene samt reviderte nasjonale prioriteringsveiledere planlegger 
konsernrevisjonen å gjennomføre revisjoner knyttet til følgende tema: 
 

 Bruk av prioriteringsveilederne 

 Pasienten får time i første brev eller kontrolltime i hånden 

 Kontakt med HELFO og ivaretagelse av pasientrettigheter 
 

Det gjennomføres en revisjon hvor alle tre temaene inngår med tittelen “Pasienten får helsehjelp til fastsatt tid”.  
 
Deretter vil det bli gjennomført en foranalyse og så enkeltvis revisjoner som er mer spisset innenfor hvert 
av de tre temaene. Disse revisjonene vil hver for seg ta utgangspunkt i et utvalg av poliklinikker i ulike 
helseforetak i regionen.  
 
Revisjon Korridorpasienter 
Bakgrunn for revisjonen er at det fra 2016 er stilt krav om at det ikke skal være korridorpasienter.  
 
Rapportering knyttet til korridorpasienter til styret i Helse Sør-Øst RHF viser at enkelte helseforetak ikke 
tilfredsstiller kravene som er stilt fra eier. Revisjonen skal utføres på helseforetak som har utfordringer 
med korridorpasienter. 
 
Revisjon Nye legemidler  
Bakgrunn for revisjonen er at finansieringsansvar for et utvalg legemidler som brukes utenfor sykehus er 
overført til de regionale helseforetakene. Overføringen av finansieringsansvaret for de nye legemidlene fra 
1. januar 2016 forventes å påføre helseforetakene betydelig økte utgifter. Det er på denne bakgrunn viktig 
at helseforetakene sikrer at retningslinjer for forskrivning, kjøp og fakturering av legemidler blir fulgt.  
 
En revisjon innenfor dette temaet må starte med en regional prosess for utvelgelse av medikamentområde 
og så vil revisjonen deretter foregå i utvalgte enheter som forskriver disse legemidlene. 

3.2  Revisjonsområde: Informasjonssystemer og økonomi 

 
Dette revisjonsområdet dekker de tidligere revisjonsområdene Digital fornying og Sykehuspartner HF. 
Revisjonene innenfor dette området vil også kunne inkludere mottakere av felles tjenesteleveranser. I 
tillegg er økonomi tatt inn som del av området for blant annet å kunne dekke relevante temaer knyttet til 
tilgangsstyring og fullmakter. 
 
Risikostyring – prosess for risikovurdering, -rapportering og -styring Digital fornying 
Bakgrunn for revisjonen er at vurdering og rapportering av risiko er viktig informasjon til både 
administrativ ledelse og styret i Helse Sør-Øst RHF, og skal danne grunnlag for å ta riktige beslutninger. 
Risikorapportering er også et viktig verktøy for ledere på ulike nivåer i Digital fornying i gjennomføring, 
oppfølging og styring av aktiviteter. 
 
Revisjonenen vil undersøke om risikoprosessen i Digital fornying praktiseres i henhold til retningslinjene 
og om etablert praksis bidrar til at relevante risikoer blir identifisert og tiltak etablert, samt at 
risikoelementer og tiltak følges opp og benyttes i styringen av  Digital fornying. 
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Vurdering av konsekvenser av avdekket mislighet i Sykehuset Østfold HF 
Det er avdekket misligheter gjennomført av en intern ansatt i Sykehuset Østfold HF. Granskningsenheten 
i  PWC er engasjert til å granske forholdet og belyse fakta og omfang. Forholdet er anmeldt til politiet. 
Helse Sør-Øst RHF vil motta informasjon fra PWC når arbeidet er ferdigstilt.  
 
Konsernrevisjonen vil kunne bli involvert i videre oppfølging av de forhold som blir avdekket. Innretning 
og området som eventuelt vil inngå i en revisjon vil bli konkretisert etter at granskningen er ferdigstilt.    
 
 Personsensitive opplysninger knyttet til medisinskteknisk utstyr MTU 
MTU inneholder i økende grad personsensitive opplysninger og utstyret integreres med andre systemer, 
herunder IKT-systemer. Det følger av krav fra eier i foretaksprotokoll 12.1.2016 at de regionale 
helseforetakene i samarbeid skal 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. 
 
Revisjon innen dette området kan ha ulik innretning og belyse ulike problemstillinger. Forslag til 
innretning vil utformes i samarbeid med administrasjonen og forelegges revisjonsutvalget for godkjenning.   
  

3.3  Revisjonsområde: Overvåke fremdrift av tiltaksarbeid 

 
Revisjonsområdet Overvåke fremdrift av tiltaksarbeid handler om helseforetakenes gjennomføringsevne i 
forhold til eget tiltaksarbeid etter revisjoner.  
 
Standarder for internrevisjon slår fast at internrevisjonen skal følge opp hvordan resultater som 
rapporteres til ledelsen håndteres og følges opp. Det har vært et ønske fra styret i RHF-et om å undersøke 
hvordan det sikres at tiltaksarbeid i helseforetakene gjennomføres slik at det bidrar til læring og forbedring. 
Revisjonen har valgt å følge tidligere gjennomførte revisjoner knyttet til strategiske mål der det fortsatt er 
høy risiko og stor grad av vesentlighet.  

Vedlegg: Detaljert revisjonsplan 2016 
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 1. Revisjonsområdet – Helsetjenester 
 Revisjonens arbeidstittel Hvor Tidspunkt for revisjon 

1.1 Pasienter får behandling innen fastsatt tid (3 deler) Sykehuset i Vestfold HF Våren 2016 (pågår) 

 1.1.1 Time i første brev  Foranalyse vår 2016 før valg av enheter Høsten 2016 

 1.1.2 HELFO Foranalyse vår 2016 før valg av enheter  Høsten 2016 

 1.1.3 Prioriteringsveiledere  Foranalyse vår 2016 før valg av enheter  Høsten 2016 

1.2 Korridorpasienter  Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF Høsten 2016, Vinter 2016-
17 

1.3 Nye legemidler Valg av medikamentområde først Høsten 2016 
 

 

 

 2. Revisjonsområdet - Informasjonssystemer og økonomi 
 Revisjonens arbeidstittel Hvor Tidspunkt for revisjon 

2.1 Risikostyring – prosess for risikovurdering, -rapportering og -styring  Aktuelle deler av Digital fornying  Høsten 2016 

2.2 Personsensitive opplysninger knyttet til medisinskteknisk utstyr 
(MTU) 

Valg av utstyrsområde først Våren 2016 

2.3 Gjennomgang av utført arbeid knyttet til mislighetssak i Sykehuset 
Østfold HF 

Foretaksgruppen Våren 2016 - avklares 
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 3. Revisjonsområdet – Overvåke fremdrift av tiltaksarbeidet 
 Revisjonens arbeidstittel Hvor Tidspunkt for revisjon 

3.1 Tiltaksarbeidet etter revisjoner utført av konsernrevisjonen 
 
Denne revisjonen tar utgangspunkt i følgende tidligere revisjoner: 

 Revisjon 2013 for Hjerte-Lunge-Karklinikken ved Oslo 
universitetssykehus HF og 2014 revisjonen ved Akershus 
universitetssykehus HF 

 Revisjon av det pasientadministrative arbeidet fra 2011-2013 

 Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis fra 2011 

 

Oslo universitetssykehus HF og Akershus 
universitetssykehus HF 

Høsten 2016 

 4. Ad hoc – revisjoner 
 Revisjonens arbeidstittel Hvor Tidspunkt for revisjon 

4.1 Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til 
brukerorganisasjonene 
 

Helse Sør-Øst RHF  Våren 2016 (gjennomført) 

4.2 Revisjon av kvalitetssystem og praksis for rettighetstildeling hos 
private leverandører av helsetjenester 

Modum Bad Våren 2016 
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1. Helsetjenester 
 Revisjonens arbeidstittel  

1.1 Pasienter får behandling innen fastsatt tid – Sykehuset i Vestfold HF 
 
Fra 1. november 2015 ble det gjort flere endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som medførte endringer for pasientene.

