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    Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 

 
Tid:  22. juni 2016, kl. 0930 – 1530 

Sted:  Direktørens møterom, Skien 

Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen 

 

 

Møteinnkalling/saksliste  
 

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 

43-2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning  

44-2016 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte i 
Sykehuset Telemark 19. mai 2016  
 
V/Styreleder 

Beslutning 1 

45-2016 Administrerende direktør sin orientering  
 
 

Orientering  

46-2016 Fylkeslegens endelige rapport etter tilsyn med 
forsvarlig pasientbehandling –STHFs 
handlingsplan - Ettersendes 
 
V/Administrerende direktør og fagdirektør 

Beslutning  

47-2016 
 

Utviklingsplanen 2030 (U-30) videre fremdrift 

 

V/Administrerende direktør og økonomidirektør 

Beslutning  

48-2016 
 

Virksomhetsrapport per mai 2016  
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør  

Orientering 1 

49-2016 
 

Kostnadskompenserende tiltak og oppdatert 

resultatprognose for året 

 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør 

Beslutning  

 Lunsj   

50-2016 
 

1. Tertial rapportering 

 
V/Administrerende direktør 

Orientering 1 

51-2016 Protokoll foretaksmøte 8. juni 2016 

 
V/Administrerende direktør 

Orientering 1 

52-2016 

 

Eventuelt  
 
V/Styreleder 

Orientering  
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Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 

53-2016 Styrets oppdaterte årsplan 2016 
 
V/Styreleder 

Orientering 1 

54-2016 Andre orienteringer  

 Protokoll fra Brukerutvalgets møte 28.05.16 

 

Orientering 1 

 

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 19. mai 2016 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

44-2016 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder HR 

Beslutningssak 22.06.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 19. mai 2016 
 

Utrykte vedlegg:  
 

 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 19. mai 2016 godkjennes. 

 

 

 

 

Skien, den 14. juni 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato og tid: 

Torsdag 19. mai 2016 kl. 09.30 – 15.30 

Sted:  

Direktørens møterom, Skien 
  

  
  

  

Tilstede: 

Tom Jørgensen, styreleder 

Marit Kasin, nestleder 

Kari Dalen 

Barthold Vonen  

Nils Kristian Bogen 

Ann Iserid Vik-Johansen 

Tor Severinsen 

Ellen Årøen, vara møtt for Thor Helge Gundersen 

 

Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:  

Idar Grotle, leder  

Thyra Giæver, nestleder 

    

Fra administrasjonen: 

 Bess M. Frøyshov, administrerende direktør  

Tom Helge Rønning, økonomidirektør 

Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver 

Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef  

 

I tillegg møtte: 

Alida B. Kjeldsen, spesialrådgiver (sak 35-2016) 

Mai Torill Hoel, HR-direktør (sak 36-2016) 

Espen Halvorsen, prosjektleder (sak 37-2016) 

Carina Abrahamsen, kvalitetsrådgiver (sak 38-2016) 

Halfrid Waage, fagdirektør (sak 38 og 39-2016)  

Helle Devik Haugseter, konst. kvalitetssjef (sak 39-2016) 

 

Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet og innledet med informasjon om HSØs vedtak om 

etablering av strålesenter i Telemark. Dette vil sannsynligvis inngå som en del av STHFs 

prosjekt Utviklingsplan 2030 (U30). Hvorvidt dette vil få konsekvenser for prosessen for 

U30, er ikke nå klart. Sykehuset avvente brev/notat fra HSØ om videre prosess. 

 

Administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av 

økonomidirektør.  

 

Protokollfører: Tone Pedersen 
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Saker som ble behandlet: 

Sak nr. 30-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 

 

 

Sak nr. 31-2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 6. 

april 2016 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 6. april 2016. 

 

 

Sak nr. 32-2016 Administrerende direktør sin orientering  

 

 

Administrerende direktørs orientering: 

 Styrevedtak HSØ 21. april - stråleenhet etableres i Telemark for sykehusområdet 

Vestfold/Telemark. Interesse fra ulike fagpersoner mht forespørsel om mulig framtidig 

jobb ved strålesenter. 

 Tre spørsmål i spørretimen knyttet til fylkeslegens foreløpige tilsynsrapport om 

overbelegg. Stor medieinteresse (blant annet kronikk i Aftenposten og Dagsnytt atten).  

 Salg av sykehusbygg (Kragerø). 

 Ungdomsrådet er i gang ved STHF.  

 Avdeling for kirurgi Notodden er nå formalisert og ny leder var på plass 01.05.16. 

Arbeidet med formell deling av felles kir/med sengepost på Notodden er i gang. Ny 

turnus er planlagt på plass fra 12.09.16. 

 Toppe- interpellasjon om Rjukan sykehus og Utviklingsplanen. 

 Sak om at Tinn skal få overta Rjukan sykehus vederlagsfritt er behandlet og avvist i 

Stortinget 18.05.16  

 En dr grad er under oppseiling innen astma i regi av arbeidsmedisin ved STHF. 

 CTmaskinen er planlagt avviklet etter sommeren 2016 ved Kragerø sykehus. Høring 

fra Kragerø kommune innen 01.07.16.  

 ERP - oppstartsmøte 18.05.16. Benedicte Madsen er prosjektleder (tidligere 

prosjektleder for DIPS). 

 Utfordringer med måker på taket av sykehusbygg i Skien. STHF har montert drage- 

hauker. Innslag på NRK-TV om saken. 

 Tilsyn og revisjoner: 

- Statens helsetilsyn gjennomførte tilsyn ved STHF 17.- 19.11.15 med tema 

«Håndtering av blod og blod-komponenter, samt aktiviteter tilknyttet 

organdonasjon. Tilsynet avdekket ett avvik. Dette har blitt grundig håndtert ved 

STHF og avviket ble lukket av Helsetilsynet primo april 2016. 

- Sepsistilsyn i akuttmottaket. Ledet av fylkeslegen i Vest- Agder. STHF fikk ett 

avvik, som handler om dokumentasjon. Endelig rapport vil foreligge samtidig med 

de andre foretakene, som også har hatt tilsyn. 
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 HSØ omdømmemåling er publisert. Jevnt over viser den flere positive trekk for STHF. 

STHF kommer tilbake igjen til saken på styremøtet i juni. 

 STHF har vunnet «Min bilfrie dag-kampanjene» konkurransen. 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 
 

 

Sak nr. 33-2016 Virksomhetsrapport per april 2016 

 

 

Styrets enstemmige 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.  

 

 

Sak nr. 34-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 

 
 

Styrets enstemmige 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. 

 

Protokolltilførsel fra de ansattvalgte styremedlemmene;  

 Ansattevalgte vurderer det som svært krevende å realisere så store merverdikrav i 

ØLP-perioden. 

 Med så stort press på økonomien vil det gi økt risiko for pasientsikkerhet og økt 

belastning på de ansatte. Det må gjøres en ROS-analyse før iverksetting. 

 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.  

 Strålesenteret må fullfinansieres. 

 

 

Sak nr. 35-2016 Utviklingsplanen 2030 (U-30) 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret for STHF tar statusrapportering om Utviklingsplan 2030, versjon 09, til orientering.    
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Sak nr. 36-2016 Kompetansebehov og tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere 

nødvendige medarbeidere 

 

 

Styrets enstemmige 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. 

 
 

Sak nr. 37-2016 Arbeid med reduksjon av korridorpasienter 

 

  

Styrets enstemmige vedtak:  

Styret er tilfreds med rapporten ”Ingen korridorpasienter ved STHF” og følger opp 

utviklingen i sykehuset. 

 

 

Sak nr. 38-2016 Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret ber administrasjonen om å holde et fortsatt høyt fokus på pasientsikkerhet og 

kontinuerlig forbedring, med innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet som en 

viktig del av dette arbeidet. 

2. Styret ber om å få framlagt en sak innen våren 2017, som samlet dokumenterer 

utviklingen i resultatmål for tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet sammen med 

andre relevante målinger av pasientsikkerhet over år. 

 

 

Sak nr. 39-2016 Orientering om oppfølging av Fylkesmannens utkast til rapport etter 

tilsyn med forsvarlig pasientbehandling  
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak nr. 40-2016 Eventuelt 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Det forelå ingen saker til eventuelt.  

 

 

Sak nr. 41-2016 Styrets årsplan 2016 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering. 

 



  

Side 5 av 6 

 

Sak nr. 42-2016 Andre orienteringer  
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar andre orienteringer til etterretning. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 15.05. 

 

 

Neste ordinære styremøte: 

Onsdag 22. juni kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien. 
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Sykehuset Telemark, 19. mai 2016 

 

 

          

Tom Jørgensen   Marit Kasin    Barthold Vonen 

Styreleder    Nestleder    

          

          

Nils Kristin Bogen  
  

Kari Dalen  
  

Ann Iserid  

Vik-Johansen 

                 

          

Tor Severinsen                Ellen Årøen Tone Pedersen  

 
     

Referent 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Administrerende direktørs orientering 

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

45-2016 Bess M. Frøyshov, 

administrerende direktør 

Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 

Orienteringssak 22.06.16 

                                                                                                   

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 14. juni 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:  

Fylkesmannens rapport etter tilsyn med forsvarlig pasientbehandling ved 

overbelegg. 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

46-2016 Bess Margrethe Frøyshov, adm. direktør / 

Halfrid Waage, fagdirektør 

Beslutningssak  22.06.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   
1) Rapport fra tilsyn med forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg – Sykehuset Telemark 

HF, Medisinsk og kirurgisk klinikk, Avdeling for kreft og blodsykdommer 

2) ROS vurdering av de to avvikene med tilhørende utkast til handlingsplan. 

 

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 beskriver de avvik som er gitt i Fylkesmannen i Telemarks endelige rapport etter tilsyn med 

forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg.  

Iverksatte tiltak beskrives, samt videre saksgang og oppfølging av Fylkesmannens funn. 

Vedlagt risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende handlingsplan følges opp i foretakets 

ordinære tertialvise rapportering. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret tar Fylkesmannens rapport til etterretning. 

2. Styret ber administrasjonen følge opp og iverksette tiltak slik at avvikene kan lukkes innen 

fristen15.10.2016. 

 

 

Skien, den 14. juni 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. Utkastet til rapport førte til 

omfattende medieomtale og spørsmål i Stortingets spørretime. Sykehuset kommenterte faktafeil 

og mangler i den foreløpige rapporten i tilbakemelding til Fylkesmannen i brev av 10.05.2016. 

Disse dokumentene ble behandlet i egen styresak 19.05.2016 (39-2016). 

 

Ultimo mars 2016 hadde Arbeidstilsynet tilsyn med Gastrokirurgisk sengepost og gastrokirurgiske 

leger. Dette tilsynet står selvstendig, men er samordnet i tid med Fylkesmannens systemrevisjon. 

I den foreløpige rapporten fra Arbeidstilsynet ble sykehuset varslet om to pålegg. Sykehuset har 

gitt sin tilbakemelding på det foreløpige dokumentet innen fristen 13.06.16. Arbeidstilsynet har 

opprettholdt de to påleggene i endelig rapport, som nå foreligger. Vi vil behandle den endelige 

rapporten i tråd med vår prosedyre for oppfølging etter revisjoner og tilsyn. 

 

 

Fylkesmannens tilsyn med Sykehuset Telemark HF; forsvarlig 

pasientbehandling ved overbelegg. 
Sykehuset mottok endelig rapport 02.06.2016 (vedlegg 1).Tilsynet omfatter medisinske og 

kirurgiske sengeposter i Skien, samt sengeposten ved Avdeling for blodsykdommer og kreft. 

I rapporten heter det: I tilsynet undersøkte Fylkesmannen hvordan pasientbelegget ved de nevnte 

klinikker i Skien er, og hvordan det har vært fra januar 2014, og dessuten om STHF gjennom 

systematisk styring og ledelse sikrer forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg i klinikkene. 

 

Det ble gitt to 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 i perioder med 

overbelegg og/eller stor arbeidsbelastning. Gastromedisinsk og gastrokirurgisk sengepost 

er særlig belastet. Herunder påpekes 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. 

Foretaket har heller ikke pålitelige styringsverktøy og rutiner for å registrere og overvåke 

belegg. 

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 

(”satelittpasienter”). 

 

Det ble gitt en merknad: 

 

Sykehuset Telemark HF har et forbedringspotensial når det gjelder å ivareta taushetsplikt 

og verdig pasientbehandling når pasienter ligger på korridor og på rom med flere pasienter. 
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Vurdering 
Foretaket tar Fylkesmannens rapport på alvor. Fylkesmannens rapport fokuserer på viktige 

områder for å sikre god og forsvarlig drift. Flere tiltak er iverksatt for å ivareta risikoområder 

beskrevet i rapporten tilfredsstillende. 

 

Enkelte av disse tiltakene er iverksatt gjennom 2015 og frem til nå i 2016, og har effekt 

umiddelbart, slik som økning i antall senger og antall ansatte. 

 

Andre tiltak krever fokus på implementering for at god og hensiktsmessig kultur kan utvikles, som 

ved etablering av nye arbeidsprosesser og av overordnede prosedyrer. 

 

Vårt hovedsengebygg i Skien har i hovedsak 30 sengs sengeposter med firemannsstuer og tre 

toalett på gangen. Det vil kreve endring i bygningsstruktur og etablering av enerom for å kunne 

sikre effektiv bruk av alle senger og bedre ivaretagelse av taushetsplikt. 

 

Foreløpige iverksatte tiltak 
 

Sengerokade. 

Det ble i 2012/2013 etablert en felles kirurgisk sengepost i 1 etg for å sikre god 

kompetanseoverføring og hensiktsmessig kapasitetsutnyttelse av sengene mellom flere kirurgiske 

fagområder. Tilsvarende ble 3 etg etablert som en medisinsk etasje og arbeid med etablering av 

kreftavdeling ble startet. 

I forbindelse med etablering av kreftavdelingen med 18 senger høsten 2015, ble areal frigjort slik 

at den felles gastromedisinske- og kiurgiske sengeposten på 30 senger kunne deles. Gastromedisin 

ble før årsskiftet etablert i samme areal som infeksjonsposten og økte antall senger fra 8 til 10. 

Gastrokirurgi fikk da frigjort areal slik at vi kunne øke antall senger fra 22 til 26 ved årsskiftet og 

videre til 30 senger i april 2016. Bemanningen økes i tråd med økning i sengetall. 

 

Korridorpasientprosjektet. 

Rapporten fra dette prosjektet ble behandlet i styremøtet mai 2016. Her beskrives tiltak langs tre 

akser, ansvar, arbeidsprosesser og verktøy. En arbeidsgruppe utarbeider nå en 

implementeringsplan for tiltakene innen ansvar og arbeidsprosesser. Det settes mål om å ikke ha 

korridorpasienter grunnet kapasitetsutfordring innen utgangen av året. I tillegg vil disse tiltakene 

bedre kapasitetsutnyttelsen og derved beleggsituasjonen ved sengepostene våre.  

 

Styringsverktøy. 

Foretaket har ikke gode styringsverktøy som gir oversikt over belegg over tid, hverken på 

sengepost (DIPS 5845), eller på avdeling (DIPS 2141). Begge disse rapportene måler belegg per 

døgn (24-00) og tar derfor ikke hensyn til at pasienter skrives ut og inn, er på permisjon eller 

ligger på andre poster slik som intensiv eller postoperativ avdeling. Fylkesmannens tilsyn har 

bidratt til å synliggjøre disse svakhetene ved styringssystemet vårt. 

Den enkelte sengepost har derimot gode rapporter som viser aktuelt belegg fortløpende per dag. 