1
 For revisjonen ved Sykehuset i 

Vestfold HF vil konsernrevisjonen belyse hvordan helseforetaket har implementert og bygd en intern kontroll rundt flere av de lovendringene som ble gjort.  
 
Revisjonen vil derfor belyse hvordan helseforetaket har arbeidet med å implementere de nye prioriteringsveilederne, hvordan de sikrer time i første brev og 
time i hånden for pasienter i et pasientforløp, samt hvordan de sikrer at pasienter får startet helsehjelpen innen juridisk frist, herunder bruk av HELFO. I 
revisjonen vil vi belyse hvordan Sykehuset i Vestfold HF har etablert forebyggende, korrigerende og oppdagende tiltak som skal bidra til måloppnåelse innenfor 
disse områdene som knytter seg til lovendringene 1. november 2015.  
 
Mål og problemstilling 
Målet med revisjonen er å undersøke hvordan Sykehuset i Vestfold HF arbeider med å implementerer enkelte deler av endringene i ny pasient- og 
brukerrettighetslov. På bakgrunn av dette har revisjonen følgende problemstillinger: 
 

 Hvordan sikrer helseforetaket at pasienter prioriteres i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere?  
 Hvordan sikrer helseforetaket forutsigbarhet for pasientene knyttet til tidspunkt for helsehjelp gjennom hele pasientforløpet? 

 Hvordan sikrer helseforetaket at pasienter som ikke vil få time innen fastsatt juridisk frist får ivaretatt sine pasientrettigheter? 
 

Valgte enheter: 
Det er valgt ut fire enheter ved Sykehuset i Vestfold HF; Poliklinikk allmennpsykiatri Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk allmennpsykiatri Søndre Vestfold DPS, 
Gastroseksjonen Medisinsk klinikk og poliklinikk urologi Kirurgisk klinikk.  
 
 

 

Mars – mai 
2016 

 
 

 

  

                                                 

1
 Viser til egne skisser for Helfo og time i hånden. 
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1. Helsetjenester 
 Revisjonens arbeidstittel  

1.1.1 Time i første brev og kontrolltime i hånden – foranalyse våren 2016 og deretter valg av enheter 
 
Oppmøtetidspunkt for helsehjelp gir pasienten forutsigbarhet og styrker pasientrettighetene. Fra 1. november 2015 ble det gjort endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven som medførte at alle pasienter som skal ha helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal få oppmøtetidspunkt i svarbrevet på 
henvisningen. I forarbeidene til loven

2
 fremgår det at rettighetspasienter med frist innen fire måneder skal få en konkret dato og klokkeslett (time), mens de 

pasientene som får en frist som er lengre enn fire måneder, kan få oppgitt et tidsintervall som ikke strekker seg utover en uke. Oppmøtetidspunktet skal være 
reelt og spesialisthelsetjenesten må derfor vurdere om den faktisk har kapasitet til å ta imot pasienten i det aktuelle tidsrommet, før tidspunktet formidles til 
pasienten.  
 
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven gjelder nyhenviste pasienter. Pasienter som har startet helsehjelpen og som allerede er i et pasientforløp utgjør 
den største “andelen” pasienter som er på ventelisten, dvs den interne ventelisten. Omtrent 70-80 prosent av kapasiteten på poliklinikkene benyttes til 
pasienter som er i et pasientforløp (utredning, behandling, kontroll). Informasjon om oppmøtetidspunkt gir forutsigbarhet og er like viktig informasjon for 
denne gruppen pasienter. 
 
Mål og problemstilling 
Målet med revisjonen er å undersøke om helseforetaket gir pasienter time i første brev (nyhenviste pasienter) og kontrolltime i hånden (pasienter som har 
startet helsehjelpen). Revisjonen vil undersøke hvordan helseforetakene har etablert en intern kontroll for å sikre at pasienter får oppmøtetidspunkt gjennom 
pasientforløpet. På bakgrunn av dette har revisjonen følgende problemstillinger: 

 Får alle nyhenviste pasienter tilstrekkelig informasjon i første brev knyttet til vurdering av henvisning? 

 Får "kontrollpasienter/pasienter som er i et pasientforløp" kontrolltime i hånden? 
 
Valg av helseforetak/enheter 
I denne revisjonen vil konsernrevisjonen gjennomføre en kartlegging/analyse av et gitt antall poliklinikker og så vil dette danne grunnlag for hvilke helseforetak 
som vil bli inkludert i revisjonen. Det vil være aktuelt å inkludere både noen poliklinikker med utfordringer, samt poliklinikker som lykkes og har fått dette til for 
å bidra til læring på tvers. 

 

Høsten 2016 

 

 

  

                                                 
2
 Prop. 118L Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. 
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1. Helsetjenester 
 Revisjonens arbeidstittel  

1.1.2 HELFO – foranalyse våren 2016 og deretter valg av enheter 
 
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven som ble gjort gjeldende 01. november2015 innebar blant annet at helseforetakene overtok ansvaret for å 
kontakte HELFO ved fristbrudd. Tidligere var det pasientene selv som måtte kontakte HELFO ved fristbrudd, mens nå skal helseforetakene ta kontakt med 
HELFO når de oppdager at det ikke er mulig å tilby pasienten helsehjelp innen fastsatt frist. Foreløpig status viser at antallet pasienter videreformidlet til HELFO 
er relativt lavt i Helse Sør-Øst.  
 
I Prop. 118L (2012-2013) fremkommer det at pasienter kan velge å takke nei til tilbudet fra HELFO, og bli stående på venteliste ved det opprinnelige sykehuset. 
Helseforetakene kan, både før og etter et eventuelt fristbrudd, ta kontakt med pasienten for å høre om pasienten ønsker et alternativ tilbud gjennom HELFO. 
Pasienten kan da selv bestemme hvorvidt man ønsker å benytte seg av et tilbud fra HELFO eller om vedkommende heller vil bli stående på venteliste ved det 
opprinnelige sykehuset. Pasienten må akseptere at ventetiden kan overskride den juridiske fristen for når helsehjelpen senest skal gis. I slike tilfeller skal ikke 
helseforetaket melde fristbruddet til HELFO.  
 
Mål og problemstillinger 
Målet med denne revisjonen er å undersøke hvordan helseforetaket sikrer at fristbruddpasienter får oppfylt sine pasientrettigheter knyttet til når helsehjelpen 
skal påstartes. Revisjonen vil belyse hvordan helseforetakene har etablert en intern kontroll for å sikre at pasientene får ivaretatt sine pasientrettigheter. På 
bakgrunn av dette har revisjonen følgende problemstilling: 

• Hvordan sikrer helseforetaket at fristbruddpasienter får ivaretatt sine pasientrettigheter knyttet til juridisk frist for når helsehjelpen skal påstartes? 
 
Valg av helseforetak/enheter 
I denne revisjonen vil konsernrevisjonen gjennomføre en kartlegging/analyse av et gitt antall poliklinikker og så vil dette danne grunnlag for hvilke helseforetak 
som vil bli inkludert i revisjonen. 

 

Høsten 2016 
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1. Helsetjenester 
 Revisjonens arbeidstittel  

1.1.3 Prioriteringsveiledere – foranalyse våren 2016 og deretter valg av enheter 
 
Å vurdere henvisninger innebærer prioriteringer som får betydning for hva spesialisthelsetjenesten skal gjøre først og hva som må vente. Samtidig innebærer 
vurdering av henvisning at det avgjøres hvem som skal få helsehjelp av spesialisthelsetjenesten og hvem som ikke skal få. Prioriteringen som skjer i forbindelse 
med vurdering av henvisninger har således konsekvenser for aktiviteten i helseforetakene. Prioriteringene må derfor være i samsvar med verdiene som gjelder 
for norsk helsetjeneste; tilstandens alvorlighet, tiltakets nytte, og et rimelig forhold mellom tiltakets kostnader og tiltakets effekt. Nytten av tiltaket og om det 
er et rimelig forhold mellom tiltakets kostnader og effekt skal legges til grunn ved rettighetsvurderingen. Tilstandens alvorlighet og hastegraden skal vurderes i 
forbindelse med fastsetting av en frist for oppstart av utredning eller behandling. 
 
Fra 01. november 2015 ble det gjort endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer at alle pasienter som skal ha helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten får en juridisk frist for når helsehjelpen senest skal starte. Fristen skal settes etter en vurdering av alvorlighet og hastegrad, og den skal 
være medisinsk forsvarlig. De juridiske fristene settes blant annet på bakgrunn av veiledende frister for helsehjelp gitt i prioriteringsveiledere innenfor 33 
fagområder. Veilederen for hvert av fagområdene består av en liste over tilstander med anbefaling om rettighet og frist for hver tilstand på pasientgruppenivå. 
Prioriteringsveilederne skal bidra til økt forståelse av prioriteringsvilkårene og mer lik praktisering av dem. 
 
Mål og problemstillinger 
Målet med revisjonen er å undersøke hvordan helseforetakene sikrer at prioritering av pasienter understøtter målet om at pasientrettighetene blir oppfylt i lik 
grad uavhengig av hvor pasientene bor og uavhengig av hvilken sykdom de har. Revisjonen vil belyse hvordan helseforetakene har bygd opp sin internkontroll 
for å sikre at prioriteringen skjer i henhold til de nasjonale prioriteringsveilederne. På bakgrunn av dette har revisjonen følgende problemstilling: 
 

• Hvordan sikrer helseforetakene at prioritering av pasienter blir gjort i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere? 

 
Valg av helseforetak/enheter 
I denne revisjonen vil konsernrevisjonen gjennomføre en kartlegging/analyse av et gitt antall poliklinikker og så vil dette danne grunnlag for hvilke helseforetak 
som vil bli inkludert i revisjonen.  

 

Høsten 2016 
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1. Helsetjenester 
 Revisjonens arbeidstittel  

1.2 Korridorpasienter 
 
Norske sykehus har et betydelig antall korridorpasienter.

3
 Utfordringen er størst i indremedisinske avdelinger, men også gastrokirurgiske og ortopediske 

avdelinger har korridorpasienter.  
 
Antall korridorpasienter er en kvalitetsindikator for sykehusopphold som helseforetakene blir målt på (Indikator nr. N-001).  
Antall korridorpasienter er i tillegg en prosessindikator for styring av pasientstrøm. Indikatoren uttrykker videre antall og omfang av en uønsket hendelse og 
skal anvendes som styringsinformasjon for å sikre intern forbedring i helseforetakene. 

 
Antall korridorpasienter er en viktig kvalitetsindikator fordi plass i korridor medfører vanskeligheter knyttet til ivaretagelse av pasientenes integritet og 
alminnelig verdighet samt lovpålagt taushetsplikt. I tillegg utfordres god pleie og behandling samt at pasientseng i evakueringsområde er et sikkerhetsmessig 
avvik, jf. brannforskriften.  
 
I oppdraget fra eier er det stilt krav om at det ikke skal forekomme korridorpasienter.  
 
Mål og problemstillinger 
Målet med revisjonen er å undersøke hvordan helseforetaket arbeider for å sikre at det ikke forekommer korridorpasienter. Revisjonen har følgende foreløpige 
problemstilling: 

 Hvordan arbeider helseforetaket med å sikre at kravet om ikke å ha korridorpasienter blir ivaretatt? 
 
Valg av helseforetak 
I denne revisjonen planlegges det for oppstart av revisjonen på Vestre Viken HF. Videre planlegges det for revisjon av Telemark sykehus HF vinter 2016/nyåret 
2017. 

 

Høsten 2016 

 

 

  

                                                 

3
 Definisjonskatalogen Helse Sør-Øst 2016 

http://www.helse-sorost.no/omoss_/avdelinger_/styre-og-eieroppfolging_/oppdragsdokument_/Documents/Oppdragsdokument%202014/Vedlegg/Definisjonskatalogen.pdf
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1. Helsetjenester 
 Revisjonens arbeidstittel  

1.3 Nye legemidler 
De regionale helseforetakene (RHF) har fått finansieringsansvar for et utvalg legemidler som brukes utenfor sykehus. Forskrift om helseforetaksfinansierte 

reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus trådte i kraft 1. juli 2015. Forskriften regulerer rekvirering og utlevering, samt behandling av helseopplysninger i 

forbindelse med det økonomiske oppgjøret for aktuelle legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet beslutter hvilke legemidler som skal finansieres av de 

regionale helseforetakene. I dag omfatter dette definerte legemidler brukt i behandling av følgende tilstander: 

 hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom (fra 1. juni 2006) 

 multippel sklerose (fra 1. januar 2008) 

 ulike krefttilstander (fra 1. januar 2014) 

 hepatitt C (fra 1. januar 2016) 

 anemi (fra 1. januar 2016) 

 ulike blødertilstander (fra 1. januar 2016) 

 svekket immunforsvar (fra 1. januar 2016) 

 veksthormonmangel og tilstander som medfører vekstforstyrrelser (fra 1. januar 2016) 

 

Overføringen av finansieringsansvaret for de nye medikamentene fra 1. januar 2016 forventes å påføre helseforetakene betydelig økte utgifter. 

Konsernrevisjonen HSØ gjennomførte i 2008 – 2009 revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og 

andre biologiske betennelsesdempende legemidler ved alle helseforetakene/sykehusene i Helse Sør-Øst som forskriver disse medikamentene. Revisjonen viste 

en rekke forbedringsområder. 

 
Mål og problemstillinger 

Målet med revisjonen vil være å kartlegge og vurdere etterlevelse av retningslinjer for forskrivning, kjøp og fakturering av legemidler som brukes utenfor 

sykehus.  
Revisjonen har følgende foreløpige problemstilling: 

 Hvordan arbeider helseforetaket/sykehuset med å sikre at retningslinjer for forskrivning, kjøp og fakturering av legemidler blir fulgt? 
 

Valg av helseforetak/enheter 
Det skal først gjennomføres en prosess for valg av medikament og så vil dette danne grunnlag for hvilke helseforetak som vil bli inkludert i revisjonen.  

 

Høsten 2016 
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2. Informasjonssystemer og økonomi 
2.1 Revisjonens arbeidstittel  

 Risikostyring – prosess for risikovurdering, -rapportering og -styring 
 
Risiko er et viktig element i rapporteringen fra Digital fornying til RHFs ledelse og styre. Det er vesentlig at risikoprosessen fungerer etter hensikten slik at 
ledelsens og styrets beslutninger tas på et best mulig informasjonsgrunnlag. Samtidig er vurdering og styring av risiko et viktig område i gjennomføring av 
prosjekt og programmene.   
 
Ernst & Young har i sin kvalitetssikringsrapport for Digital fornying (IMP og RKL), juni 2015, konstatert at det er utnevnt risikokoordinatorer, veiledning for 
risikovurdering er utarbeidet, og kurs i risikostyring for prosjektledere er gjennomført. 
 
Digital fornying har i rapport 3. tertial 2015 omtalt prosessen for risikostyring med iverksatte tiltak, og trekker frem blant annet følgende momenter: Eksterne 
risikoer er bedre forstått, risikobildet sammenstilles av programkontoret ved å sammenholde programmenes risikobilder med programkontorets egne 
vurderinger, prosjektveiviserens føringer om risikostyring skal implementeres, det skal stilles krav om at Helse Sør-Østs risikounivers for prosjekter benyttes og 
det skal sikres at risikoplanen følges i alle prosjekter og programmer. 
 
Revisjonen vil blant annet være en gjennomgåelse av rapportert risikobilde for å evaluere prosessen for risikostyring og -rapportering i Digital fornying. 
 
Mål og problemstillinger: 
Målet for revisjonen er å undersøke om risikoprosessen i Digital fornying praktiseres i henhold til retningslinjene gitt i Helse Sør-Østs Prosjektveiviser. 
 