 

Foretaket samarbeider med sykehusene i Vestfold og Østfold med å utarbeide bedre elektroniske 

styringsverktøy, slik at vi får god oversikt over sengekapasiteten og beleggssituasjonen over tid, 

også sett sammen med aktuell bemanning. De fleste elementene i dette verktøyet er i ferd med å 

fullføres slik at de kan implementeres gjennom høsten 2016. 

 

Videre saksgang 
Helseforetaket har en frist frem til 15. oktober 2016 med å iverksette korrigerende tiltak og gi 

tilbakemeldinger om dette til Fylkesmannen slik at avvik kan lukkes. 
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Helseforetaket har avtalt et møte med Fylkesmannen (revisjonsteamet) 23. september 2016 for å 

sikre en god dialog og å kunne ta hensyn til Fylkesmannens innspill og vurderinger på våre 

iverksatte tiltak i forkant av lukking av avvikene. 

 

I tråd med gjeldende prosedyre gjennomføres det en risiko- og sårbarhetsvurdering av avvikene. 

Det utarbeides en samlet handlingsplan som beskriver nødvendige tiltak for å lukke avvikene, 

inkl. tiltakene beskrevet over (vedlegg 2). 

 

Konklusjon 

 

Styret tar Fylkesmannens rapport til etterretning, og ber administrasjonen følge opp og iverksette 

tiltak slik at avvikene kan lukkes innen fristen 15.10. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































Klinikk: Ansvarlig leder:

Avdeling: Ansvarlig for risikovurdering:

Seksjon: Verneombud:

Sted: Deltakere ved risikovurdering:

År:

Nåsituasjon: Ønsket situasjon: Evaluering etter tiltak:

Nr Risiko Dato vurdert Frist:
Forventet 

risiko

Opplevd 

Risiko

Dato 

vurdert:

1 Overbelegg på sengeposter Medisinsk og Kirurgisk klinikk 12 13.06.2016

Utført

01.10.2016 4

2 12 13.06.2016

Utført Kirurgisk klinikk

Medisinsk klinikk: 01.11.2016

01.10.2016

Forprosjekt pågår, legges fram til LG-beslutning 

innen utgangen av september 2016.

9

3 6 13.06.2016
Utført

4

4 2 13.06.2016

Fortløpende

1

5 12 13.06.2016

01.09.2016

01.10.2016
6

6 6 13.06.2016

01.10.2016

01.10.2016 2

7 12 13.06.2016

01.10.2016

01.10.2016

01.10.2016

Forprosjekt pågår, legges fram til LG-beslutning 

innen utgangen av september 2016.

01.10.2016

8

8 2 13.06.2016

01.05.2017

Fortløpende
2

Risikomatrise:

5 5 10 15 20 25 1 Meget liten

4 4 8 12 16 20 2 Liten

3 3 6 9 12 15 3 Moderat

2 2 4 6 8 10 4 Stor

1 1 2 3 4 5 5 Svært stor

1 2 3 4 5

1 Meget liten

2 Liten

3 Moderat

Skjema for risikovurdering TQM id 20855 4 Stor

Versjon: 2.0 5 Svært stor

Utskrifsdato: 17.06.2016

Konsekvenssvurdering definisjoner: (Pasientskade/ pasientsikkerhet)
Ubetydelig pasientskade, ubetydelig endring i pasientens tilstand

Mindre alvorlig pasientskade, mindre alvorlig endring i pasientens tilstand

Alvorlig pasientskade, alvorlig endring i medisinsk tilstand

Betydelig feildiagnose og behandlingssvikt. Svært alvorlig pasientskade. Fare for varig tap av helse/ tap av liv

Opplevd effekt av tiltak:

Mange alvorlige feildiagnoser, mulig tap av liv

0-3 g pr år

1 g/ måned

mer enn 1 g/ måned

mer enn 1 g/ uke

Innføring av nytt avvikssystem.

Forberedelse og opplæring.

2016

Forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg - 

handlingsplan etter FM tilsyn

Per Urdahl, Eirik Eliassen og Helle Devik Haugseter 

Utarbeide opplæringsplan for nytilsatte pleiere kirurgiske sengeposter.

Videreføre rapportering som er forbedret i 2016.

Forbedre styringsverktøy, se pkt 6.

Kvalitetssikre etterlevelse av rutine for innkalling av ekstra lege.

Utarbeide handlingsplan for tiltak når sykehuset er fullt.

Bess Margrethe Frøyshov

Halfrid Waage

Kirurgisk og medisinsk klinikk

Minst 1 g/ dag

Sannsynelighetsvurdering definisjoner: (Alternativ 1)

Risikoområde/ krav:

Underrapportering av avvik

Kort beskrivelse mål/ tiltak:Kort beskrivelse av uønsket hendelse/ trussel:

Mangelfull oppfølging av pasienter ved stort 

arbeidspress/overbelegg

Øke fra 26 til 30 gastrokirurgiske senger 

Utarbeide og implementere rutiner for å utnytte ledig kapasitet på 

andre sengeposter på en forsvarlig måte, herunder daglige 

kapasitetsmøter og tavlemøter.

Utarbeide retningslinjer for innkalling av ekstrapersonell ved 

overbelegg, fravær, høyt arbeidspress.

Etablere akuttgeriatrisk sengeområde.

Utarbeide retningslinje for riktig prioritering av pleieoppgaver ved høyt 

arbeidspress.

Implementere system for tidlig oppdagelse  av livstruende sykdom 

(early warning score).

Opplæring

Mangelfull rapportering til styret

Ansatte får mangelfull bistand ved høyt arbeidspress

Mangelfulle styringsverktøy

Mangelfull oppfølging av satelittpasienter

Etablere og implementere dataverktøy som gir oversikt over a)ledige 

senger til en hver tid; b) eventuelle satelittpasienter for det enkelte 

fagområde.

Etablere og implementere dataverktøy som viser senger i bruk versus 

normerte senger samlet og for den enkelte sengepost, i nåtid og 

historisk. Dette erstatter rapportene DIPS-2141 og DIPS-5845.

Implementere vedtatt retningslinje for oppfølging av satelittpasienter.

Implementere vedtatt retningslinje om pasientflyt fra akuttmottaket til 

somatiske sengeposter.

Innføre prioriteringsliste for eventuell flytting av pasienter for å sikre 

forsvarlighet 

Implementere system for tidlig oppdagelse  av livstruende sykdom 

(early warning score)

Identifisere "overbeleggsenger" (rom som kan brukes ved overbelegg). 

Dette vil redusere korridor- og satelittpasienter.

Konsekvens 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Utviklingsplanen 2030 (U-30) videre fremdrift 

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

47-2016 Adm. dir. Bess Margrethe 

Frøyshov 

 

Beslutningssak 22.06.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  
 

Utrykte vedlegg:  
 

Ingress: 

I forbindelse med utarbeidelsen av Utviklingsplanen 2030 (U-30) ble det den 16. mars 2016 

avholdt et drøftingsmøte (D2) med HSØ der den virksomhetsmessige delen av U-30 ble drøftet. I 

det påfølgende drøftingsmøtet (D3) mellom HSØ og STHF den 31. mai 2016 la STHF frem de 

bygningsmessige og økonomiske delene av U-30. 

 

I perioden mellom D2 og D3 har styret i HSØ behandlet sak om rekkefølge og lokalisering av 

desentraliserte stråleterapitilbud. STHF skal etablere et slikt tilbud for befolkningene i Telemark 

og Vestfold. I U-30 skal utviklingen av et slikt stråleterapitilbud beskrives som en integrert del av 

planen. 

 

I D3-møtet ble de bygningsmessige og økonomiske delene av utviklingsplanen godkjent, med 

noen innspill og behov for mindre korreksjoner. Det ble uttrykt et behov for å beskrive mer 

utfyllende det faglige driftskonseptet samt behandlingslinjer i et 2030 perspektiv, spesielt innen 

kreftområdet. 

 

Utviklingsplanen 2030 vil derfor utvides med mer detaljerte beskrivelser av antatt 

tjenesteleveranser i et 2030 perspektiv. STHF vil sende planen på ny til HSØ innen 15. august for 

videre dialog om planens innhold er av god nok kvalitet for å kunne danne grunnlag for å gå i 

idéfase. 

 

Det betyr at U-30 først kan legges frem for styret ved STHF i styremøte den 14. september 2016. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar endring i tidsplan for styrebehandling av U-30, fra 22. juni til 14. september 2016.  

 

 

 

Skien, den 15. juni 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 



 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Virksomhetsrapport pr mai 2016 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

48-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Orientering 22.06.2016 

                                                                                                   

 

Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport mai 2016 

Utrykte vedlegg:  
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? 

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

 

 

Ingress: 

 
Virksomhetsrapporten med resultater for mai 2016 vedlegges saken.  

 
 

 

Forslag til vedtak:  

 

Styret tar saken til orientering. 

 
 

 

 

Skien, den 15. juni 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Sykehuset Telemark HF 
Periode: mai 2016 

Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader per mai viser et negativt budsjettavvik på 35,2 

millioner kroner. Mai måned viser et budsjettavvik på minus 13,4 millioner kroner.  

Det som særlig bidrar negativt til resultatet hittil i år er lavere aktivitet enn budsjettert, økte 

gjestepasientkostnader, økte varekostnader som legemidler og medisinsk forbruksmateriell, samt økt 

overtid / ekstrahjelp som følge av ressurskrevende pasienter.  

Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) utført i eget HF var 309 under budsjett, 

men tilnærmet likt med fjoråret.  

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

ventende. Andel fristbrudd avviklede pasienter er redusert til 1,2 % i mai, men andel fristbrudd 

ventende er økt til 0,5 %. 

 

Utvikling siste Status Status Resultat

12 mnd 2013 2014 mai.16

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 65 58 50

Antall brudd 225 90 44

Andel av med frist 9,5 % 5,0 % 1,2 %

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 62 % 58 % 80 %

Årsresultat -14,7 mill.         -44,0 mill.        -28,9 mill

Budsjettavvik  -14,7 mill. -69,0 mill. -35,2 mill

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3%  Siste måling mai 2016 5,5 % 4,3 % 3,7 %

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 % 1,8 %

Hovedmål

Mål 2016

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

Pasienten opplever ikke fristbrudd 

(avviklede)

 -

 100

 (100)

 -

 100

50 %
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0

100

200
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Administrasjonen har allerede igangsatt korrigerende tiltak, men sannsynligheten for å oppnå 

budsjettert resultat ved årsslutt er sterkt redusert.  Det vises til egen styresak med beskrivelse av 

kostnadsreduserende Igangsatte tiltak og oppdatert resultatprognose for året.  

 

Økonomiske forhold 

 
Resultat pr mai  

Sykehusets resultater viser et betydelig negativt budsjettavvik hittil i år og det er nødvendig å 

iverksette ekstraordinære tiltak resten av året.  

Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader per mai viser et negativt budsjettavvik på 35,2 

millioner kroner. Mai måned viser et budsjettavvik på minus 13,4 millioner kroner. 

Resultatforverringen skyldes i hovedsak økte gjestepasientkostnader og høyt forbruk av overtid og 

ekstrahjelp knyttet til ressurskrevende pasienter.  

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

pasienter og lavere gjestepasientinntekter i perioden. 

Ledergruppen har arbeidet med tiltak for å korrigere driften, både strakstiltak og langsiktige.  

 

 

 

  

Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status

2015 2016 mai 2016 mai 2016 Hiå mai 2016 Hiå mai 2016 Hittil i fjor

DRG poeng utført i eget foretak 39 653 40 497 3 220 -183 16 996 -309 16 979

Polikliniske konsultasjoner somatikk 153 924 152 000 13 614 1 090 69 318 3 968 63 814

Polikliniske konsultasjoner barne- og 

ungdomspsykiatri
25 662 26 700 2 334 -144 12 116 -231 11 319

Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 57 152 59 325 4 702 -165 24 673 -988 24 646

Polikliniske konsultasjoner TSB 16 671 17 325 1 378 -43 7 216 -278 7 007

HR - brutto månedsverk 3 047 3 019 3 021 34 3 022 36 3 011

Hovedmål
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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 50,8 dager. Psykiatri voksen 46,0 

dager, TSB 28,2 dager og barne- og ungdomspsykiatri 45,8 dager. Gjennomsnitt ventetid for hele 

foretaket var 50,5 dager i mai. Hittil i år 53,1 dager. 

Antall ventende på ventelister har økt litt fra forrige periode, og per mai er det 7.076 som 

venter. Antall ventende fordelt per fagområde viser 6.702 i somatikk, 274 i voksenpsykiatri, 87 i 

barne- og ungdomspsykiatri og 13 innen TSB. Snitt for STHF er ventetid på 76,2 dager fordelt med 

78,7 i somatikk, 31,2 i voksenpsykiatri, 30,5 i barne- og ungdomspsykiatri og 33,1 i TSB. 

Det er 1287 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling. 1283 i 

somatikk, 3 i voksenpsykiatri, 1 i barne- og ungdomspsykiatri og 0 innen TSB. 

Det er 267 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling. 267 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 reduksjon i mai men målet er ikke innfridd. Det er 44 

pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i mai.  42 i somatikk, 0 

innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 2 innen barne- og ungdomspsykiatri. I samme periode er 

det behandlet 3581 rettighetspasienter, det gir 1,22 %. 

Fristbrudd ventende pasienter viser 32, 31 i somatikk, 0 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 1 

innen barne- og ungdomspsykiatri. En økning på 5 fra forrige måned. Med 6541 

rettighetspasienter som venter får vi en andel på 0,49%. 

Avdelingen med flest brudd ventende er Kirurgisk avdeling Notodden (5) og Rehab. 

fysikalskmedisinsk avdeling (4). 

3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
Resultatet fra målingen 11. mai 2016 var 3,7 %. Neste måling er 7. september. 

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, og Sykehuset Telemark vil være pilot. 

4. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 
78,8 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og 

tidspunkt for behandling i samme brev.   
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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 mai på 1,8 %. Dette er det stor nedgang fra forrige måned. Det er 

registrert 159 korridorpasienter i denne perioden. Prosjektet som skulle utrede aktuelle tiltak for 

å redusere antall pasienter i korridor la i mai frem sin rapport. Det vil bli arbeidet videre med 

implementering av tiltakene for å redusere andelen korridorpasienter ytterligere. 

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

(ny i 2013) 

Antall meldte utskrivningsklare pasienter innen somatikk var 27 i mai, med til sammen 111 døgn. 

Det var 5 utskrivningsklare pasienter med 106 døgn i psykiatrien for mai.  

 Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 
I mai var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 2,89 dager. 
6.916 henvisninger ble vurdert, hvorav 6.820 innen 10 virkedager det gir andel vurdert innen 10 
virkedager 98,6 %. Gjennomsnittstiden har sunket litt fra forrige måned og andel vurdert innen 
10 virkedager har økt litt. 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 7.092 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 2.090 legedokumenter og  
2.739 sykepleierdokumenter. Det er 133 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 1201 
pasienter, herav 1085 registrert etter innføring av DIPS. 

 Epikriser skal sendes ut innen 7 dager etter utskrivning. 
i mai har STHF oppnådd målet i 78,0 % av tilfellene fordelt med 79,0 % i somatikk innlagte og 
72,3 % innen psykiatri og rus totalt. 

 

Driftsposter: 
 

Somatikk 

Antall “sørge for” DRG-poeng per 5 måneder 2016 (døgn, dag, poliklinikk, DBL og kreftmidler) er 
17.975. Dette er 655 poeng (-3,5 %) lavere enn budsjettert og 46 poeng (-0,3 %) lavere enn fjoråret.  
Aktiviteten målt i DRG-poeng utført i eget foretak (døgn, dag, poliklinikk) har vært 309 poeng (-1,8 %) 

lavere enn periodisert budsjett, men tilnærmet likt med fjoråret. 

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

tiltak i Utviklingsplanen.  
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Lymfødem-kirurgi er etablert på planlagt nivå, men postbariatri er fortsatt kun på om lag halvparten 

av forventet nivå grunnet mangel på operatør. Det har også vært lavere DRG-indeks, altså større 

andel av lettere inngrep innen gastrokirurgi enn forventet. 

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

tilnærmet budsjettnøytral ved STHF. Effekten av utsatt lukking av 1. tertial hadde en positiv effekt på 

DRG-resultatet på om lag 50 poeng. 

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. 

Antall sykehusopphold har vært 3 % lavere enn budsjett, og 1,5 % lavere enn fjoråret. Antall 

polikliniske konsultasjoner var per mai 6 % høyere enn budsjett og 9 % 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 hittil per mai ligger 3,8 % under budsjettert nivå, 

men viser en vekst på 0,7 % fra i fjor.  

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,42 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Dette er en økning fra 2,39 sammenlignet med fjoråret i samme periode. Innenfor TSB er aktiviteten 

på 2,37 konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en nedgang fra 2,45 per mai 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 var svært høy, og aktiviteten i mai også er god. 

Hittil i år er aktiviteten 1,9 % lavere enn budsjettert. Sammenlignet med de fem første månedene i 

2015 har aktiviteten økt med 7,0 %.  

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.  
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Registrert produktivitet viser positiv utvikling med 1,97 konsultasjoner per fagbehandler i mai 

måned. Hittil i år er det registrert 1,88 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 2,4 % fra 2015, men økningen i polikliniske konsultasjoner i somatikken 

er på 8,6 % i samme periode. Den gylne regel er oppfylt dersom vi sammenligner med utviklingen i 

aktivitet målt i DRG-poeng. Da viser psykiatrien vekst og somatikken ubetydelig nedgang i tilsvarende 

periode. 

Voksenpsykiatrien er på nivå med fjoråret, TSB har en økning i aktiviteten (3,0 %) mens barne- og 

ungdomspsykiatrien har en stor økning (7,0 %). Økningen i aktivitet i barne- og ungdomspsykiatrien 

skyldes at aktiviteten februar 2015 var uvanlig lav, samt svært høy aktivitet i april 2016. 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 0,8 % høyere enn i samme periode i fjor. Psykisk 

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

Den gylne regelen følges opp med fokus på ventelisteutvikling og aktivitetsnivå. Det er lagt ned stor 

innsats for å rekruttere behandlere i psykiatrien, og det er tydelig fokus på ventetider, antall 

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

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

konsultasjoner. 

 

Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen  

Sykehuset rapporterer 3 022 brutto månedsverk per mai, fordelt på 211 variable og 2811 fastlønnede 

månedsverk. Det er 0,4 % høyere en på samme tid i fjor. Ligger 1,2 % over budsjett per mai.  

Sykefraværet i april er 7,31 %. Det er 0,2 % - poeng høyere enn forrige måned. Sykefraværet hittil i år 

ligger på 7,4 %, mens det i samme periode i fjor var 7,5 %. 

 

Likviditet 

Likviditetsbeholdningen per 31.05.2016 var på 74 millioner kroner. Dette er 131 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 

september. 

De større avviksposter er: 

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

september. 
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 - 16 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. 

 - 35 millioner kroner. Resultatavvik per april. 

 + 15 millioner kroner. Lavere investeringer enn budsjettert. 

 + 12 millioner kroner. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF 

 

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 17 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes 

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

prehospital klinikk med SIV. 

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

31.12.2016 blir dermed på 202 millioner kroner. 

 

Investeringer 

Investeringene per februar er 15 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 september. 

 

Status kostnadsreduserende program innarbeid i årets budsjett 
I forbindelse med budsjettet 2016 er det lagt opp til effektiviseringstiltak i 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 mai viser effekt av tiltak som er 6,3 millioner 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 28,9 millioner kroner dårligere enn forventet. 

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

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

 avvik 

tiltak 

 pasient 

inntekter  lønn  øvrig 

 avvik      

øvrig 

 samlet 

avvik 

Innsparingstiltak 2016 2016 pr mai pr mai pr mai pr mai pr mai pr mai pr mai pr mai

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

Nettoeffekt av meraktivitet Plastkirurgi Postbariatri 2 300                   -             900               500               -500          -             -           -           -           

Nettoeffekt av meraktivitet Ortopedi , Proteser 1 300                   -             500               -                -500          -             -           -           -           

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

Reduserte innkjøpspriser forbruksmateriell / implantater 2 500                   -             1 000            -                -1 000       -             -           -           -           

Redusert kapasitet pasienthotell 1 500                   -             600               600               -             -             -           -           -           

Sum Kirurgisk klinikk 13 400                -             4 600            2 600            -2 000       -1 600       -2 200     -1 200     -5 000     -7 000     

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       -4 700       -2 300     900          -6 200     -7 100     

Barne og ungdomsklinikken -                       -             -                -                -             -             -           -           -           

Generell effektivisering: -                       -             -                -                -             -             -           -           -           

reduksjon 1 årsverk barne- og ungdomspsykiatrien 700                      1                 300               300               -             -             -           -           -           

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

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

SUM Barne og ungdomsklinikken 1 500                   600               600               -             -600          100          100          -300        -300        

Akutt og beredskap -                       -                -                -             -             -           -           -           

Generell effektivisering: -                       -             -                -                -             -             -           -           -           

Akutt-Intensiv 400                      -             200               100               -             -             -           -           -           

Anestesileger 700                      -             300               300               -             -             -           -           -           

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

Anestesi Skien 100                      -             -                -                -             -             -           -           -           

Porsgrunn (inkl Tann) 600                      -             300               200               -100          -             -           -           -           

Sum Akutt og beredskap 2 000                   900               800               -100          100            -500        -1 700     -2 100     -2 200     

Medisinsk serviceklinikk -                       -                -                -             -             -           -           -           

Utviklingsplan -                       -             -                -                -             -             -           -           -           

Redusert bemanning lab Rjukan og Kragerø 2 000                   3                 1 700            1 700            -             -             -           -           -           

Redusert bemanning radiologi Rjukan og Kragerø 1 000                   2                 800               800               -             -             -           -           -           

Generell effektivisering: -                       -             -                -                -             -             -           -           -           

Økte inntekter labanalyser Vitamin D 900                      -             400               400               -             -             -           -           -           

Reduserte kostnader lab HTS 1 000                   -             400               400               -             -             -           -           -           

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

 Reduksjon 0,5 årsverk spl fertilitetsavdelingen 500                      1                 200               200               -             -             -           -           -           

 Revisjon Betanienavtalen radiologi 200                      -             100               100               -             -             -           -           -           

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

Reduksjon LIS patologi 800                      1                 300               300               -             -             -           -           -           

Sum Medisinsk serviceklinikk 6 800                   6                 4 100            4 100            -             1 600        -600        -4 600     -3 500     -3 500     

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

Avslutte rehab-tilbud "Inn på tunet" 1 000                   -             400               400               -             -             -           -           -           

Nedleggelse av rehab-tilbud Keramisk senter 1 500                   -             600               -                -600          -             -           -           -           

Generell drifts-/bemanningstilpasning 2 000                   -             800               -                -800          -             -           -           -           

SUM Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 4 500                   -             1 900            400               -1 500       -1 000       600          1 000      600          -800        

Service og systemledelse -                       -             -                -                -             -             -           -           -           

2016 effekt Utviklingsplan -                       -             -                -                -             -             -           -           -           

eiendomsdrift 1 000                   -             400               400               -             -             -           -           -           

tekstil/renhold Rjukan/Kragerø 1 400                   -             600               600               -             -             -           -           -           

dokumentsenter øvre Telemark 600                      -             300               300               -             -             -           -           -           

Generell effektivisering -                       -             -                -                -             -             -           -           -           

effektiv. eiendomsforvaltning 200                      -             100               100               -             -             -           -           -           

red. tekstil 1 000                   -             400               400               -             -             -           -           -           

kafe/kantine 2 500                   -             1 000            1 000            -             -             -           -           -           

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

SUM Service og systemledelse 7 200                   -             3 000            3 000            -             -             2 900      -4 400     -1 500     -1 500     

Administrasjonen

Generell effektivisering 1 500                   -             600               600               -             -             -           -           -           -           

Program for reduksjon av overtid og vikarbruk 4 000                   -             1 700            -                -1 700       -             -           -           -           -1 700     

Reduserte kostnader fritt behandlingsvalg 6 000                   -             2 500            2 500            -             -             -           -           -           -           

Innstramming andre driftskostnader 2 000                   -             800               800               -             -             -           -           -           -           

Øvrig drift -             -             -           -10 900  -10 900  -10 900  

SUM 74 000                37 100         30 800         -6 300       -6 100       -1 900     -20 900  -28 900  -35 200  
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Klinikk-kommentarer 
 

Kirurgisk klinikk 

Resultatet per mai viser et negativt budsjettavvik på 7,0 millioner kroner. Dette er en forverring på 

0,1 millioner kroner fra mars. Det var lavere varekostnader, høyere lønnskostnader og noe høyere 

DRG-inntekter enn budsjettert i mai. 

I mai produserte klinikken 1475 DRG-poeng, 74 poeng lavere enn budsjett, mens etterkodingen fra 

første tertial var ca. 85 poeng. 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 mai gjennomførte klinikken 1204 døgnopphold, 389 daginngrep og 6751 polikliniske konsultasjoner, 

dette er 18 flere innleggelser, 29 færre daginngrep og 645 flere polikliniske inngrep enn budsjett. 

Det var 16 fristbrudd på avviklede i mai, det er en nedgang på 5 fra mars, mens fristbrudd ventende 

økte fra 13 til 16.  

Antall brutto månedsverk per mai er 410. Dette er 12 flere enn budsjett og 3 flere enn pr. mai 2015. 

Status kostnadsreduserende tiltak 

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

Av dette er 4,5 millioner kroner planlagt i første tertial, og 2,6 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. Vedvarende høye valutakurser bidrar 

tvert i mot til økte varekostnader 

Arealprosjektet Porsgrunn er påbegynt i noe redusert omfang og vil gi rom for økt Dagkirurgisk og 

poliklinisk aktivitet.  

 

Medisinsk klinikk 

Det akkumulerte resultatet per 5 måneder viser -7 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 3,3 millioner kroner (-1,8 %).  

Antall utskrevne døgnpasienter var 5.800 per 5 måneder. Dette er tilnærmet likt med budsjett. 

Likevel er antall DRG-poeng  224 poeng (-3 %) lavere enn budsjettert. Pasienttyngden, uttrykt i form 

av DRG-vekt, har hittil i år vært lavere enn budsjettert. Kodekontrollen for mai er ufullstendig fordi 

det frem til nå har vært fullt fokus på tertial-lukkingen.   
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Beleggsprosenten har vært lavere enn vanlig i mai; sengepost lunge registrerer 85 %, sengepost 

infeksjon 85 %. Beleggsprosenten ved sengeposten i Notodden var 83 % i mai, mens 

beleggsprosenten ved sengepost for nevrologi og rehabilitering i Skien var 96 %. 

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

Antall brutto månedsverk per 5 måneder er 554. Dette er 39 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 

535. Dette er 13 flere enn budsjettert. Overforbruket av årsverk refererer seg hovedsakelig til 

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

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

begrense forbruket av variabel lønn.  

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 dårligere enn budsjettert per mai måned. Dette er 

en resultatforverring på 0,6 millioner kroner i mai, som i hovedsak skyldes lavere DRG-aktivitet enn 

budsjettert i perioden. 

Aktiviteten målt i DRG-poeng er 25 poeng lavere enn budsjettert hittil i år. 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 29 % 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 og mai er vesentlig 

høyere enn budsjettert og også høyere enn i de beste månedene i 2015. Hittil i år er aktiviteten 1,9 % 

lavere enn budsjettert. Sammenlignet med de fem første månedene i 2015 har aktiviteten økt med 

7,0 %.  

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

forvente fall i aktiviteten. 

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

enn budsjettert. 

Status kostnadsreduserende tiltak 
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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 – 2,2 millioner kroner hittil i år.  Dette er et avvik fra forrige måned 

med -0,8 millioner kroner. 

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

Varekostnader viser et avvik på -3,1 millioner kroner. 

Andre driftskostnader viser et avvik på -0,3 millioner kroner. 

Samlede inntekter viser avvik på 1,7 millioner kroner.  

Antall operasjoner ligger på budsjett hittil i år, og 2 % over samme periode i 2015. 

Intensivdøgn ligger 10 % høyere enn budsjett, og 1 % over samme periode i 2015. 

Respiratordøgn ligger 40 % høyere enn budsjett, og 26 % over samme periode i 2015. 

Antall ankomster i akuttmottak ligger 8 % høyere enn budsjett, og 4 % 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, samt svakhet i beregningsmodellen for brutto årsverk, og sykefravær. 

Fraværet i klinikken er 7,25 % til og med mai.   

Status kostnadsreduserende tiltak 

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 3,5 millioner kroner dårligere enn budsjettert per mai, som er en 

resultatforverring på 1,4 millioner kroner i perioden. Av en ubalanse på 3,5 millioner kroner utgjør 

omlag 2,1 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 

ledige stillinger i radiologgruppa. 
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Regnskapet pr mai er preget av høye inntekter som følge av jevnt god aktivitet i alle avdelinger de 

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

takster på BDS samt omlegging fra takster til rammefinansiering på nukleærmedisin. Inntektstapet er 

om lag 1,5 millioner kroner hittil i år, og forventes å bli om lag 3,5 millioner kroner på årsbasis.  

De totale inntektene i klinikken er 3,7 millioner kroner høyere enn budsjettert hittil i år. Av dette 

utgjør 0,7 millioner kroner inntektsføring av balanseførte midler. 

Den høye aktiviteten gjenspeiles også i høyere varekost. Varekost har et merforbruk på 5,6 millioner 

kroner per mai, 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 0,6 millioner kroner per mai. Det forventes 

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

Lønnskostnader viser et merforbruk på 0,6 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 

Alle kostnadsreduserende tiltak i klinikken har effekt som planlagt etter 5 måneder, dette gjelder 

både helårsvirkning av utviklingsplantiltak fra 2015 samt generelle effektiviseringstiltak i 2016. 

Tiltakene er en kombinasjon av å oppnå økte inntekter eller å redusere kostnader. 

 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 

Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,8 millioner per mai. 

Klinikken har et positivt avvik på innleide leger tilsvarende 0,4 millioner. Varekostnaden ligger 3,0 

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 0,5 millioner. 

Lønnskostnadene på klinikknivå ligger per mai med et negativt avvik på 0,1 millioner kroner. 

Klinikken har 2,2 millioner i lavere sykelønnsrefusjoner enn per mai i fjor, og har gått fra 1,6 millioner 

i positivt avvik til 0,9 million 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 som gjelder lavere vikarbruk og lavere faste og 

variable tilleggskostnader. Samtidig viser klinikken et merforbruk av variabellønn på 1,7 millioner. 

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 mai. 
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Andre driftskostnader viser et merforbruk på 1 million, hvorav 0,8 millioner ligger som uløst 

budsjettutfordring. 

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

periodiserte målet oppnådd. Klinikken viser en vekst fra i fjor på 0,7 % per mai, men ligger 3,8 % 

lavere enn budsjett. 

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

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

samlet negativt inntektsavvik på 0,5 millioner. 

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er 2,42 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Dette er en økning fra 2,39 sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten innenfor TSB har falt fra 2,45 til 

2,37 konsultasjoner per fagbehandler per dag. 

Aktiviteten på sengepostene sett under ett har lavere antall liggedager, lavere gjennomsnittlig 

liggetid og flere utskrevne sett både mot budsjett i år og faktisk i fjor. 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 36 til 73, og liggedagene har økt fra 98 til 269. 

Snitt ventetid avviklede har falt med 10 dager, og snitt ventetid ventende har falt med 18 dager 

sammenlignet med samme periode i fjor. 