Det undersøkes om relevant risiko identifiseres, analyseres, og rapporteres; at et oppdatert og fullstendig risikobilde eksisterer; at tiltak er identifisert og 
iverksatt; om vesentlige risikoreduserende tiltak er gjenstand for styring og kontroll; og om tiltak har en effekt. 
 
Valgte enheter: 
Digital fornying i Helse Sør-Øst RHF. Hvilke deler som involveres vil avhenge av innretning og omfang av revisjonen. 

 

Høst 2016 
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2. Informasjonssystemer og økonomi     
2.2 Revisjonens arbeidstittel  

 
 

Personsensitive opplysninger knyttet til medisinskteknisk utstyr (MTU) 
 
MTU inneholder i økende grad personsensitive opplysninger, og utstyret integreres med andre systemer, herunder IKT-systemer. Roller og ansvar til de ulike 
aktørene både i bruk og forvaltning er viktig.  
 
Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av området og kommet med anbefalinger. Rapporten peker på flere utfordringer, bl. a knyttet til helseforetakenes 
ivaretakelse av informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr

4
.  Det pekes blant annet på ulike oppfatninger om hvilke krav som skal stilles overfor 

leverandørene, uklare ansvarslinjer og mangelfull oversikt over risiko knyttet til informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr.  
 
I Foretaksprotokoll for 2016 fremkommer det at de regionale helseforetakene i samarbeid skal 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. Videre er det i OBD til 
helseforetakene for 2016 pekt på at det er av stor viktighet at det arbeides helhetlig og målrettet med informasjonssikkerhet. 
 
Revisjon på dette området kan ha ulik innretning og belyse ulike problemstillinger. Forslag til innretning utformes i samarbeid med administrasjonen og 
revisjonsutvalget.  
 
Mål og problemstilling  
Vil bli avklart etter at mer informasjon er innhentet.   
 
Valg av enheter: 
Både Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner og helseforetakene har viktige roller i forhold til området og innretningen på revisjonen vil være avgjørende for hvem 
revisjonen skal involvere. 
 

 
 
 
 
 

 

2016 
avhenger av 
2.3 

  

                                                 
4
 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 Dokument 3:2 (2015–2016) 
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2. Informasjonssystemer og økonomi     
2.3 Revisjonens arbeidstittel  

 Gjennomgang av utført arbeid knyttet til mislighetssak ved Sykehuset Østfold HF 
 
Her avventer vi rapport fra ekstern revisor PWC mtp utforming av mulige revisjoner i foretaksgruppen.  
  
Mål og problemstilling  
Vil bli avklart etter at mer informasjon foreligger..   
 
Valg av helseforetak/enheter: 
Vil bli avklart etter at mer informasjon foreligger 

 

2016 
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3. Revisjonsområdet – Overvåke fremdrift av tiltaksarbeid  
 Revisjonens arbeidstittel  

3.1 Tiltaksarbeidet etter revisjoner utført av konsernrevisjonen 
 
I henhold til Helseforetaksloven § 37 a skal internrevisjonen gjennomføres i henhold til anerkjente standarder. Etiske regler og standarder for profesjonell 
utøvelse av internrevisjon slår fast at “Revisjonssjefen må etablere og vedlikeholde et system for å følge opp hvordan resultater som er blitt rapportert til 
ledelsen, blir håndtert”. For å etterleve standarden har konsernrevisjonen i 2015 evaluert eget internt system for oppfølging av tiltaksarbeid. Som følge av 
dette er det iverksatt ytterligere tiltak for å forbedre og systematisere eget arbeid der et av tiltakene er denne revisjonen. Det har også vært et ønske fra styret 
i RHF-et om å undersøke hvordan det sikres at tiltaksarbeid etter revisjoner gjennomføres slik at det bidrar til læring og forbedring. Konsernrevisjonen velger i 
denne revisjonen å følge opp tidligere revisjoner knyttet til strategiske mål med høy risiko og stor grad av vesentlighet. 
 
Mål og problemstillinger 
Målet med revisjonen er å undersøke om helseforetakene gjennomfører eget tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen slik at dette fører til 
læring og forbedring.  
 
Problemstilling 1: Inngår oppfølging av revisjoner og tilsyn i helseforetakets etablerte system for intern styring og kontroll, og følges tiltaksarbeid etter 
revisjoner utført av konsernrevisjonen opp av styret og helseforetaket?  
Revisjonen belyser hvordan helseforetaket følger opp eget tiltaksarbeid, og ser på om beslutninger er forankret, fulgt opp og implementert i helseforetakenes 
regulære virksomhetsstyring. For å undersøke dette tas det utgangspunkt i revisjonen av det pasientadministrative arbeidet og revisjonen på områdene 
virksomhetsstyring, ressursstyring, kompetansestyring og utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten.  
 
Problemstilling 2: Har helseforetaket lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonens bidrar til læring og forbedring og vet helseforetaket om det har 
skjedd en varig forbedring i forhold til de anbefalinger som er gitt? 
For å undersøke om helseforetaket kan vise til resultatoppnåelse i forhold til de anbefalinger konsernrevisjonen har gitt i tidligere revisjoner, og om endret 
praksis er forankret og implementert i daglig drift, er det tatt utgangspunkt i nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis fra 2011 og revisjonen av det 
pasientadministrative arbeidet.  
  
Valg av helseforetak 
Denne revisjonen er gjennomført i Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Innlandet HF. Den er under gjennomføring i Sørlandet sykehus HF og planlegges 
gjennomført i Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF høsten 2016.  
 

 
 

 

Mars - 
desember 
2016 
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4. Ad hoc revisjoner 
 Revisjonens arbeidstittel  

4.1 Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene 
 
Helse Sør-Øst RHF lyser årlig ut midler til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift og aktivitet i Helse Sør-Øst sitt geografiske 
område. Tilskuddet skal bidra til kompetent brukermedvirkning, gode og likeverdige helsetilbud og gode, helhetlige pasientforløp. Helse Sør-Øst RHF mottok 
ca. 220 søknader for 2015. Totalt budsjett til brukerorganisasjonene er i 2015 ca. 25 millioner kroner.  
 
Forvaltning av tilskuddsordningen er i Helse Sør-Øst RHF lagt til avdeling Medisin og helsefag, samhandling og brukermedvirkning. Dette innebærer ansvar for 
fordeling av midler, behandling av søknader, tildeling og oppfølging av midler. Helse Sør-Øst RHF kan ved behov be om ytterligere informasjon om 
disponeringen av tilskudd, og om organisasjonens virksomhet, jf. tilsagnsbrev til brukerorganisasjonene.  
 
Styreleder i Helse Sør-Øst RHF har, etter samråd med administrerende direktør, i møte med revisjonsutvalget 16.12.2015, bedt konsernrevisjonen om å 
gjennomføre en revisjon for å kartlegge og vurdere rutiner for tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene.  
 
Mål og problemstilling 
Målet med revisjonen er å kartlegge og vurdere om Helse Sør-Øst RHF har etablert tilstrekkelig styring og kontroll knyttet til tildeling og oppfølging av tilskudd 
til brukerorganisasjonene.  
 
For å svare opp dette er det definert følgende problemstillinger: 
 

1. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for etablering av tildelingskriterier og utlysning av tilskudd? 
2. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for søknads- og tildelingsprosessen? 
3. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for rapportering og oppfølging som sikrer at tilskuddene blir brukt i tråd med formålet? 

 
Valgte enheter: 
Revisjonen vil omfatte Helse Sør-Øst RHFs forvaltning av tilskuddsordningen. I tillegg vil konsernrevisjonen velge ut et antall tilskuddsmottakere for å se om de 
tilfredsstiller god praksis, gir korrekte opplysninger, og om midlene er brukt i henhold til forutsetningene.  
 
 
 
 

 
 

Våren 2016 
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4. Ad hoc revisjoner 
 Revisjonens arbeidstittel  

4.2 Revisjon av kvalitetssystem og praksis for rettighetstildeling hos private leverandører av helsetjenester (mandat finnes i avtalen) 
 
Bakgrunnen for revisjonen er forespørsel fra administrasjonen om å se på rettighetstildelinger hos de private leverandørene som Helse Sør-Øst RHF har avtale 
med. En slik revisjon kan både brukes for å få opp fokuset hos de private, som grunnlag for / ledd i kontraktsoppfølgingen og for å evaluere om de private 
leverandørene bør ha denne fullmakten. Det enkleste vil være å fokusere på ett område i første omgang og forslaget er da psykisk helsevern. Resultatet fra 
revisjonen vil kunne benyttes inn i videre arbeid med å se om det er en forskjell mellom små og store tjenesteleverandører. Forslag til hva konsernrevisjonen 
kan se på er for eksempel: 
1. Håndtering av henvisninger 

a. Overholdes vurderingsfristen (ble fra 1.11.2015 endret fra 30 til 10 virkedager) 
b. Foretas det rettighetsvurderinger 

i. juridisk frist 
ii. prioritering (bruk av prioriteringsveileder kan revideres på lik linje med punkt 1.1.3 over) 

c. Informasjon til pasienter om rettigheter 
i. brev om rettighetstildeling og time 

2. Håndtering av pasienter som får brudd på fristen for helsehjelp 
a. Hva gjøres for å unngå fristbrudd 
b. Kontaktes HELFO til riktig tidspunkt (hvordan sikres det at fristbruddpasienter får ivaretatt sine pasientrettigheter, konferer punkt 1.1.2 over)  

3. Ventelistehåndtering av pasienter (det kan avgrenses til pasienter som er rettighetsvurdert, som venter på å få oppfylt rettigheten, eller det kan også 
omfatte kontrollpasienter). Private leverandører med avtale er også fritt behandlingsvalg-leverandører og leverandører av private helsetjenenester uten 
avtale. Ventelistehåndteringen blir således meget viktig mtp hvordan de ulike ventelistene forvaltes adskilt, hvordan pasientrettighetene ivaretas, om og 
ev. hvordan det håndteres av pasienter flyttes fra en venteliste til en annen mtp god pasientinformasjon, likeverdige helsetjenester og habilitet.  
 

Andre områder som kunne sees på samtidig er internkontrollsystem.  Helse Sør-Øst stiller krav til tjenesteleverandørene om internkontrollsystem og disse 
finnes i avtalene. 
 
Mål og problemstilling 
Målet er å se om pasientene får de rettigheter de etter lovgivningen skal ha, om det er ulikheter mellom offentlige og private tildelinger

5
 og hvordan god 

ventelistehåndtering sikres. 
 
Valgte tjenesteleverandører/ enheter: Modum Bad 

Våren 2016 

 

                                                 
5 I 2010-2012 hadde konsernrevisjonen en revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i HF-ene i regionen Mye av det som var revisjonskriterier da kan nok gjenbrukes. 
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Henvendelser til pasient- og brukerombudet knyttet til Sykehuset Telemark i 2015 

Pasient- og brukerombudet i Telemark sender med dette årsmeldingen for 2015 til Sykehuset 

Telemark (ST). Årsmeldingen tar for seg hovedtrekk i type henvendelser som både gjelder 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten. I årsmeldingen løfter vi fram 

enkelte tema vi mener peker seg spesielt ut med grunnlag i de erfaringene vi hentet i 2015. 

 

En rekke av de sakene og problemstillingene som i årsmeldingen gjengis som statistikk, er kjent for 

sykehuset enten i form av skriftlige tilbakemeldinger/klager, muntlig dialog, tilsynssaker opprettet av 

Fylkesmannen etc. Pasient- og brukerombudet har også i 2015 møtt i Brukerutvalget ved ST og 

gjennom dette holdt en jevn dialog med utvalget og sykehusledelsen. Ombudet har gjennom hele 

2015 også holdt innlegg på en rekke møter på klinikk- og avdelingsnivå. Disse invitasjonene setter vi 

stor pris på, da vi ser det som svært nyttig at helsepersonell har god kjennskap til ombudets rolle, hva 

vi kan bistå med og hva våre erfaringer forteller. 

 

Pasient- og brukerombudet i Telemark håper at rapporten kan bidra positivt til å øke kvaliteten i 

helsetjenestene og ber om at rapporten gjøres kjent for ledere ved ST, spesielt de med faglig ansvar 

for pasientbehandling. Det er gjort avtale med Brukerutvalget om at årsmeldinga skal presenteres i 

møtet torsdag 28.04.2016. Videre er det gjort avtale om presentasjon av årsmeldinga for direktørens 

ledergruppe 24.05.2016. 

 

I tillegg til Årsmelding 2015 for pasient- og brukerombudet i Telemark, vil vi også oversende felles 

årsmelding for alle pasient- og brukerombudene i landet. Begge finnes på nett på adressen 

helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. Vi gjør oppmerksom på at årsmeldingene for 2015 kun 

finnes i elektronisk utgave. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Else Jorunn Saga 

pasient- og brukerombud 
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Forord 
 
Pasient- og brukerrettighetene følges ikke alltid som de skal og bør av tjenesteyterne i 
Telemark. Det viser henvendelsene pasient- og brukerombudet får. Noe kan rettes ved enkle 
grep, andre saker er svært alvorlige og kan ende med klage til Fylkesmannen og søknad om 
pasientskadeerstatning.  

Pasient- og brukerombudet i Telemark mener at flere av de sakene vi bistår i, aldri ville blitt 
kjent for tjenesteyterne dersom ombudet ikke hadde bistått pasienten eller brukeren. 
Dermed ville yterne av helse- og omsorgstjenestene mistet en viktig kilde til forbedring. 
Pasient- og brukerombudet forsøker å fjerne pasienters og brukeres frykt for å klage. Vi 
støtter og hjelper der vi mener tilbakemeldinger eller klager er berettiget. Da er det også 
viktig at mottakerne av klagene behandler de korrekt og innen rimelig tid. 
Tilbakemeldingene fra pasientene og brukerne er gull verdt og bør tas i mot med takk, 
oppriktig imøtekommenhet og vilje til å lære og å forbedre. 

Vi erfarer gjennom henvendelsene vi får at kunnskapen om rettigheter er mangelfull hos 
pasienter, brukere og pårørende. Det er derfor svært viktig at pasient- og 
brukerombudsordningen er kjent og benyttes. Medarbeiderne hos pasient- og 
brukerombudet i Telemark har solid kunnskap om hva som er viktig for pasienter, brukere og 
pårørende samt hva som synes å være de største pasient- og brukeropplevde utfordringene i 
helse- og omsorgstjenestene i Telemark. I 2015 har pasient- og brukerombudet i Telemark 
hatt mange møter med brukerorganisasjoner og tjenesteytere, både for å gjøre ordningen 
best mulig kjent, men også for å høre det de har på hjertet. 

Årsmeldingen er ombudets tilbakemelding til helse- og omsorgstjenestene og det er 
ombudets rapport til oppdragsgiver over virksomheten siste år. 

I årsmeldingen for 2015 tar vi opp tema som spesielt har utmerket seg i året som gikk, basert 
på henvendelsene ombudet jobbet med. Årsmeldingen for Telemark kan med fordel leses i 
sammenheng med felles årsmelding for alle 17 pasient- og brukerombudene i Norge.  

 
    Skien 7.februar 2016 

 
    Else Jorunn Saga 

    Pasient- og brukerombud i Telemark 

  



4 

Om pasient- og brukerombudet i Telemark  

Pasient – og brukerombudenes virksomhet og mandat er hjemlet i lov om pasient- og 
brukerrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8: Ombudene skal arbeide for å ivareta pasientenes 
og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten 
og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven sier at det skal være pasient- og brukerombud i alle 
landets fylker. Ombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. Administrativt er 
ordningen knyttet til Helsedirektoratet. 
 