 Klinikken har et bemanningsforbruk per mai på 565 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 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 mai 2016 et negativt budsjettavvik på 1,5 millioner kroner. Derav 

pasientreiser: -1,5  millioner kroner, parkering:-0,4 millioner kroner og energi med -04 millioner 

kroner. Lønnskostnader etter eksternt innleie har et positiv avvik på 1,7  millioner kroner. 

Merverdikrav på 7,2 millioner kroner er innarbeidet og oppnådd per april. Brutto månedsverk er 11  

månedsverk under budsjett og 7 månedsverk  lavere enn samme periode i fjor.  

 

Tabellvisning av resultatet: 

Pasientreiser -1 548               

Parkering -398                   

Insulin -1 263               

Energi -392                   

SSL Drift 2 055                 

DRIFTSRESULTAT -1 546                
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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 mai.16

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 65 58 50

Antall brudd 225 90 44

Andel av med frist 9,5 % 5,0 % 1,2 %

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 62 % 58 % 80 %

Årsresultat -14,7 mill.         -44,0 mill.        -28,9 mill

Budsjettavvik  -14,7 mill. -69,0 mill. -35,2 mill

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3%  Siste måling mai 2016 5,5 % 4,3 % 3,7 %

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 % 1,8 %

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 mai 2016 mai 2016 Hiå mai 2016 Hiå mai 2016 Hittil i fjor

DRG poeng utført i eget foretak 39 653 40 497 3 220 -183 16 996 -309 16 979

Polikliniske konsultasjoner somatikk 153 924 152 000 13 614 1 090 69 318 3 968 63 814

Polikliniske konsultasjoner barne- og 

ungdomspsykiatri
25 662 26 700 2 334 -144 12 116 -231 11 319

Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 57 152 59 325 4 702 -165 24 673 -988 24 646

Polikliniske konsultasjoner TSB 16 671 17 325 1 378 -43 7 216 -278 7 007

HR - brutto månedsverk 3 047 3 019 3 021 34 3 022 36 3 011

Hovedmål



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

Tatt ut 8/6-16 for 1/5-16 – 31/5-16.
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Senger i bruk og beleggsprosent per sengepost.
D-5845 Psykisk helsevern

Tatt ut 8/6-16 for 1/5-16 – 31/5-16.
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Korridorpasienter

7

2,9
2,8

1,8

2,4

3,6
3,7

3,5 3,5

3,3

2,6

2,1 2,1

1,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

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



Pasient

8
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2. Antall/andel  
fristbrudd ventende 

STHF.

4. Gjennomsnittlig 
ventetid ventende 
pasienter STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer

Kilde: D-8192 DIPS

3. Gjennomsnittlig 
ventetid avviklede 

STHF

1. Antall/andel 
fristbrudd 

avviklede STHF.

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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1
0

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 månedene, noe ned pr 
mai. 
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Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker)
Antall pasienter som er innkalt til poliklinisk konsultasjon

(Rapport tatt ut torsdag morgen i uke 22)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

BARN 20 133 92 101 67 53 0 1 0 1 8 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0

BLKR 136 292 206 167 70 37 44 20 20 16 14 51 41 38 19 17 19 6 3 10 10

DPS 487 958 567 329 185 76 52 35 33 39 61 59 46 33 28 26 13 7 10 8 11

ENMA 27 120 93 68 36 8 6 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

FERT 93 114 54 47 32 0 0 0 0 13 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0

GASKIR 65 164 140 89 53 18 8 9 5 3 8 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0

GYN 88 179 193 196 72 56 44 24 24 33 37 46 41 13 2 1 0 0 1 1 1

HAB 35 66 58 47 10 0 1 2 1 1 4 8 23 11 9 7 5 6 1 2 2

HJERTE 113 289 228 215 77 70 46 47 49 49 33 55 77 23 10 5 3 2 5 0 1

HORMON 43 125 116 145 80 68 26 8 42 47 41 51 62 45 21 9 6 3 5 6 1

LUNG 53 91 76 105 80 25 15 25 12 6 26 5 0 7 0 0 0 10 2 0 0

MATA 70 302 296 200 184 51 40 25 14 27 17 14 9 1 0 0 0 0 0 0 0

NEVR 31 102 78 42 40 9 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0 1 2 2 1

NYRE 55 36 50 40 2 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORT 73 304 218 161 103 47 50 28 20 12 10 21 12 4 18 7 5 5 0 0 0

PHBU 218 397 322 151 109 46 26 11 22 40 51 53 45 35 36 37 28 19 19 11 16

PKIR 117 205 128 72 50 31 23 9 30 18 13 13 8 3 0 0 0 0 0 0 0

REFM 143 311 299 202 150 101 39 48 53 30 56 71 42 36 29 29 16 21 15 13 13

URO 68 161 89 99 38 15 13 16 9 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ØNH 205 506 407 326 183 136 94 81 69 49 69 42 35 19 29 18 20 19 18 0 22

Totalsum 2 120 4 722 3 618 2 701 1 554 798 527 392 408 407 449 500 450 270 205 156 115 99 82 53 78

AVD / 

UKENR

Uke 22 

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

(Rapport tatt ut torsdag morgen i uke 22)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ENMA 1 5 5 3 0 0

GASKIR 5 13 6 4

GYN 3 13 12 11 5 3 2 1

HJERTE 2 8 1 2

ORT 4 11 11 5 0 0

PKIR 2 10 8 6 6 4 5 5 2 3 2 1

URO 5 18 16 3 2 3 0 0 0

ØNH 2 15 15 16 2 2 1

Sum dette utvalg 24 93 74 50 15 12 8 6 2 3 2 1

AVD / UKENR
Operasjon22 

(torsdag + 

fredag)



Venteliste; frister frem i tid.
Hvor mange har fått time før frist, etter frist, eller ingen time tildelt.

14

Antall henvisninger sortert 
etter tidsintervaller (dager) 
frem i tid.

Kun rettighetspasienter.



Pakkeforløp Kreft
Resultat siste 12 mnd, alle forløp

Mål : 70 %

15

Kilde: NPR
Periode: Juni15-Mai16

66% 71%



Bemanning

16
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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 3015

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

3005

3037
3016

3033
3021 3015

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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Tillegg
UTA, andre faste tillegg, variable tilllegg, helligdag 
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Variabellønn
ekstrahjelp, overtid, uforutsette vakter, annenlønn
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Fast lønn
Fast lønn, vikar i ledig stilling, fødselsperm, overlegeperm, 

turnuskandidater, lærlinger
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Fastlønn 2016

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201605

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 738 048 311       738 662 831             614 520            0 %

Kirurgisk klinikk 115 227 674       112 768 214             -2 459 460        -2 %

Medisinsk klinikk 135 540 725       133 255 967             -2 284 759        -2 %

Barne- og ungdomsklinikken 57 325 620         57 381 363               55 743              0 %

Akutt og beredskap 116 373 137       114 972 229             -1 400 908        -1 %

Medisinsk Serviceklinikk 89 913 109         91 318 143               1 405 034         2 %

Psykiatri og rus 142 603 587       142 694 761             91 174              0 %

Prehospital -                     -                           -                    0 %

Service og systemledelse 65 530 049         67 672 554               2 142 505         3 %

Felles - øvrig -8 284 873         -8 075 145               209 728            -3 %

Administrasjon 23 819 282         26 674 747               2 855 464         11 %

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

201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 42 238 782         30 396 652      -11 842 131      -39 %

Kirurgisk klinikk 7 304 829           6 225 062        -1 079 767        -17 %

Medisinsk klinikk 10 763 604         8 860 068        -1 903 537        -21 %

Barne- og ungdomsklinikken 1 542 218           1 066 579        -475 639           -45 %

Akutt og beredskap 6 709 083           4 269 664        -2 439 419        -57 %

Medisinsk Serviceklinikk 5 385 783           2 786 458        -2 599 325        -93 %

Psykiatri og rus 4 869 583           3 152 846        -1 716 737        -54 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse 2 418 868           1 367 963        -1 050 905        -77 %

Felles - øvrig -                     2 425 958        2 425 958         

Administrasjon 3 244 815           242 054           -3 002 762        -1241 %

Variabellønn hittil i år
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Innleid arbeidskraft 2016

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 3 793 148           4 811 069        1 017 921         21 %

Kirurgisk klinikk 77 164                1 181 645        1 104 481         93 %

Medisinsk klinikk 367 573              51 180             -316 392           -618 %

Barne- og ungdomsklinikken 861 811              481 395           -380 415           -79 %

Akutt og beredskap 1 343 731           85 876             -1 257 855        -1465 %

Medisinsk Serviceklinikk 1 223 217           229 625           -993 592           -433 %

Psykiatri og rus 269 653              641 849           372 196            58 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse -                     -                   

Felles - øvrig -350 000            2 139 498        2 489 498         

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

 -6 000 000

 -4 000 000

 -2 000 000

 -

 2 000 000

 4 000 000

 6 000 000

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 784 080 241       773 870 552    -10 209 689      -1 %

Kirurgisk klinikk 122 609 667       120 174 921    -2 434 746        -2 %

Medisinsk klinikk 146 671 902       142 167 215    -4 504 687        -3 %

Barne- og ungdomsklinikken 59 729 648         58 929 337      -800 311           -1 %

Akutt og beredskap 124 425 952       119 327 769    -5 098 182        -4 %

Medisinsk Serviceklinikk 96 522 108         94 334 227      -2 187 882        -2 %

Psykiatri og rus 147 742 823       146 489 456    -1 253 367        -1 %

Prehospital -                     -                   -                    

Service og systemledelse 67 948 917         69 040 517      1 091 600         2 %

Felles - øvrig -8 634 873         -3 509 690       5 125 183         -146 %

Administrasjon 27 064 098         26 916 800      -147 297           -1 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
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Sykefravær STHF

Alle fraværslengder Korttid Langtid

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

Alle ansvarssteder 7,65     8,35     7,51     6,73    6,70     6,35     6,73     5,53    6,29    6,60    6,81    7,01    7,54    7,57    7,11     7,31     

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    6,62    7,85     6,98     

Medisinsk klinikk 6,56     8,18     8,28     7,03    7,27     6,97     7,96     5,60    6,72    8,33    8,54    8,14    8,41    8,55    8,02     7,89     

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    5,87    8,12    7,07    6,76     7,56     

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    6,49    6,00    6,60    6,58     6,58     

Medisinsk Serviceklinikk 7,40     8,10     7,54     7,50    7,31     6,33     6,02     5,62    6,23    5,67    6,48    7,15    7,74    7,29    6,99     7,58     

Psykisk helsevern og rusbehandling 8,09     8,31     7,30     6,78    6,66     6,48     6,00     4,97    6,39    7,23    6,70    6,26    7,34    7,47    6,42     7,36     

Administrasjon 9,86     11,17   10,05   8,67    8,20     7,62     6,93     6,79    7,97    7,19    6,96    7,91    8,76    8,71    7,03     7,29     

Felles - øvrig -       -       -       -      -       -       -       -      -      0,92    -      0,73    0,27    -      -       -       



AML brudd
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4. Bemanning



Aktivitet
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Gjennomsnitt liggetid Psykiatri og TSB, utskrevet pasienter

VOKSENPSYKIATRI BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI RUSBEHANDLING
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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 691                 673          19 3 % 3 408               3 436          -28 -1 % 3 377             8 027         

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 371                 446          -75 -17 % 2 165               2 318          -152 -7 % 2 086             5 390         

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 248                 232          16 7 % 1 263               1 186          77 7 % 1 170             2 774         

Avdeling for Kirurgi, Notodden 165                 199          -33 -17 % 994                   1 014          -20 -2 % 1 065             2 373         

Kirurgisk klinikk 1 475             1549 -74 -5 % 7 830              7 953         -123 -2 % 7 697            18 565     

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 404                 448          -44 -10 % 2 268               2 276          -7 0 % 2 533             5 358         

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 312                 368          -56 -15 % 1 694               1 868          -174 -9 % 1 794             4 406         

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 226                 219          7 3 % 1 139               1 113          27 2 % 1 023             2 610         

Avdeling Medisin Øvre Telemark 274                 275          -1 0 % 1 325               1 395          -70 -5 % 1 400             3 292         

Medisinsk klinikk 1 217            1311 -94 -7 % 6 426             6 651        -225 -3 % 6 751          15 667    

BUK 222                248         -26 -10 % 1 215             1 240        -25 -2 % 1 195          2 845      

Akutt og beredskap 4                     5              -1 -18 % 28                   25              3 11 % 27                 58             

MSK 295                290         5 2 % 1 486             1 436        51 4 % 1 325          3 363      

Ufordelt 7                     -          7 11                   -             11 (16)               -           

SUM DRG utført ved  STHF 3 220            3 403     -183 -5 % 16 996          17 305     -309 -2 % 16 979        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 157               197               -40 -20 % 908                 1 038             -130 -13 % 2 327             2 400             2 300             

Psykiatrisk rehabilitering 267               226               41 18 % 1 478             1 190             288 24 % 2 755             2 750             3 200             

DPS Nedre Telemark 4 456            4 586            -130 -3 % 23 348           24 180           -832 -3 % 53 803           55 900           55 000           

DPS Øvre Telemark 1 200            1 280            -80 -6 % 6 155             6 748             -593 -9 % 14 938           15 600           15 000           

Voksenpsykiatri og RUS/TSB 6 080            6288 -208 -3 % 31 889         33 155         -1 266 -4 % 73 823         76 650         75 500         

Barne- og ungdomspsykiatri 2 334           2478 -144 -6 % 12 116        12 347        -231 -2 % 25 662        26 700        26 700        

SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved  STHF 8 414           8 766           -352 -4 % 44 005        45 502        -1 497 -3 % 99 485        103 350     102 200     

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

D-5821 og D-5927

Tatt ut 8/6-16 for 

1/5-16 – 31/5-16

For somatikk gjelder tallene 
inneliggende, mens det for 

psykiatri og rus gjelder alle omsorg.

31Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02
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3. Pasient

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

ABK 86 % 77 % 82 % 77 % 76 % 89 % 83 % 96 % 96 % 90 % 85 % 74 % 94 %

BUK 87 % 80 % 85 % 88 % 88 % 89 % 80 % 58 % 93 % 91 % 89 % 93 % 91 %

Kirurgisk klinikk 53 % 50 % 55 % 54 % 56 % 57 % 53 % 65 % 71 % 73 % 74 % 75 % 72 %

KPR 62 % 69 % 68 % 72 % 79 % 82 % 81 % 90 % 96 % 92 % 92 % 96 % 89 %

Medisinsk klinikk 71 % 70 % 67 % 74 % 78 % 77 % 79 % 81 % 84 % 85 % 84 % 87 % 88 %

MSK 73 % 44 % 56 % 87 % 77 % 76 % 78 % 77 % 95 % 92 % 87 % 90 % 74 %

STHF 64 % 59 % 62 % 68 % 69 % 69 % 68 % 73 % 81 % 81 % 80 % 82 % 80 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

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

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

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

Kirurgisk klinikk 2,97       1,85       2,06       2,84       2,06       2,74       2,17       2,18       1,85       1,79       2,03       2,20       1,90       

KPR 4,90       6,06       5,90       5,67       5,82       5,90       3,63       3,83       3,61       3,85       4,54       3,76       4,53       

Medisinsk klinikk 3,07       2,58       2,61       3,24       2,96       2,40       2,09       2,87       2,14       3,98       2,09       5,15       3,43       

MSK 2,16       2,86       1,39       2,92       2,04       1,77       1,44       1,25       1,12       2,16       2,36       1,85       3,61       

STHF 3,08       2,67       2,63       3,13       2,74       2,69       2,26       2,65       2,12       3,02       2,27       3,61       2,89       

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

ABK 94 % 97 % 98 % 98 % 99 %

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

Kirurgisk klinikk 49 % 48 % 47 % 47 % 49 % 49 % 60 % 65 % 71 % 76 % 81 % 86 % 88 %

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

Medisinsk klinikk 45 % 42 % 42 % 45 % 46 % 50 % 74 % 86 % 94 % 96 % 97 % 97 % 98 %

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

STHF 47 % 46 % 46 % 46 % 47 % 49 % 67 % 75 % 82 % 85 % 88 % 91 % 92 %

Andel epikriser sendt innen 7 dager

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

BUK 62 % 66 % 71 % 67 % 63 % 54 % 57 % 67 % 64 % 66 % 68 % 52 %

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

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

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

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

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

Måned
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3. Pasient

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

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

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 7 656   6 758   6 373   6 047   6 649   7 102   7 335   7 571   7 291   7 546   7 711   7 468   7 092   
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 2 430   1 734   1 722   1 617   1 896   2 194   2 314   2 334   2 061   2 271   2 369   2 295   2 090   
Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer 

enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for 

opprettelse) 2 665   2 620   2 582   2 486   2 572   2 579   2 669   2 724   2 780   2 811   2 737   2 725   2 739   
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 

14 dager å få ferdigstilt 43          44          48          49          49          59          70          64          67          61          98          105       133       
8c - Antall pasienter med åpen 

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

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, 

uten ny kontakt 1 303   1 214   1 000   966       984       1 299   1 802   1 051   960       821       967       1 193   1 412   

Hvorav registrert i DIPS 1 117   1 047   880       844       836       1 125   1 525   847       839       737       888       1 095   1 288   

 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 mai.16

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

BUK 289 317 354 199        197        314 299 364 376 299 410 304 357

Kirurgisk klinikk 2645 2712 2975 2 096     2 536     2845 3063 2888 2427 2554 2763 2595 2915

KPR 339 314 397 307        266        399 386 398 362 323 410 309 347

Medisinsk klinikk 2625 2570 2882 1 865     2 371     3007 3113 2911 2784 3104 3229 2788 2751

MSK 700 676 723 259        1 039     809 781 765 559 749 479 399 458

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     6 916     

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     6 820     

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 % 98,6 %
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6. Økonomi

STHF: Mai 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 230 640      230 640      0                1 077 881   1 077 881   0                2 496 109   2 496 109   -             

Kvalitetsbasert finansiering 1 353         1 353         -             6 766         6 766         -             16 240        16 240        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 59 311        60 908        -1 597        302 364      309 023      -6 659        724 245      724 245      -             

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 10 771        11 112        -340           55 693        57 183        -1 490        132 680      132 680      -             

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

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler 5 061         3 138         1 923         16 960        22 355        -5 395        35 219        39 219        -4 000        

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 1 094         480            614            3 176         3 418         -242           5 997         5 997         -             

Utskrivningsklare pasienter 450            300            150            1 932         1 500         433            3 600         3 600         -             

Gjestepasienter -18             698            -717           3 121         3 509         -388           8 188         8 188         -             

Konserninterne gjestepasientinntekter 3 573         3 829         -256           18 279        19 146        -867           45 952        45 952        -             

Polikliniske inntekter 10 936        9 808         1 128         53 976        54 017        -40             125 067      125 067      -             

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 1 106         875            231            4 663         4 395         268            10 349        10 349        -             

Andre øremerkede tilskudd 891            887            4                4 459         4 437         22              10 649        10 649        -             

Andre driftsinntekter 25 230        24 536        694            130 369      123 664      6 705         315 731      300 731      15 000        

Interne overføringer (inntekter) 770            365            405            2 916         1 826         1 091         4 381         4 381         -             

SUM DRIFTSINNTEKTER 351 169      348 929      2 239         1 682 555   1 689 119   -6 564        3 934 407   3 923 407   11 000        

Kjøp av offentlige helsetjenester 1 111         2 140         1 029         9 532         10 456        923            28 516        28 516        -             

Kjøp av private helsetjenester 6 489         6 051         -438           29 152        30 255        1 102         69 614        72 614        3 000         

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 38 352        35 715        -2 638        183 722      175 040      -8 683        431 604      416 604      -15 000      

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 413         962            -451           3 793         4 811         1 018         8 547         11 547        3 000         

Konserninterne gjestepasientkostnader 24 090        17 418        -6 671        97 416        86 133        -11 283      216 784      204 784      -12 000      

Lønn til fast ansatte 155 508      154 882      -626           738 048      738 663      615            1 670 385   1 673 385   3 000         

Overtid og ekstrahjelp 8 460         5 756         -2 704        42 239        30 397        -11 842      93 618        79 618        -14 000      

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 36 457        52 479        16 021        173 872      250 281      76 409        393 895      566 993      173 099      

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -8 998        -8 944        54              -44 319      -44 719      -400           -107 330     -107 330     -             

Annen lønn 24 728        25 685        957            122 318      123 655      1 337         279 971      281 971      2 000         

Avskrivninger 9 427         9 736         309            47 234        48 666        1 432         113 165      117 165      4 000         

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 50 394        46 383        -4 011        233 195      232 154      -1 041        554 551      569 551      15 000        

Interne overføringer (kostnader) 770            365            -405           2 916         1 826         -1 091        4 381         4 381         -             

SUM DRIFTSKOSTNADER 348 202      348 629      427            1 639 120   1 687 616   48 497        3 757 702   3 919 801   162 099      

DRIFTSRESULTAT 2 967         301            2 666         43 436        1 503         41 933        176 705      3 606         173 099      

Finansinntekter 1 114         1 172         -58             5 161         5 859         -698           14 061        14 061        -             

Finanskostnader 212            222            -10             1 092         1 111         -20             2 667         2 667         -             

FINANSRESULTAT 902            949            -48             4 069         4 747         -678           11 394        11 394        -             

ORDINÆRT RESULTAT 3 869         1 250         2 619         47 505        6 250         41 255        188 099      15 000        173 099      

Ekstraord inntekter -             -             -             -             -             -             -             

Ekstraord kostnader -             -             -             -             -             -             -             

Skattekostnad

(ÅRS)RESULTAT

Pensjonskostnader 16 021        -             -16 021      76 409        -             -76 409      -173 099     -             -173 099     

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -12 153      1 250         -13 403      -28 904      6 250         -35 154      15 000        15 000        -0              
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6. Økonomi
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2015 - 16, tall i 1000
Mai. 16 Apr. 16 Mar. 16 Feb. 16 Jan. 16 Des. 15 Nov. 15 Okt 15 Sept 15 Aug. 15 Juli 15 Juni 15 Hittil i år Hittil i år

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

Kirurgisk klinikk -63 -2 697 -4 039 3 612 -3 811 -2 708 -4 231 -1 494 -1 216 -3 169 -3 214 -1 175 -6 999 -6 999

Medisinsk klinikk -1 094 -1 344 -2 369 -106 -2 238 1 492 -3 033 -3 308 -809 -237 2 578 584 -7 151 -7 151

Barne- og ungdomsklinikken -655 -608 1 183 -597 361 -1 973 -165 45 -263 -366 332 934 -316 -316

Akutt og beredskap -805 -1 448 -163 141 86 -985 -218 39 -346 53 -536 -861 -2 188 -2 188

Medisinsk Serviceklinikk -1 399 -1 384 -2 279 1 574 -56 2 004 -465 1 014 -2 547 -2 658 -246 636 -3 544 -3 544

Psykiatri og rus -290 258 -859 168 -88 -3 566 -1 353 315 890 -219 -452 -148 -812 -812

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

Service og systemledelse -47 -495 245 -1 378 129 955 -741 -761 1 652 792 450 -621 -1 546 -1 546

Felles - øvrig -7 844 655 2 122 -3 393 1 458 -1 047 7 248 8 104 2 039 10 336 2 214 244 -7 002 -13 252

Administrasjonen 45 124 897 -604 193 264 226 356 -91 585 238 1 062 655 655

Totalt STHF -12 153 -6 938 -5 263 -584 -3 966 -5 755 -3 979 5 082 278 6 199 1 409 -820 -28 904 -35 154
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Likviditet og investeringer.
Tall i tusen

37

6. Økonomi

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

Bygg & anlegg 34 33 000 33 000

MTU 6 032 42 300 42 300

Annet utstyr, biler m.m. 2 305 6 700 6 700

IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner 11 000 11 000

Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner -1 174 -3 000 -3 000

SUM 7 197 90 000 90 000
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STHF

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 230 640 230 640 0 1 077 881 1 077 881 0

ISF egne pasienter 60 405 61 387 -983 305 539 312 441 -6 902

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 10 771 11 112 -340 55 693 57 183 -1 490

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 5 061 3 138 1 923 16 960 22 355 -5 395

Poliklinikk inntekter 10 936 9 808 1 128 53 976 54 017 -40

Egenandel Poliklinikk 6 215 6 192 24 31 388 31 860 -472

Annen inntekt 26 370 26 287 82 138 202 131 557 6 645

Interne overføringer (inntekter) 770 365 405 2 916 1 826 1 091

SUM DRIFTSINNTEKTER 351 169 348 929 2 239 1 682 555 1 689 119 -6 564

Varekostnad 71 454 62 286 -9 168 323 616 306 694 -16 922

Lønn 216 156 229 859 13 702 1 032 158 1 098 277 66 119

Andre driftskostnader 59 821 56 119 -3 702 280 429 280 820 391

Interne overføringer (kostnader) 770 365 -405 2 916 1 826 -1 091

SUM DRIFTSKOSTNADER 348 202 348 629 427 1 639 120 1 687 616 48 497

DRIFTSRESULTAT 2 967 301 2 666 43 436 1 503 41 933

Netto finans 902 949 -48 4 069 4 747 -678

FINANSRESULTAT 3 869 1 250 2 619 47 505 6 250 41 255

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 3 869 1 250 2 619 47 505 6 250 41 255

Pensjonskostnader 16 021 0 16 021 76 409 0 76 409

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -12 153 1 250 -13 403 -28 904 6 250 -35 154

Denne Periode Hittil
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Kirurgisk klinikk

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 1 913 1 913 0 2 345 2 345 0

ISF egne pasienter 28 638 28 640 -1 143 035 145 756 -2 721

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 3 978 3 748 231 20 675 20 559 117

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

Poliklinikk inntekter 484 437 47 2 361 2 406 -46

Egenandel Poliklinikk 1 710 1 614 96 8 723 8 914 -191

Annen inntekt 218 523 -305 1 639 2 646 -1 006

Interne overføringer (inntekter) 70 0 70 246 0 246

SUM DRIFTSINNTEKTER 37 011 36 873 138 179 025 182 626 -3 601

Varekostnad 3 955 4 571 617 23 616 22 184 -1 432

Lønn 32 595 31 833 -761 160 297 158 114 -2 183

Andre driftskostnader 451 401 -50 1 748 1 991 243

Interne overføringer (kostnader) 74 68 -7 363 338 -25

SUM DRIFTSKOSTNADER 37 075 36 873 -201 186 024 182 626 -3 398

DRIFTSRESULTAT -63 0 -63 -6 999 0 -6 999

Denne Periode Hittil

Medisinsk klinikk

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 12 098 12 098 0 56 273 56 273 0

ISF egne pasienter 21 726 22 198 -472 107 709 112 830 -5 120

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 5 061 5 175 -115 26 484 26 080 404

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

Poliklinikk inntekter 161 100 61 726 553 173

Egenandel Poliklinikk 1 679 1 715 -36 8 802 9 027 -225

Annen inntekt 1 436 725 711 5 665 3 646 2 020

Interne overføringer (inntekter) 130 0 130 321 0 321

SUM DRIFTSINNTEKTER 42 292 42 012 279 205 979 208 407 -2 428

Varekostnad 4 355 3 927 -428 20 273 19 002 -1 271

Lønn 38 306 37 501 -805 189 815 186 508 -3 307

Andre driftskostnader 677 519 -159 2 750 2 572 -178

Interne overføringer (kostnader) 47 65 18 292 324 33

SUM DRIFTSKOSTNADER 43 385 42 012 -1 373 213 130 208 407 -4 723

DRIFTSRESULTAT -1 094 0 -1 094 -7 151 0 -7 151

Denne Periode Hittil
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Barne- og ungdomsklinikken

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 9 618 9 618 0 46 700 46 700 0

ISF egne pasienter 3 867 4 537 -670 21 674 22 717 -1 043

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 790 680 110 3 891 3 381 510

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

Poliklinikk inntekter 1 710 1 645 65 9 021 9 071 -49

Egenandel Poliklinikk 24 26 -2 96 163 -67

Annen inntekt 69 122 -53 836 608 228

Interne overføringer (inntekter) 64 0 64 237 0 237

SUM DRIFTSINNTEKTER 16 143 16 628 -485 82 456 82 640 -185

Varekostnad 595 489 -106 2 608 2 381 -227

Lønn 15 696 15 738 42 78 113 78 257 144

Andre driftskostnader 491 390 -101 1 962 1 948 -13

Interne overføringer (kostnader) 15 11 -5 86 54 -32

SUM DRIFTSKOSTNADER 16 798 16 628 -170 82 769 82 640 -129

DRIFTSRESULTAT -655 0 -655 -313 0 -313

Denne Periode Hittil

Akutt og beredskapsklinikken

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 41 380 41 380 0 205 433 205 433 0

ISF egne pasienter 0 1 -1 0 6 -6

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 86 102 -16 579 516 63

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

Poliklinikk inntekter 1 2 -1 15 10 6

Egenandel Poliklinikk 27 26 1 162 141 21

Annen inntekt 363 298 65 2 858 1 491 1 368

Interne overføringer (inntekter) 43 0 43 218 0 218

SUM DRIFTSINNTEKTER 41 899 41 809 90 209 265 207 596 1 669

Varekostnad 8 719 8 126 -593 43 292 40 159 -3 133

Lønn 32 271 32 307 36 161 018 160 568 -450

Andre driftskostnader 1 619 1 306 -312 6 708 6 517 -190

Interne overføringer (kostnader) 96 70 -25 435 351 -83

SUM DRIFTSKOSTNADER 42 704 41 809 -895 211 453 207 596 -3 857

DRIFTSRESULTAT -805 0 -805 -2 188 0 -2 188

Denne Periode Hittil
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Medisinsk Serviceklinikk

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 19 584 19 584 0 94 382 94 382 0

ISF egne pasienter 4 270 4 832 -563 25 394 24 195 1 198

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 1 254 1 279 -26 5 908 6 012 -103

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

Poliklinikk inntekter 6 508 5 509 999 30 870 30 369 501

Egenandel Poliklinikk 1 716 1 510 207 8 144 7 001 1 143

Annen inntekt 1 303 1 256 47 7 258 6 281 976

Interne overføringer (inntekter) 83 0 83 381 0 381

SUM DRIFTSINNTEKTER 34 718 33 971 747 172 336 168 240 4 097

Varekostnad 10 458 8 424 -2 034 47 402 41 215 -6 188

Lønn 25 076 25 179 103 125 770 125 194 -576

Andre driftskostnader 529 328 -201 2 455 1 636 -819

Interne overføringer (kostnader) 53 39 -14 252 195 -56

SUM DRIFTSKOSTNADER 36 116 33 971 -2 145 175 879 168 240 -7 639

DRIFTSRESULTAT -1 398 0 -1 398 -3 543 0 -3 543

Denne Periode Hittil

Psykiatri og rus klinikken

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 38 336 38 336 0 189 079 189 079 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 2 073 2 115 -43 10 987 11 608 -621