Ombudet i Telemark holder til i 5.etasje, østre tribune på Skagerak Arena i Skien. Ved 
utgangen av 2015 var det fire årsverk med tverrfaglig kompetanse ved kontoret. Pasient- og 
brukerombudet i Telemark hadde et budsjett på tre millioner kroner i 2015.  

Hva ombudet gjør  

Pasient- og brukerombudets arbeid er todelt. Ombudet bistår pasienter og brukere i 
enkeltsaker og arbeider for å fremme kvalitetsforbedringer i tjenestene. 

Alle kan henvende seg til ombudet. De som tar kontakt er hovedsakelig pasienter, brukere, 
pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det er også mulig å kontakte ombudet 
anonymt dersom forespørselen likevel kan håndteres på en tilfredsstillende måte. Av og til 
faller spørsmålene utenfor ombudets mandat og virkeområde. Da forsøker ombudet å vise 
videre til rett instans. 

De fleste tar kontakt med ombudet på telefon, noen sender e-post eller brev. Ombudet skal 
være et lavterskeltilbud, tjenesten er gratis og det skal være lett å ta kontakt for å få 
informasjon og veiledning. Vi kan også gi bistand til å kontakte tjenestestedet eller rett 
klageinstans. Vi har som mål å finne gode løsninger og bidra til dialog på laveste nivå, da vi 
erfarer at det ofte er det beste både for pasient/bruker og for læringen i tilbakemeldingen 
for tjenestestedet. 

Utadrettet virksomhet 

Det er et uttalt mål at flere skal få kjennskap til ombudsordningen. Foredrag i lag og 
organisasjoner om blant annet pasientrettigheter, er et viktig arbeid som vi prioriterer. I 
2015 har vi spesielt invitert oss selv til pensjonistlag og pasient- og brukerorganisasjoner. Det 
gir en god og nyttig dialog som vi vil fortsette i 2016. 

Ombudet deltar i dialogmøter med tjenesteytere på ledernivå, både i kommuner og i 
spesialisthelsetjenesten. Ombudet møter fast Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark og får 
der anledning til å legge fram aktuelle problemstillinger og tema som opptar ombudet. 
Ombudet deltar også i Sentralt Brukerråd ved Borgestadklinikken. 

I tillegg til møter med kommuner, sykehusene og andre tjenesteytere, har pasient- og 
brukerombudet i Telemark også tilbudt undervisning på introduksjonskurs for innvandrere i 
regi av voksenopplæringen i kommunene i 2015. 
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Problemstillinger i 2015 
 

Pasient- og brukerombudet i Telemark har registrert 659 henvendelser i 2015. Dette 
resulterte i 786 problemstillinger, da en henvendelse kan dreie seg om flere ulike forhold. 
Økningen fra 2014 til 2015 er på 10 prosent. For landet totalt sett, registrerer pasient- og 
brukerombudene en stabil pågang. 

 

 

 

Tre av fem henvendelser til pasient- og brukerombudet i Telemark handler om kvalitet og 
forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesten. Ofte dreier det seg om at pasient og/eller 
pårørende har en mistanke om eller mener at det ikke er gitt riktig, tilstrekkelig eller god nok 
behandling, at det har oppstått en komplikasjon eller at pasienten er påført skade eller 
problemer i forbindelse med undersøkelser eller behandling.  

Hver fjerde henvendelse dreier seg om rettigheter man har som pasient, bruker eller 
pårørende. Resten går på system og saksbehandling enten i spesialisthelsetjenesten eller 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 

 

 

 

24 % 

60 % 

16 % 

Årsak til henvendelse 

1 - Rettigheter

2 - Tjenesteytelse

3 - System og saksbehandling

 2013 2014 2015 
Antall problemstillinger 776 713 786 
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Av nye henvendelser i 2015 dreier 38 prosent om den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 62 prosent av henvendelsene knyttes til spesialisthelsetjenesten. 

 

 

 

Kommunehelsetjenesten 

I 2009 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Det er en forventning om og et mål at andelen henvendelser til ombudet 
som gjelder kommunale tjenester, skal øke. Ombudets erfaring er at kommunene generelt 
har en vei å gå før nivå og kvalitet på tjenestene tilfredsstiller lover og forskrifter. 
Kunnskapen om pasient- og brukerrettigheter er generelt for lav i befolkningen og vi ser at 
flere kommuner sliter med god informasjon om grunnlag for vedtak og de klagemulighetene 
som finnes. 

Problemstillinger fordelt på de ulike områdene i kommunenes helse- og omsorgstjenester 
fremkommer av tabellen under. 

Spesialitet 
 Antall 
henvendelser  

Fastlege 112 

Legevakt 22 

Helsetjenester i hjemmet 19 

Sykehjem 15 

Omsorgsboliger / bolig til vanskeligstilte (tom 31.12.2015) 10 

Fengselshelsetjeneste 6 

Tidsbegrenset opphold i institusjon 6 
(spesialitet med fem eller færre henvendelser er ikke tatt med) 

 

38 % 

62 % 

Primærsted 

Kommunal helse- og
omsorgstjeneste
Spesialisthelsetjeneste
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Opplevelser knyttet til møtet med og behandling hos fastlegen er det området ombudet får 
flest henvendelser innen kommunehelsetjenesten. Det er likevel noe færre problemstillinger 
knyttet til fastlegene i 2015 enn i 2014, da det var 137 problemstillinger. Fastlegeordningen 
omtales som et eget tema i denne årsmeldingen. 

En relativt stor økning dreier seg om legevakt, der det var 22 henvendelser i 2015, mot 16 i 
2014. På de andre områdene innen kommunal helse- og omsorgstjeneste er det små 
endringer fra 2014 til 2015. 

Fortsatt ser vi store muligheter for forbedring hos kommunene når det gjelder 
informasjonen som gis rundt klagemuligheter. Brev om vedtak rundt tildeling av tjenester 
eller avslag på tjenester må skrives på en forståelig måte, skal være begrunnet og på en god 
måte opplyse om klagemulighet og framgangsmåte. Det bør også informeres om pasient- og 
brukerombudets tilbud og rolle. 

Hjemmesidene til kommunene kan også bli bedre på informasjon rundt klageadgang og 
rettigheter for pasient og bruker. Informasjonen bør ligge lett tilgjengelig på nett og ha en 
forståelig form for pasienter og brukere. Ombudet mener at en systematisering av 
tilbakemeldinger fra brukere vil være til stor nytte i arbeidet med å bedre kvaliteten i 
tjenestene kommunene har ansvaret for.       

 

Spesialisthelsetjenesten 

Tre av fem henvendelser til pasient- og brukerombudet i Telemark er knyttet til 
spesialisthelsetjenesten, det vil si de offentlige sykehusene eller private institusjoner med 
offentlig driftsavtale.  

Sykehuset Telemark (ST) er det sykehuset Pasient- og brukerombudet i Telemark får flest 
henvendelser om. For 2015 er 280 problemstillinger knyttet til ST. Dette er en liten nedgang 
fra 2014, da antallet var 299. 

 

Spesialitet 
 Antall 
henvendelser 

Psykisk helsevern for voksne 59 

Ortopedisk kirurgi 42 

Onkologi 34 

Fordøyelsessykdommer 21 

Gastroenterologisk kirurgi 17 

Generell gynekologi 16 

Lungesykdommer 13 

Annet/ukjent 10 

Nevrologi 9 

Plastikkirurgi 9 

Generell kirurgi 9 

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) 9 

Hjertesykdommer 8 
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Urologi 7 

Radiologi og billeddiagnostikk 7 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 7 

Infeksjonsmedisin 7 

Revmatologi 6 

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 5 

Bryst og endokrin kirurgi 5 
 (spesialitet med fire eller færre henvendelser er ikke tatt med) 

 

Psykisk helsevern for voksne er fortsatt, som i 2014, det enkeltområdet som pasient- og 
brukerombudet i Telemark får flest henvendelser innen spesialisthelsetjenesten. Mange 
henvendelser dreier seg om usikkerhet og forhold rundt utskrivning, pasienter kan være 
uenige i diagnose, medikamentering og behandlingsopplegg. Det kan være spørsmål rundt 
tvang. Noen ønsker bistand til å søke om pasientskadeerstatning.  

Sammenholdt med 2014, øker henvendelsene til pasient- og brukerombudet innen onkologi, 
altså kreftområdet, med 50 prosent i 2015. Det er nærliggende å tenke at innføring av 
pakkeforløp for et stort antall kreftpasienter har bidratt til å øke oppmerksomheten rundt 
rettigheter og kvaliteten i behandlingen hos pasientene.  

 

Når skaden skjer – beklage og lære 

Pasient- og brukerombudet i Telemark har i 2015 hatt flere henvendelser som dreier seg om 
feil eller mangelfull behandling, påført skade eller komplikasjon, det som hos tjenesteyterne 
omtales som «uønskede hendelser». Sakene varierer i alvorlighetsgrad og konsekvensene de 
har fått for pasientene. Eksempel på de alvorligste tilfellene er kreft som ikke har blitt 
oppdaget i tide fordi prøvesvar ikke har blitt fulgt opp, alvorlige tilfeller av sykdom som ikke 
har blitt tatt alvorlig hos fastlege eller legevakt og som har utviklet seg fatalt. Mindre 
alvorlige enkelthendelser kan også ha vært svært belastende for pasienten i en krevende 
behandlingssituasjon.  

Arbeidet for økt pasientsikkerhet må ha første prioritert hos tjenestestedene. Ofte handler 
sakene om menneskelig svikt, avvik fra etablerte rutiner eller at det rett og slett ikke finnes 
gode nok rutiner på behandlingsstedet. Fortsatt ser pasient- og brukerombudet at den 
største risikoen for feil og svikt oppstår i overganger, det være seg internt mellom avdelinger 
i sykehus eller mellom ulike tjenestesteder. Det kan oppstå uklarheter rundt ansvar for 
pasienten og oppfølgingen. Gode rutiner kan forebygge svikt i overgangene. 

Det er også avgjørende at avvik og hendelser meldes i tjenestestedenes egne avvikssystem 
og meldeordninger. Slik kan svake systemer og risikopunkter avdekkes. Når pasient- og 
brukerombudet bistår pasienter i klagesaker, er det ikke alltid at hendelsen/skaden har blitt 
registrert i avvikssystemet til behandlingsstedet, selv om pasienten får medhold fra både 
Fylkesmannen og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dette understøttes av systematiske 
undersøkelser NPE har foretatt i saker der det er gitt medhold; sakene speiles ikke alltid i 
tjenestestedets registreringer.  
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Helsepersonell må oppmuntres til og støttes i å melde fra. Slik kan de bidra til bedre 
pasientsikkerhet og tryggere arbeid for seg selv i møte med pasientene. Ledelsen må legge 
til rette for en kultur som gjør at melding av avvik og uønskede hendelser aksepteres, ønskes 
og forventes at blir gjennomført av alle.  

Når pasienten selv eller med hjelp av ombudet, gir tilbakemeldinger til behandlingsstedet 
om en uønsket hendelse, er også det med på å føre til at kritikkverdige forhold blir løftet 
frem slik at behandlingstedet får mulighet til å forbedre det som fungerer dårlig. Ofte blir 
resultatet av en tilbakemelding eller klage at pasienten får til svar at hans/hennes 
henvendelse har ført til en gjennomgang av og forbedring av rutiner. Ombudets erfaring er 
at det for pasienter er viktig at de blir tatt på alvor med sine opplevelser og at det tas 
lærdom. Men vel så viktig er det at behandlingsstedet viser evne til å beklage og ta ansvar 
for det som har skjedd. For mange pasienter kan noe så enkelt som en oppriktig 
unnskyldning være det som skal til for at de skal «komme seg videre» og igjen få tillit til 
behandlingstedet.  

Informasjon – opplyste pasienter er tryggere pasienter 

Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at pasienter og brukere skal ha den informasjon 
som er nødvendig for å få innsikt i sin egen helsetilstand og innholdet i helsehjelpen som de 
skal motta.  Informasjonen skal også tilpasses slik at mottakeren forstår innholdet. 

Det er store mengder med informasjon som skal gis, mottas og håndteres i forbindelse med 
et pasientforløp. Håndtering av denne informasjonen er svært viktig for at pasient og bruker 
skal oppleve at de blir ivaretatt når de skal motta tjenester fra helsetjenesten. 

Mange av henvendelsene til vårt kontor omhandler nettopp at pasient og bruker opplever at 
informasjonen har vært mangelfull, eller de opplever at de ikke har mottatt den 
informasjonen de burde få. Dette gjelder både i kontakt med spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Noen ganger har informasjonen blitt gitt på et tidspunkt hvor 
pasienten ikke var helt mottakelig, for eksempel kort tid etter et kirurgisk inngrep. Det er 
derfor viktig av helsepersonell bruker god tid på å informere pasienten, og at informasjonen 
legges frem på et nivå som er tilpasset hver enkelt pasient og bruker.  Er det tvil om 
tidspunktet er godt egnet, gi informasjon skriftlig og/eller avtal et nytt møte i nær framtid 
der informasjonen kan gis på en god måte. 

Pasient- og brukerombudet mener at dette vil føre til at pasienter og brukere blir mer trygge 
og selv bidrar til god rehabilitering og tilfriskning der det er aktuelt.  

Alminnelig omsorg - slik du og jeg vil bli sett og behandlet 

I 2015, som tidligere år, tok mange av de som kontaktet Pasient- og brukerombudet i 
Telemark opp det de opplever som problemer rundt alminnelig omsorg. Dette er også et 
gjentakende tema som tas opp når ombudet er ute i møter eller holder foredrag.  

I alt for mange av erfaringene som deles med ombudet går det igjen at personalet har det så 
travelt.  Pasienter og pårørende opplever at beskjeder og avtaler glemmes. De forteller om 
pleiepersonale og leger som haster videre, uten å ta seg tid til å lytte eller snakke skikkelig 
med dem. Det er historier om skitne laken og dynetrekk som ikke skiftes og det kan dreie seg 
om at det tar lang til før noen kommer etter at de har bedt om hjelp. Pårørende forteller om 
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måltider som serveres til pasienter som må ha hjelp til å spise. Maten blir stående, blir kald 
og tatt bort.  

Selv om selve inngrepet har gått bra, eller medisinene virker godt, sitter pasienter og 
pårørende for ofte igjen med et inntrykk om at de ikke har fått god behandling eller omsorg. 
Det kan dessverre virke som om det er de mest basale omsorgsoppgavene som blir 
skadelidende når hverdagen til personalet blir for travel. Mat, stell, hygiene og noen som har 
tid til å snakke og informere om hva som skal skje er basisoppgaver for tjenesteytere. 
Glipper det på disse områdene går det fort ut over både tålmodighet og tillit til dem som 
trenger hjelp. Pasient- og brukerombudet frykter også at enheter der disse basisoppgavene 
blir nedprioritert står i fare for å utvikle en ukultur der dette tolereres som en akseptabel 
norm. Her har helseledere et stort ansvar for å tilse at det ikke skjer. Der det tillates at 
basisomsorgen nedprioriteres, er det grunn til å frykte at faren for alvorlige hendelser øker.  

 

Tilgjengelighet til fastlegene – kampen for en timeavtale 

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av 
god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg 
til. Pasient- og brukerombudet i Telemark får ukentlig henvendelser der ett eller flere av 
målene med fastlegeordningen ikke oppfylles sett fra pasientens ståsted.  

For mange pasienter byr det på store utfordringer å få avtalt en time hos fastlegen. I forskrift 
om fastlegeordning i kommunene, kreves det at systemet for mottak av telefonhenvendelser 
skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt skal besvares innen to minutter 
på arbeidsdager med normal pågang.  Mange legekontor i landet sliter med å oppfylle dette 
kravet. 