Egenandel Poliklinikk 1 057 1 302 -244 5 516 6 614 -1 098

Annen inntekt 750 357 393 3 069 1 837 1 232

Interne overføringer (inntekter) 14 0 14 271 0 271

SUM DRIFTSINNTEKTER 42 231 42 110 121 208 922 209 138 -216

Varekostnad 1 936 2 043 107 9 426 9 913 487

Lønn 39 959 39 451 -508 196 216 196 154 -62

Andre driftskostnader 602 585 -17 3 939 2 919 -1 020

Interne overføringer (kostnader) 23 30 7 150 152 3

SUM DRIFTSKOSTNADER 42 521 42 110 -411 209 731 209 138 -593

DRIFTSRESULTAT -290 0 -290 -809 0 -809

Denne Periode Hittil
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Service- og systemledelse

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 29 399 29 399 0 146 282 146 282 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 8 0 8 27 0 27

Annen inntekt 15 560 14 350 1 209 70 141 71 752 -1 612

Interne overføringer (inntekter) 715 365 350 2 360 1 826 535

SUM DRIFTSINNTEKTER 45 682 44 115 1 567 218 809 219 860 -1 051

Varekostnad 2 681 2 480 -200 13 188 11 956 -1 232

Lønn 17 941 18 590 649 89 487 92 379 2 892

Andre driftskostnader 24 738 22 986 -1 752 116 768 115 232 -1 536

Interne overføringer (kostnader) 369 59 -310 908 293 -615

SUM DRIFTSKOSTNADER 45 729 44 115 -1 614 220 351 219 860 -491

DRIFTSRESULTAT -47 0 -47 -1 542 0 -1 542

Denne Periode Hittil

Administrasjon

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 067 8 067 0 40 041 40 041 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 1 068 678 391 4 637 3 390 1 248

Interne overføringer (inntekter) -350 0 -350 -1 117 0 -1 117

SUM DRIFTSINNTEKTER 8 786 8 745 41 43 561 43 431 130

Varekostnad 11 12 1 65 59 -5

Lønn 7 961 7 771 -190 39 513 38 566 -947

Andre driftskostnader 676 938 262 3 106 4 688 1 581

Interne overføringer (kostnader) 93 24 -69 222 118 -104

SUM DRIFTSKOSTNADER 8 741 8 745 4 42 906 43 431 525

DRIFTSRESULTAT 45 0 45 655 0 655

Denne Periode Hittil
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Felles øvrige

201605 201605 201605 201605 201605 201605

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 70 245 70 245 0 297 347 297 347 0

ISF egne pasienter 1 904 1 179 724 7 727 6 937 790

ISF somatisk poliklinisk aktivitet -397 127 -525 -1 844 636 -2 481

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 5 061 3 138 1 923 16 960 22 355 -5 395

Poliklinikk inntekter 0 0 0 -3 0 -3

Egenandel Poliklinikk -6 0 -6 -82 0 -82

Annen inntekt 5 602 7 978 -2 376 42 098 39 906 2 192

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 82 408 82 667 -259 362 202 367 181 -4 979

Varekostnad 38 745 32 213 -6 532 163 745 159 825 -3 920

Lønn 6 351 21 488 15 137 -8 072 62 538 70 609

Andre driftskostnader 30 037 28 666 -1 371 140 993 143 316 2 323

Interne overføringer (kostnader) 1 0 -1 210 0 -210

SUM DRIFTSKOSTNADER 75 134 82 366 7 233 296 877 365 679 68 802

DRIFTSRESULTAT 7 274 301 6 973 65 325 1 503 63 822

Netto finans 904 949 -46 4 082 4 747 -666

FINANSRESULTAT 8 178 1 250 6 928 69 407 6 250 63 157

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 8 178 1 250 6 928 69 407 6 250 63 157

Pensjonskostnader 16 021 0 16 021 76 409 0 76 409

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -7 844 1 250 -9 094 -7 002 6 250 -13 252

Denne Periode Hittil



 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:  

Kostnadskompenserende tiltak og oppdatert resultatprognose for året 

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

49-2016 Økonomidirektør Tom Helge 

Rønning 

Beslutning 22.06.2016 

                                                                                                   

 

Trykte vedlegg:  

Utrykte vedlegg:  
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Nei 

 

 

 

Ingress: 

 
Sykehusets resultater viser et betydelig negativt budsjettavvik hittil i år og det er nødvendig å 

iverksette ekstraordinære tiltak resten av året. Selv om administrasjonen allerede har igangsatt 

korrigerende tiltak og er i gang med å utrede og planlegge ytterligere tiltak, er sannsynligheten for å 

oppnå budsjettert resultat ved årsslutt sterkt redusert.  Saken redegjør for utfordringsbildet og 

planlagte tiltak med forventet effekt. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 
1) Styret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen, men tar den til etterretning 
2) Styret tiltrer resultatprognosen for året med et budsjettavvik på 40 MNOK 
3) Styret ber administrerende direktør implementere foreslåtte strakstiltak og å fortsette 

utrednings- og planleggingsarbeid for å minimere årets budsjettavvik, samt starter arbeidet 
med å utarbeide en plan for å bringe sykehuset til en bærekraftig situasjon. 
 

 

 

 

 
Skien, den 15. juni 2016 
 
 
Bess Margrethe Frøyshov 
Administrerende direktør 
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Bakgrunn  

Resultatutviklingen i årets 5 første måneder viser et resultat på minus 28,9 MNOK og et negativt 

budsjettavvik på 35,2 MNOK.  Resultatoversikt fremkommer nedenfor: 

Regnskap Budsjett Avvik

Basisramme 1 084 647         1 084 647         -                      

Pas.rel.inntekter - egne pas. 423 097 430 619 -7 521

Pas.rel.inntekter - gj.pasienter 21 389 22 590 -1 201

Pas.rel.inntekter - biol.legemidler/kreftmidler 20 136 25 773 -5 637

ADI 130 369 123 664 6 705

Sum Driftsinntekter 1 679 638         1 687 293         -7 655                 

Varer - egne pasienter 161 741 156 261 -5 481

Varer - biol.legemidler 60 666              59 490              -1 176                 

Varer - innleid arbeidskraft 3 793 4 811 1 018

Varer - gjestepasienter 97 416 86 133 -11 283

Lønn - fast og øvrige pers.kostnader 1 066 328 1 067 880 1 552

Lønn - overtid og ekstrahjelp 42 239 30 397 -11 842

ADU 280 429 280 820 391

Sum Driftskostnader 1 712 612 1 685 791 -26 821

Finans 4 069 4 747 -678

Årsresultat -28 904 6 250 -35 154  

Det som særlig bidrar negativt til resultatet hittil i år er lavere aktivitet enn budsjettert (1,8%), samt 

lave ISF-refusjoner for biologiske legemidler og gjestepasienter (behandling av pasienter fra andre 

opptaksområder eller andre regioner). Konserninterne gjestepasienter, som står for mesteparten av 

volumet har økt fra 88 MNOK i 2015 til 97 MNOK i 2016. Refusjonene er dessverre også 

overbudsjettert. 

Andre driftsinntekter ligger over budsjettert nivå som følge av økt behandlingsvolum for 

selvbetalende pasienter, økt tilskudd til prosjektvirksomhet, refusjoner for kursing av sjåfører i privat 

ambulansetjeneste og høyere egenandelsinntekter grunnet vekst innen poliklinikk og dagbehandling.  

Varekostnadene er høyere enn budsjettert grunnet vekst i behandling ved andre institusjoner 

(gjestepasienter), høyere forbruk av medisinske forbruksvarer /dyre medikamenter til egne pasienter 

samt noe høyere kostnader for biologiske legemidler.  

Lønnskostnadene går opp, mye som følge av økt bruk av vikarer og overtid, bl.a. grunnet vakanser. 

Ser man på samlede lønnskostnader, er overskridelsene størst i Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og 

Akutt- og beredskapsklinikken. Sengepostene har hatt ressurskrevende pasienter i perioder som har 

krevd ekstra bemanning og generert merkostnader og vi har ikke lyktes i å redusere ressursene i 

henhold til det som var planen i budsjettet. Det har også vært høy belastning av intensivpasienter. 

Selv om administrasjonen allerede har igangsatt korrigerende tiltak og er i gang med å utrede og 

planlegge ytterligere tiltak, er sannsynligheten for å oppnå budsjettert resultat ved årsslutt sterkt 

redusert.   Handlingsrommet på kort sikt tilsier at vi i inneværende år først og fremst vil kunne få 

effekt på å holde igjen vakante stillinger, utsette alt av ikke pasientkritisk innkjøp, samt minimere 
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administrative kostnader på alle nivå. I tillegg planlegges en generell årsverksreduksjon på inntil 25 

årsverk som vil få effekt mot slutten av året.  

En betydelig del av sykehusets lønnskostnader er bundet opp i arbeidsplaner/turnuser på lege- og 

pleiesiden. Det er effektiviseringsmuligheter innenfor disse områdene, ref. for eksempel 

riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene (Dokument 3:12 2014-

2015).  Undersøkelsen som Sykehuset Telemark var en del av, konkluderte med at helseforetakene 

kan bruke pleieressursene mer effektivt. Hovedfunnene pekte videre på bl.a. utfordringer med å 

planlegge i forhold til variasjoner i pasientbelegget og mangel på samarbeid mellom sengeposter. 

Utfordringen med effektivisering av ressursbruken i pasientbehandlingen er at det naturlig nok veldig 

raskt utfordrer kvalitet og pasientsikkerhet. Derfor krever effektivisering på disse områdene et 

langsiktig systematisk arbeid for å jobbe «smartere» og blir mer fleksible i forhold til å tilpasse oss 

løpende endringer i aktiviteten, gjennom dagen, uken og måneden. Dette utfordres igjen naturligvis 

av den ansattes behov for forutsigbarhet i sitt arbeidsforhold. Sykehuset Telemark har i lengere tid 

jobbet målrettet med bemanningsplanlegging og ressursstyring, hvor bl.a. opplæring av ledere i bruk 

av programvaren GAT har stått sentralt. Likevel opplever vi i for stor grad variasjoner i kompetansen, 

som igjen gir for dårlig utnyttelse av ressursene. Mer effektiv arbeidsplanlegging vil derfor stå 

sentralt i det videre arbeidet med å øke produktiviteten ved sykehuset.  

Med de rammene som Sykehuset Telemark får fra sin eier tror administrasjonen at det på lenger sikt 

er nødvendig å: 

1) Redusere forbruket av spesialisthelsetjenester i Telemark. 

2) Vurdere innholdet i og omfanget av tjenestetilbudet ved sykehuset. 

3) Fortsette arbeidet med å øke produktivitet gjennom bedret planlegging 

 

Når det gjelder punkt 1) viser Samdata at Telemark fremdeles ligger høyt på forbrukstall, når det 

gjelder forbruk av senger, samt lege- og pleieressurser pr 1000 innbygger. Antall henvisninger til 

sykehuset er svært høyt, sammenlignet med øvrige helseforetak i Helse-Sør Øst. En sammenligning 

av henvisninger pr. 1000 innbygger fremkommer av tabellen nedenfor:    

Region 2014 2015 2016

STHF 459                   480                 493                 

SIV 333                   341                 325                 

Innlandet 329                   334                 339                 

Sørlandet 341                   351                 360                 
A-Hus 208                   208                 224                 

Østfold 289                   289                 311                 
VV 275                   285                 301                 

OUS 351                   391                 374                 

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 309                   322                 327                  

Av tallene fremkommer at vi ligger nesten 50% over gjennomsnittet i foretaksgruppen og vi har satt i 

gang et arbeid for å analysere tallene og finner mer ut om de bakenforliggende årsakene. 

Punkt nummer 2) indikerer at vi i fremtiden må vurdere om et sykehus av vår størrelse kan 

opprettholde et så bredt spekter av tjenestetilbud som vi har i dag. Opplevd strammere rammer vil 
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kunne medføre at det i større grad er nødvendig å konsentrere behandlingen på færre områder, i 

størst mulig grad tilpasset det reelle behovet.   

 

Tiltak 

I årets budsjett er det lagt opp til effektiviseringstiltak i klinikkene som forventes å gi innsparinger på 

totalt 74 MNOK på årsbasis, som beskrevet i styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2016. Resultatene 

per mai viser effekt av årets tiltak som er 6,3 millioner kroner lavere enn forventet, i hovedsak som 

følge av høyere omstillingskostnader ved Notodden/Rjukan og forsinkelser i planlagt aktivitetsøkning. 

Det legges til grunn at effekten av implementerte tiltak ut året vil ligge på ca 60 MNOK som er 14 

MNOK under det budsjetterte.   

ISF-aktivitet pr. mai viser lavere DRG-poeng enn periodisert. I realiteten er det Kirurgisk klinikk som 

aktivt kan bidra til økt aktivitet og det jobbes med konkrete planer for å øke aktiviteten utover 

planlagt nivå ut året.  

I tillegg til de tiltakene som er innarbeidet i budsjettet har administrasjonen, på bakgrunn av 

resultatutviklingen allerede igangsatt strakstiltak. Videre er det initiert et arbeid for å utrede 

ytterligere muligheter for å redusere kostnadsbasen på kort- og mellomlang sikt uten at vi utfordrer 

innholdet i tjenestetilbudet eller gjør strukturelle endringer. En samlet oversikt over planlagte 

tiltak/utredninger fremkommer av tabellen nedenfor. Forventet effekt i inneværende år beløper seg 

til om lag 20 MNOK og danner grunnlaget for foreslått årsprognose.  
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Sykehuset Telemark = Strakstiltak

Tiltak Økonomi =Trenger utredning/planlegging

=Langsiktig

Nr Tiltak Beskrivelse Ansvarlig Mål Årseffekt Effekt 2016

1

Innføre restriksjoner på 

innen innkjøp, 

ansettelser, reise- og 

kursvirksomhet.

Skriv er sendt ut 7/6. 

Gjelder ut året THR 10 MNOK 10 MNOK

2

Generell 

årsverksreduskjon

Mål om reduksjon av 25 

årsverk fordeles relativt 

etter klinikkens/stabens 

størrelse Alle 20 MNOK 20 MNOK 5 MNOK

3

Redusere varekostnader 

gjennom prisreduksjon på 

enkelte produkter THR/HG 3MNOK 3 MNOK 1 MNOK

4

Vurdere vaktlinjer for 

leger i Skien. 

Vurdere sesielt vaktlinjer 

med få utrykninger. Plast, 

ØHN og uro er nevnt. 

Underlaget må 

kvalitetssikres.

HW, 

EE,HH,FH, 

PU,TT

Redusere 

vaktkostnad

er med 

minst 10% 7 MNOK 2 MNOK

5

Vurdere vaktlinjer på 

Notodden  

PU, EE, FH, 

HH 1-2 MNOK 1 MNOK  

6

Definere et prosjekt for 

effektivisering av 

sengepostene. Forbedre 

kvaliteten i 

arbeidsplanene

Prosjektet tar 

utgangspunkt i 

Riksrevissjonens rapport 

og arbeidet som er gjort 

ved Sørlandet Sykehus DT/MTH

Redusere 

pleiefaktor 

med 0,05 10 MNOK 2 MNOK

7

Vurdere antall 

intensivsenger og 

behovet for 

intermediærsenger

Se på muligheter for å 

optimalisere 

ressursbruken på 

sykehusnivå. Det 

nedsettes en 

prosjektgruppe med 

representanter fra 

medisinsk klinikk og ABK FH,PU 2 MNOK  

8

Anskaffelse av PCR 

instrument til hurtigtester 

for å avklare 

isoleringsbehov

Tester analyseres i dag 

ved SiV. Krever en 

investering på 1,2 MNOK. 

Inntjening årlig i overkant 

av 2 MNOK + ca 100 

isolasjonsdøgn HH 3 MNOK 0,5 MNOK

9

Vurdere støttefunksjoner, 

stab og klinikker.