Fastlegene skal kunne motta timebestilling elektronisk. Det er en forventning hos pasienter i 
2015 at timeavtaler kan ordnes mobilt og på nett, og det er positivt at dette ser ut til å bli et 
vanlig tilbud. Det er likevel med bekymring ombudene ser at SMS- og nettløsninger 
fremholdes som eneste kanal for timebestilling ved enkelte legekontor. Det bør være 
valgfritt for pasienten om timebestilling skjer over telefon, ved frammøte eller på nett/SMS. 

Pasienter som står på liste hos en fastlege skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig 
og normalt innen fem arbeidsdager. Bare unntaksvis åpner forskriften for lengre ventetid. 
Flere legekontor har innført et system der konsultasjon skal tilbys samme eller påfølgende 
dag som bestilling gjøres. Erfaring viser at disse systemene ikke alltid fungerer som tenkt og 
at pasientene blir frustrert og oppgitt.  

Ett av formålene med fastlegeordningen er at personer bosatt i Norge får en fast 
allmennlege å forholde seg til. I enkelte kommuner i Telemark ser det ut til at det er 
utfordringer med rekruttering av leger og at gjennomtrekken av leger er stor. Pasienter 
opplever derfor å måtte forholde seg til mange ulike leger i løpet av relativt kort tid. 
Ombudet hører også bekymringer og frustrasjon over leger som er dårlige i norsk. 
Pasientene frykter kommunikasjonssvikt og for at de ikke skal få faglig forsvarlig hjelp. 
Kommunikasjonssvikt og misforståelser er en trussel mot pasientsikkerheten. 
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Pakkeforløp for kreft – en vellykket reform til nå? 

Helse- og omsorgsministeren har ved flere anledninger uttalt at regjeringens satsning på 
kreft skal fungere «som et lokomotiv for hvordan man skal innrette helsetjenestene innenfor 
ulike felt». 

I løpet av 2015 ble 28 pakkeforløp for kreft etablert. Pakkeforløpene innebærer en nasjonal 
standard for hvor lang tid et utrednings- og behandlingsforløp skal ta for ulike 
kreftdiagnoser. Målet er å unngå ikke-faglig-begrunnende forsinkelser, samt å øke 
forutsigbarheten for pasienten.  

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Helsedirektoratet fra 2016) skal følge 
gjennomføringen av reformen. De publiserte i desember 2015 resultatet av en undersøkelse 
om hvordan befolkningen, pasienter og fastleger vurderte tilbudet som kreftpasienter fikk 
før 2015. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike forhold og utfordringer rundt 
tilbudet som kreftpasienten hadde før implementering av pakkeforløpet. Målet er å 
sammenligne forholdene før og etter implementeringen. Pasient- og brukerombudet i 
Telemark er, sammen med de øvrige ombudene i landet, positiv til en slik evaluering, da 
dette er nødvendig for å vurdere om innføringen har tiltenkt effekt.  

Resultatet fra undersøkelsen viste at befolkningen stort sett hadde et godt inntrykk av 
helsetjenestetilbudet til kreftpasienter. Undersøkelsen viste at helsetjenesten hadde 
utfordringer hva gjelder helsepersonellets tilgjengelighet og ventetid fra henvisning til første 
konsultasjon på sykehus. Ordningen er fortsatt ny og må få gå seg til, men vårt inntrykk er at 
kreftpasientene og sykehusene har de samme problemene og utfordringene som tidligere.  

Ombudet får tilbakemeldinger fra pasientene om at det kan være vanskelig å komme i 
kontakt med rett person på sykehusene, og at pasientene bruker betydelig tid på å finne ut 
mer om sitt forventede forløp. Når det er sagt, uttrykker mange pasienter stor tilfredshet 
med kreftkoordinatorenes arbeid ved Sykehuset Telemark.  

Pasienter henvender seg til Pasient- og brukerombudet i Telemark og forteller om 
utfordringer i forbindelse med overføringer til og fra sitt lokalsykehus. Dette gjelder særlig 
der hvor pasientene henvises til regionale sykehus for ytterligere utredning og behandling. 
Pasientene opplever å være i et vakuum i overgangen mellom ulike sykehus. I ventetiden 
opplever mange at de ikke helt vet hvem de skal forholde seg til eller hvem som har ansvaret 
for den videre utredningen og oppfølgingen. Det skaper unødvendig stor utrygghet for 
pasienten.  Pasientene melder også om samarbeidsproblemer mellom ulike avdelinger på 
det enkelte sykehus.  

Pasient- og brukerombudet mottok også i 2015 flere henvendelser der det var uklart om 
tidsfrister var holdt eller brutt, det kunne se ut som at de ulike behandlingsstedene tolket og 
regnet ulikt på hva som var tidsfristene. For pasientene medfører brutte tidsangivelser en 
betydelig usikkerhet, og manglende informasjon blir en tilleggsbelastning. Når de 
tidsangivelser som inngår i pakkeforløpene blir brutt, er det vanskelig for den enkelte pasient 
å forstå at dette ikke nødvendigvis innebærer at den hjelpen de mottar er uforsvarlig. Her 
må sykehusene bli bedre til å informere pasientene om betydningen av at fristene ikke blir 
holdt.  
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Pasient- og brukerombudet i Telemark 

Postboks 2632, 3702 Skien 

Telefon: 35 54 41 70 
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www.pasientogbrukerombudet.no 

http://www.pasientogbrukerombudet.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
mailto:telemark@pasientogbrukerombudet.no
http://www.pasientogbrukerombudet.no/

	styret-20160519-30-00 Innkalling og saksliste for styremøtet 19. mai 2016
	styret-20160519-31-00 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 05 2016 - Kopi
	styret-20160519-31-01 Protokoll fra styremøte STHF 20160406 - Kopi
	styret-20160519-32-00 Administrerende direktørs orientering - Kopi
	styret-20160519-33-00 virksomhetsrapport pr april 2016
	styret-20160519-33-01 Virksomhetsrapport STHF  2016_04
	styret-20160519-34-00 Økonomisk langtidsplan 2017-2020
	styret-20160519-35-00 -STHF U30
	styret-20160519-35-01 ml-abk Utviklingsplan STHF v09
	styret-20160519-35-02 U30-Risikovurd Utviklingsplan 2030 - rapp v1 0
	styret-20160519-36-00 Kompetansebehov og tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere nødvendige medarbeidere
	styret-20160519-37-00  Arbeid med reduksjon av korridorpasienter
	styret-20160519-37-01 Rapport Ingen korridorpasienter ved STHF
	styret-20160519-38-00 Pasientsikkerhetsprogrammet
	styret-20160519-39-00 orientering om Fylkeslegens tilsyn med overbelegg
	styret-20160519-39-01 Tilbakemelding til Fylkesmannen på utkast til rapport 10 05 2016 Sendt
	styret-20160519-39-02 Fylkeslegens Foreløpig rapport - systemrevisjon 2016
	styret-20160519-40-00 Eventuelt
	styret-20160519-41-00 Styrets oppdaterteårsplan for 2016
	styret-20160519-41-01 Styrets årsplan 2016 oppdatert 09.05.16
	styret-20160519-42-00  Andre orienteringer
	styret-20160519-42-01 Foreløpig protokoll styremøte 21  april 2016
	styret-20160519-42-02 - Protokoll fra Brukerutvalgetsmøte 28 01 16
	styret-20160519-42-03 Protokoll fra Brukerutvalgetsmøte 17 03 16
	styret-20160519-42-04 Revisjonsplan 2016 - 2017 Konsernrevisjonen HSØ
	Informasjon om revisjonsplan 2016-2017_KRHSØ
	Revisjonsplan_2016-2017_KRHSØ

	styret-20160519-42-05 Henvendelser til pasient- og brukerombudet knyttet til Sykehuset Telemark i 2015
	styret-20160519-42-06 Pasient- og brukerombudenes felles Årsmelding 2015