Gjennomføre en 

benchmark med andre HF i 

regionen. Kartlegge 

klinikkenes behov. THR Langsiktig Langsiktig

10

Intitere tiltak for å 

redusere forbruket av 

spesialisthelsetjenester i 

Telemark

I første omgang se på 

antall henvisninger og få 

brutt dette ned på 

fagområder BF Langsiktig Langsiktig

11

Vurdere tjenestetilbudet 

og  hvordan vi løser det 

innenfor økonomiske 

rammer Vurder ulike fagområder BF Langsiktig Langsiktig
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Årsprognose 

Et enkelt overordnet bilde viser at det totale budsjettavviket på 35 MNOK etter mai måned, i 

hovedsak kan tilskrives et avvik i størrelsesorden 20 MNOK i klinikkene/på ordinær drift og 15 MNOK 

som følge av økte kostnader til gjestepasienter. Vi har hatt engangskostnader i størrelsen 3-5 MNOK 

som er belastet regnskapet i perioden, men sannsynligvis vil det også i annet halvår være noen slike 

kostnader som belaster sykehusets økonomi.  

Med bakgrunn i den regnskapsmessige utviklingen hittil i år, og uten ekstraordinære tiltak, ser vi for 

oss et resultat på minus 45 MNOK ved årets slutt. Det vil i så fall gi oss et budsjettavvik på 60 MNOK.  

Hovedårsaken til at vi ikke ser for oss en lineær utvikling resten av året, er skjev periodisering av 

budsjettet i tillegg til at vi har kommet senere i gang med enkelte tiltak enn det vi forutsatte i 

budsjettet. Vi tror også at vi har vært i gjennom en noe mer krevende periode enn normalt med 

hensyn ressurskrevende pasienter, som for eksempel har gitt seg utslag i mange intensivdøgn. 

Ved å gjennomføre tiltakene i tabellen bør vi kunne redusere kostnadene med ca 20 MNOK i 2016 og 

med det oppnå et resultat på minus 25 MNOK, noe som i så fall medfører et budsjettavvik på 40 

MNOK.  

Med en omsetning på nærmere 4 milliarder kroner på årsbasis, vil det naturlig nok være usikkerhet i 

resultatanslagene. Sykehuset Telemark har minimalt handlingsrom for å håndtere uforutsette 

hendelser med økonomisk konsekvens. Størst usikkerhet er det knyttet til: 

1) aktivitet (DRG) utført i eget HF, hvor et avvik på +/- 400 poeng (tilsvarer 1% av årsprognosen) 

vil utgjøre over 8 MNOK. 

2) Legemidler/gjestepasienter med et samlet budsjett på 350 MNOK og hvor et avvik på 2-3 % 

vil kunne gi 7-10 MNOK i resultatkonsekvens. 

 

Punktene ovenfor representerer naturligvis både en oppside- og nedsiderisiko. Basert på tiltakene 

som er foreslått og delvis implementert, har prognosen om et budsjettavvik på 40 MNOK en 

risikoprofil som administrasjonen mener er forsvarlig og som vi dermed med rimelig sikkerhet kan 

forvente å oppnå. 

En oppdatert årsprognose hvor de ekstraordinære tiltakene er innarbeidet fremkommer i en 

forenklet resultatoppstilling nedenfor: 

Årsbudsjett Årsprognose Avvik

Basisramme 2 512 349        2 512 349        -                   

Pas.rel.inntekter 1 105 946 1 085 000 -20 946            

ADI 300 730 312 451 11 721             

Sum Driftsinntekter 3 919 025        3 909 800        -9 225              

Varer 734 065 760 000 -25 935

Lønn (justert for pensjon) 2 494 638 2 510 000 -15 362

ADU 686 716 675 000 11 716

Sum Driftskostnader 3 915 419 3 945 000 -29 581

Finans 11 394 10 200 1 194

Årsresultat 15 000 -25 000 -40 000  
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Det er fremdeles relativt tidlig på året, vi har en sommer foran oss som alltid er beheftet med 

usikkerhet knyttet til aktivitet og effekt av lavdriftsperioden. Samtidig har vi flere måneder etter 

sommeren hvor aktiviteten historisk er høy. Administrasjonen er derfor av den oppfatning at vi bør 

ha stort fokus på forbedringsarbeid, kompensere så mye som mulig med tiltak på kostnadssiden og 

derfor opprettholde en intern ambisjon om forbedring i årsprognosen.  Med styrets godkjennelse vil 

imidlertid prognosen på minus 25 MNOK og et budsjettavvik på 40 MNOK bli rapportert som 

oppdatert resultatprognose ved rapportering etter juni måned. 

  

 

 

 

 



Uttalelse ved drøftingsmøte om «Kostnadskompenserende tiltak….» 
 
 Det er svært beklagelig at driftsresultatet etter mai måned viser så stort budsjettavvik.  
 
Tillitsvalgte mener at Helse Sør-Øst RHF overfører for lave bevilgninger til STHF, hovedsakelig på 
grunn av skjevfordeling av overføringer spesielt inn mot OUS. Tillitsvalgte mener også at det er for 
lave bevilgninger til HSØ fra Stortinget.  
STHF får ikke kompensert for  lange reiseveier og  geografisk utstrekning i stor nok grad. Videre må 
sykehuset dekke kostnadene til pasientreiser, kostbare legemidler og IKT. 
Vi har forståelse for at sykehuset er tvunget til å iverksette nedskjæringstiltak og at mange 
forskjellige muligheter for økonomisk innsparing blir vurdert. 
Strakstiltakene er ikke gunstige, men har en utforming som fører til minst mulig skade for 
pasientbehandlingen og de ansattes kompetanse. 
Sykehuset må unngå generelle, flate nedskjæringer da det er gjort mange ganger før. 
Tilbakemeldinger fra ledere og ansatte ved STHF er at bunnlinjen er nådd og at ytterlige «flate» kutt 
vil gå ut over pasientkvaliteten og ansattes arbeidsvilkår. 
Sykehuset må kunne redusere/fjerne tilbud som gir minst mulig skade for Telemarks befolkning og 
som netto bedrer økonomien. Dette må ikke hindres av politiske signaler, som ikke tar hensyn til 
sykehusets kritiske økonomi og totale drift.  
Det må gjøres en ROS-analyse før gjennomføringen av tiltakene. 
 
Anett Weber, Delta 
Inger Ann Aasen, Sykepleierforbundet 
Turid Rund, Fagforbundet 
Marie Landsnes, HVO 
Thor Severinsen, Legeforeningen 
 



 

 

 
 

 
 

 

Protokolltilførsel fra NITO FTV Sykehuset Telemark HF 
 
Det er beklagelig at driftssituasjonen i 2016 viser så store budsjettavvik. NITO har forståelse for at det 
må iverksettes tiltak og at noen prioriteringer må tas. Likevel må NITO stille seg negativ til forslåtte 
tiltak som går på stilling – ansettelses stopp og kostnadsbesparelser ved å kutte på tilgang til kurs og 
konferanser. 
 
Kurs konferanser og lignende 
 
Vi ønsker at ST skal være et sykehus med kompetente medarbeidere og det å kutte på de får 
kompetansehevende tiltakene vi i dag har tilgang på er svært uheldig. 
 
Stilling stopp / Ansettelsesstopp 
 
Blant våre grupper er dette tiltak som kan gi utfordringer ved ST og medføre til forsinket diagnostikk. 
De fleste ansatte NITO representerer er omfattet av spesialisert opplæring og er akkrediterte eller 
sertifiserte. Dette byr på konkrete krav på opplæring og oppdatering før ansatte får lov å jobbe 
selvstendig. 
 
Vi ser at det og ikke ansette kan ha konsekvenser på drift , økonomi , kompetanse og til slutt gi større 
økonomiske problemer enn det ST kan spare på månedsverk. 
 
Hvis arbeidsgiver vil gjennomføre disse tiltakene, må de forankres lokalt på hver avdeling /seksjon. 

NITO vil at lokal tillitsvalgt /FTV og verneombud får medvirke før beslutningene tas. Drøfting skal sikre 
at arbeidsmiljø, arbeidsbelastning, pasientsikkerhet fag og kvalitet er konsekvens utredet på best 
mulig måte.  
 
 
Ragnhild Brataker 140616 
FTV Sykehuset Telemark NITO 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Tertialrapport 1. tertial 2016 Sykehuset Telemark HF  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

50-2016 Administrerende direktør Bess M. Frøyshov 

Spesialrådgiver Tone Pedersen 

Orienteringssak 22.06.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   
- Tertialrapport 1. tertial 2016 Sykehuset Telemark HF med vedlegg 

  

Utrykte vedlegg: 

- Styresak 83-2015 Status forbedringsarbeid med intern styring og kontroll som del av 

virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark HF  

- Styresak 18-2016 Arbeidsutkast til mal for tertialrapportering for Sykehuset Telemark HF 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten og 

forbedringsarbeid. 

 

Ingress:  

I henhold til vedtak i styresak 83-2015 Status forbedringsarbeid med intern styring og kontroll 

som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark HF innføres tertialrapportering fra 1. 

tertial 2016. 

 

Tertialrapport 1. tertial 2016 for Sykehuset Telemark HF 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. 

 

 

Skien, den 9. juni 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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1   ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING 

Dette er vår første tertialrapport etter ny mal. Tertialrapporten tar sikte på å gi et bilde av de 

viktigste pågående prosesser ved STHF. Utvalget av saker vil utvikles ettersom enkelte 

prosesser avsluttes og andre inkluderes i denne form for oppfølging. Jeg velger i mine 

vurderinger å fokusere på noen områder der vi har utfordringer: 

Økonomi 

Det er et mål å oppnå det budsjetterte resultat på 15 millioner kroner. Resultatutviklingen i 

årets 5 første måneder viser et resultat på minus 28,9 millioner kroner og et negativt 

budsjettavvik på 35,2 millioner kroner. Det som særlig bidrar negativt til resultatet hittil i år er 

lavere aktivitet enn budsjettert, økte gjestepasientkostnader, økte varekostnader som 

legemidler og medisinsk forbruksmateriell, samt økt overtid / ekstrahjelp som følge av 

ressurskrevende pasienter. Selv om administrasjonen allerede har igangsatt korrigerende 

tiltak og er i gang med å utrede og planlegge ytterligere tiltak, er sannsynligheten for å oppnå 

budsjettert resultat ved årsslutt sterkt redusert. Handlingsrommet på kort sikt tilsier at vi i 

inneværende år først og fremst vil kunne få effekt på å holde igjen vakante stillinger, utsette 

alt av ikke pasientkritisk innkjøp, samt minimere administrative kostnader på alle nivå. I 

tillegg planlegges en generell årsverksreduksjon på inntil 25 årsverk, som vil få effekt mot 

slutten av året. Tiltakene er beskrevet i egen styresak. 

Korridorpasienter 

Det er et mål at vi innen utgangen av året ikke skal ha korridorpasienter, på grunn av  

manglende kapasitet på den enkelte sengepost. Korridorpasientprosjektet har arbeidet med 

ansvar, arbeidsprosesser og verktøy. En arbeidsgruppe prioriterer rekkefølge og lager en 

implementeringsplan for de identifiserte tiltakene. Eksempler er overordnet prosedyre for 

ivaretagelse av satelittpasienter og plan for gjennomføring av standardiserte tavlemøter. 

IKT verktøyene er enda ikke på plass, men vil implementeres fortløpende gjennom resten av 

året. Vi har de siste to måneder ligget på 2,1 % korridorpasienter mot over 3 % tidligere, noe 

som kan skyldes et økt fokus på dette i organisasjonen. Sykehuset har ikke hatt tilstrekkelig  

fokus på og verktøy for å følge beleggssituasjonen og korridorpasienter. Dette vil vi nå følge 

tett opp i hvert ledermøte resten av året. 

Infeksjoner 

Det er et mål å redusere prevalens av sykehusinfeksjoner til under 3 %. Dette krever innsats 

på flere områder, blant annet håndhygiene og gode rutiner i forbindelse med operasjoner. 

Det er en bekymringsfull utvikling av infeksjoner ved innsetting av proteser. Målet her er at 

det ikke skal være noen infeksjoner. Der dette har forekommet gjennomgås journal og rutiner 

for å se om vi kan forbedre våre prosedyrer rutiner slik at infeksjoner unngås. Det er et 

spesielt fokus på rett antibiotikabruk slik at det ikke skal utvikles mer resistente mikrober. Her 

har vi fremdeles et viktig arbeid å gjøre slik at legemidlene våre fremdeles skal være 

effektive ved infeksjonssykdom. 

Aktivitet 

Det er et mål å endre pasientbehandling slik at færre legges inn og flere behandles som 

dagpasienter eller poliklinisk. Dette innfrir vi godt ved at vi hittil i år har redusert antall 

innleggelser med 2 % og økt antall polikliniske konsultasjoner med 6 %. Vi ser en betydelig 

reduksjon i indremedisinsk døgnbehandling i tråd med samhandlingsreformen som er mer 

uttalt enn vi hadde regnet med. Derimot må vi fremdeles øke vår planlagte kirurgiske 

aktivitet. Vi har etablert planlagt plastikk kirurgisk behandling på Notodden, men har ikke fått 

gjennomført det ønskede antall operasjoner ennå. Vi arbeider videre med å øke 

operasjonsaktiviteten også i Porsgrunn. 
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2   STATUS STRATEGI 2016-2019 – DELMÅL 2016 

I virksomhetsplanen for 2016 er det lagt opp til at det skal foretas en statusvurdering for 

strategien hvert tertial for måloppnåelse/vurdere effekt av tiltak. Vurderingen skal foretas av 

de ansvarlige for de ulike områdene for å sikre måloppnåelse og rapporteres i dialogmøte 

med administrerende direktør og klinikksjefer/stabsdirektører den siste måneden i hvert 

tertial. I tabellen under fremkommer status for strategiens tre hovedområder og tre 

suksesskriterier per 1. tertial: 

STHF strategi 2016 - 2019 
Status Kommentarer - innfrielse av delmål 2016 

  T1 T2 T3   

1. Medisinsk strategisk område       
Kreft 

      

Vedtak om strålesenter i Telemark. Prosjektet er 
tilknyttet til U30. Planleggingen for 
gjennomføring av opplæringsprogram for 
stråleteraputer er i gang. Dette er avhengig av 
bl.a. utdanningskapasitet ved OUS.  Innføring 
av elektronisk monitorering av 
behandlingsforløp startet opp etter sommeren 
2016. Prosjekt er etablert for utarbeidelse av 
beslutningsgrunnlag for framtidig PET tilbud ved 
STHF. 

2. Medisinsk strategisk område          
Rus og avhengighet 

      

Det er utfordrende å få til en avtale med 
Borgestadklinikken om pasientflyt for å få til et 
samordnet og helhetlig rustilbud i Telemark. 
Etablering av et ambulerende, ø-hjelp rusteam 
er godt i gang. STHF er ikke i mål om å etablere 
avtale med kommunene i forhold til KAD plasser 
(som skal være gjeldende fra 2017). 

3. Medisinsk strategisk område            
Akuttkjede 

      

STHF er godt i gang med å innfri delmålene for 
2016., bl.a. er prosjekt etablert for "styrket 
akkuttkjede i Telemark". Det er arbeidet med 
etablering og implementering av prosedyrer for 
5 akuttlinjer og iverksatt pilotprosjekt  for å  
styrke samhandling mellom legevakt/fastlege og 
akuttmottak. 

4. Suksessfaktor               
Brukermedvirkning og 
samarbeid 

      

Erfaringskonsulenter i psykiatrien er ansatt og 
ungdomsrådet er stiftet og fungerer. Det 
arbeides med tiltak for pasientvennlig ankomst 
ved STHF bl.a. med en pilot i Porsgrunn. 
Utfordrende å måle effekt av tiltak for samvalg. 

5) Suksessfaktor                                 
Ledelse og 
kompetanseutvikling 

      

De vedtatte tiltak med frist innen 1. tertial 2016 
er gjennomført, bl.a. lederutviklingskurs for nivå 
3 ledere samt utarbeidelse av prosedyre og 
malverk for kompetansestyring. 

6) Suksessfaktor                                
Planlegging og 
ressursforvaltning 

      

Tiltak for å mål vedr. direkte time, lavere 
ventetid og fristbrudd har gitt effekt. Det 
arbeides med å implementere tiltak for å 
optimalisere ressursbruken og for at pasientene 
lettere skal få kontakt med sykehuset. 
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3   STATUS OPPDRAG OG BESTILLING 2016 

Sykehuset Telemarks oppdrag og bestilling (OBD) for 2016 inneholder 64 «mål og andre 

oppdrag». Ledergruppen har vurdert risikoen for måloppnåelse for disse ved mottak av OBD. 

I virksomhetsplanen for 2016 er det lagt opp til at det skal foretas en statusvurdering hvert 

tertial av OBD for måloppnåelse/vurdere effekt av tiltak av klinikker og/eller staber. 

Vurderingen skal foretas av de ansvarlige for de ulike områdene for å sikre måloppnåelse og 

rapportering skjer i dialogmøte med administrerende direktør. Informasjonen aggregeres og 

presenteres i tertialrapportene per «hovedområde» fra OBD. Tabellen under viser status per 

1. tertial. Statusen viser at risikoen for ikke å nå målet er størst når det gjelder området 

økonomisk resultat. Sykehuset arbeider med tiltak for å korrigere risiko for måloppnåelse 

særskilt på det økonomiske området med uakseptabel risiko: 

 

Oppdrag og bestilling 2016   
Hovedområder i bestillingen Status 

Kommentarer - innfrielse av "mål og andre 
oppgaver 2016" 

T1 T2 T3 

Overordnede mål            
Redusere unødvendig venting 
og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen 

      

STHF har gode resultat per 1. tertial for mål for 
direkte time, lavere ventetid, fristbrudd og 
pakkeforløp, samt innfrielse av mål for å 
redusere ventetid. Vi har etablert planlagt 
plastikk kirurgisk behandling på Notodden, men 
har ikke fått gjennomført det ønskede antall 
operasjoner ennå. STHF benytter bant annet 
verktøy som Dr. Foster, Helse Atlas kirurgi og 
barn, samt samdata for å redusere variasjon 
mellom helseforetak. I henhold til Helse Sør-
Øst skal regionale indikatorer etableres innen 
1. juni 2016 og brukes i styringsmessig 
oppfølging fra og med 2. halvår 2016 og å 
redusere variasjon mellom helseforetakene. 

Overordnede mål                        
Prioritere psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

      

Prioriteringsregelen er innfridd målt i 
polikliniske konsultasjoner psykiatri versus 
somatikk. Det er utfordrende å nå målet om å 
redusere antall tvangsinnleggelser for voksne 
per 1000 innbyggere i helseregionen 
sammenliknet med 2015. Tvangstall første 
kvartal er fortsatt høyt. Et tiltak er ambulant 
akutteam, som er under etablering.  

Overordnede mål                        
Bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet 

      

Innfrielse av mål og oppgaver på dette området 
er godt i gang og i rute. Prosjekt for null 
korridorpasienter er ferdigstilt i mai og en 
arbeidsgruppe er i gang med å implementere 
tiltakene fra prosjektet.Sykehuset har ikke tatt i 
bruk elektronisk identifiserbare legemidler på 
dosenivå, som forberedelse til innføring av 
lukket legemiddelsløyfe i sykehusene, da 
system for dette p.t. ikke er klart fra 
Sykehusapoteket.  
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Personell, utdanning og 
kompetanse 

      

Helseforetaket arbeider med å etablere klare 
rutiner for aktivitetsbasert bemannings-   
planlegging og kompetanseplaner. 

Forskning og innovasjon 
      

Mål og krav innfris. 

Krav og rammer                      
Styring og oppfølging       

Klinikkene rapporterer at mål og krav under 
dette området innfris. 

Organisatoriske krav og 
rammer                              
Informasjonsteknologi og digitale 
tjenester (e-helse) 

      

Tiltak er iverksatt. Det vurderes per 1. tertial at 
disse er tilstrekkelige for å nå målene innen 
området per 31.12.2016. 

Organisatoriske krav og 
rammer                         
Beredskap 

      

Mål innfridd for beredskapsområdet. 

Organisatoriske krav og 
rammer                                
Bygg, eiendom og kritisk 
infrastruktur 

      

To av tre oppgaver på området er innfridd. 
Målet om oppdaterte tilstandsbaserte 
vedlikeholdsplaner er innfridd. Imidlertid er 
budsjettmidler for oppgradering er en 
utfordring. 

Organisatoriske krav og 
rammer                      
Prehospitale tjenester  

      

Oppgaven er innfridd. Felles prehospital klinikk 
i Vestfold og Telemark fra er avviklet fra 1. 
januar 2016. Sykehuset i Vestfold HF yter 
fortsatt AMK-tjenester til Sykehuset Telemark 
HF og Sykehuset Telemark yter 
pasientreisetjenester til Sykehuset i Vestfold 
HF. Det samarbeides aktivt mht. opplæring og 
kompetanseutvikling innen de prehospitale 
tjenester. 

Organisatoriske krav og 
rammer                                  
Innkjøp 

      

To av tre mål er innfridd. På grunn av 
kapasitetsproblemer er Gap-analysen av 
internforsyning mellom STHFs praksis og beste 
praksis påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

Økonomiske krav og rammer  
Drift og investering 

      

Oppgitte mål på dette området innfris, med et 
unntak og dette er resultatet (se kommentar 
neste punkt). 

Økonomiske krav og rammer  
Resultat 

      

Akkumulert resultat -16,8 MNOK (Budsjettavvik 
– 21,8 MNOK) per 1. tertial. Avviket forårsakes 
av lavere aktivitet enn budsjettert og høyere 
kostnader til dyre legemidler og lønn enn 
budsjettert. Det arbeides med tiltak for å 
redusere kostnadene. 

Økonomiske krav og rammer 
Likviditet og investeringer       

Oppgavene på dette området er innfridd. 

Økonomiske krav og rammer  
Overføring av likviditet - 
driftskreditt       

Oppgavene på dette området er innfridd. 

 Budsjettert aktivitet 

      

Aktivitetsutvikling følges månedlig. Aktivitets-
budsjett i tråd med krav i bestillingen. 
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4   KVALITET OG PASIENTSIKKERHET    

 

Uønskede hendelser 
 

 Pasientskade Pasientskade 
meldt til 
Kunnskapssenteret 
(§ 3-3) 

Pasientskade 
varslet til 
Statens 
helsetilsyn (§ 
3-3a) 

HMS-
avvik  

Generelle 
avvik  

Uønskede 
hendelser 
totalt 

1. tert  
2016 

380 134 14 109 457 1166 

Resultat 
2015 

1016 422 18 249 1270 3254 

 

Sykehuset er opptatt av at vi skal ha en god meldekultur om uønskede hendelser. Det skal 
oppleves trygt for helsepersonell å melde fra, også om alvorlige pasientskader. Det er derfor 
positivt at Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen viser at det er god meldekultur ved 
sykehuset.  
Den viser at Sykehuset Telemark er blant de beste sykehus i Helse Sør-Øst. Gjennom det 
siste året har det vært økt fokus på varslingsplikten for å sikre at alvorlige hendelser varsles i 
henhold til lovkrav antas også å ha betydning for økningen i antall varslede hendelser. 
Sykehuset har stort fokus på oppfølging av alvorlige hendelser for å finne ut hva som gikk 
galt og hvorfor. Oppfølgingen skjer ved at involvert personell fra ulike organisatoriske enheter 
sammen gjennomgår hendelsen så nært opp til hendelsen som praktisk mulig. Læring 
oppstår gjennom refleksjon over praksis og erfaringer. Det iverksettes tiltak for å forhindre at 
svikt som kunne vært unngått, skal skje igjen. 
 
I styresak 65/2015 ble styret orientert om at det i 2015 var en økning i antall varsler om 
alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Det ser ut som denne økningen fortsetter i 2016. 
Det antas at økningen i antall varsler skyldes god meldekultur ved sykehuset,  
 
For mer informasjon, se:  

- Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus – Undersøkelser gjennomført i 
2012 og 2014 – se særlig s. 25 

- Statistikk over varslede hendelser fra 2010 for hele landet 

- Rapport 2/2016 fra Helsetilsynet Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i 
spesialisthelsetjenesten – et relevant bidrag i pasientsikkerhetsarbeid 

  
 

Pasientklager 
 
Det er mottatt totalt 112 pasientklager 1. tertial 2016. Klagesaker omfatter klage fra 
pasient/pårørende (54), hendelsesbaserte tilsynssaker (14) og krav om erstatning til Norsk 
pasientskadeerstatning (44).  
 
Avsluttede hendelsesbaserte tilsynssaker 1. tertial:  

 Fylkesmannens konklusjon 

 Avsluttede 
hendelsesbaserte 
tilsynssaker 

Ingen 
bemerkning til 
sykehusets 
behandling 

Råd/veiledning 
gitt 

Påpekt 
pliktbrudd  

Oversendt 
Statens 
helsetilsyn  

1.tertial 2016 16 5 2 9 - 

Resultat 
2015 

49 17 11 17 4 

 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Nyheter/_attachment/3454?_ts=152c4fbc284
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Nyheter/_attachment/3454?_ts=152c4fbc284
https://www.helsetilsynet.no/upload/tilsyn/varsel_enhet/Statistikk_2010_13_03.pdf
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2016/helsetilsynetrapport2_2016.pdf
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2016/helsetilsynetrapport2_2016.pdf
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Pasientsikkerhetsprogrammet 
 

 
Generelt gjelder det at de ulike seksjonene bruker monitoreringsverktøyet Extranet for 
oppfølging av prosessmål initialt ved implementering av innsatsområdene. Når man kommer 
til effekt av iverksatte forbedringstiltak kan man si at implementeringen har vært vellykket. 
Videre vil oppfølging vha kalendere for fall, UVI, trykksår, avviksstatistikk, stikkprøver, 
prevalens NOIS-PIAH, insidens NOIS-POSI, samt dashboard for «Trygg kirurgi» indikere 
behov for ytterligere monitorering av prosessmål. Det er en kjensgjerning at manuell 
rapportering i Extranet er ressurskrevende, og så lenge direkte datafangst fra DIPS ikke er 
mulig, kan det ikke kreves kontinuerlig monitorering. 

 
 

Sykehusinfeksjoner  
 

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner STHF 2006-1. kvartal 2016 
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Insidensandel (%) av postoperative sårinfeksjoner Skien siste 12 måneder 

 
Iverksatte tiltak for å nå målet om sykehusinfeksjoner under 3 %: 

 Prosjekt med innføring av ny retningslinje for preoperativ forberedelse av pasienter 
med hoftebrudd avsluttes i løpet av juni. 

 Gjennomgang av pasienter med proteseinfeksjoner innføres, tverrfaglig møte for 
vurdering og tiltak planlagt første gang18.mai. 

 LEAN-program: 2015-forbedringsaktiviteter på operasjon avsluttet januar 2016. 
Hygienesykepleier med i den del som omfattet renhold. 

 Innføring av antibiotikastyringsprogram er startet opp i henhold til OBD 2106. Som en 
del av dette er antibiotikateam etablert. Tema på fredagsmøte høst 2016. 

 Kompetanseheving: 

 Undervisning om forebygging av postoperative sårinfeksjoner i regi av 
pasientsikkerhetsprogrammet. 

 Fokus på håndhygiene som infeksjonsforebyggende tiltak ved markering av 
Håndhygienedagen 3.mai og undervisning på introduksjonsdag for nyansatte. 

 
 

Legemiddelhåndtering 
 

 Legemiddelkomite er i funksjon. Saker som omhandler blant annet forbyttingsfare, 
situasjoner med leveransesvikt og nye avtaler med leverandører behandles. Behov 
for intensivering av arbeidet i legemiddelkomiteen. 

 Synonympreparatliste for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i de avtalene STHF 
har inngått med leverandører. 

 Samstemming av legemiddellister er nærmere beskrevet under 
Pasientsikkerhetsprogrammet 

 Det vil ikke være mulig å ta ut statistikk på legemiddelavvik før nytt avvikssystem er 
innført. 

  



 
 

10 
 

Styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet 

I styresak 67-2015 Styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet ved STHF, ble 

det vedtatt å innføre tertialvise risikovurderinger av det pasientadministrative arbeidet og 

rapportering på status vil inngå i tertialrapporteringen fra 2016. Etablerte og nye tiltak for å 

sikre styring og kontroll innlemmes i foretakets ordinære virksomhetsstyring fra 2016. Den 

særskilte pasientadministrative planen etter konsernrevisjonens revisjon 2011-2012utgår 

som følge av dette. 

I tabellen under fremkommer resultatet etter oppdatert vurdering av sannsynligheten for svikt 

i det pasientadministrative arbeidet etter første tertial 2016, samt resultatene etter 

risikovurderingen høsten 2015. Fra og med 2. tertial 2016 vil tiltak på området kommenteres i 

tertialrapporten.  

 

Nr
Risiko 

H2015

Risiko 

V2016

1 8 4

2 3 2

3 8 8

4 6 6

1 4 4

2 8 8

3 8 8

4 8 8

5 8 8

6 8 4

7 8 8

8 8 8

9 8 8

10 8 8

11 8 8

12 12 12

1 8 8

2 8 8

3 8 4

4 8 8

5 8 8

6 8 8

7 12 8

8 8 4

9 8 8

10 8 8
Feil og mangler i  det pasientadministrative arbeidet rapporteres systematisk slik at meldte feil  og mangler brukes som grunnlag for læring og forbedring 

i  det pasientadministrative arbeidet

Ved fastsettelse av forventet ventetid for pasienter med behov for helsehjelp, gir vi realistiske ventetider

Hos oss avsluttes henvisningsperioder korrekt, og med ventetid sluttdato

Vi følger prosedyren for når ventetid slutt skal registreres for utredning eller behandling

Informasjonsbrev vedrørende vurdering av henvisningene (rett/behov/avvist) sendes ti l  alle våre pasienter

Kort beskrivelse av uønsket hendelse/ trussel:

Dersom pasienter som skal ha oppfølgning skrives ut fra sengepost uten planlagt kontakt, kan henvisningen lukkes og pasienten vil  bli  glemt. 

Ved kapasitetsproblemer har vi rutiner for å informere rettighetspasienter i  forkant av fristbrudd

Pasienter som er i  et behandlingsforløp hos oss, settes opp med ny kontakt for videre utredning/behandling/kontroll

Kontrolltimer settes opp i henhold ti l  gjeldende retningslinjer 

Administrative rutiner

Vi har oversikt over pasienter som gis rett ti l  nødvendig helsehjelp

Vi har oversikt over pasienter som viderehenvises ti l  annen helseinstitusjon

Pasientens informasjonsbrev vedrørende vurdering av henvisningene (rett/behov/avvist) blir sendt ti l  henviser/henvisende instans

Informasjonsbrev inneholder informasjon om rettighetsdato og forventet dato

Vi har rutiner for å informere pasienter som ikke ansees å ha behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og pasienter som viderehenvises

Pasientforløpet i  DIPS/henvisningsperioden avsluttes før behandlingsperioden er over

Opplæring

Våre rutiner sikrer ti lfredsstil lende oppfølging av pasienter som er i  et behandlingsforløp og skal ti l  kontrolltime

Roller og ansvar for stab/støtte ti l  l injen i det pasientadministrative arbeidet er ti lstrekkelig tydeliggjort og kommunisert

Vi gjennomfører risikovurderinger på alle nivå for å identifisere, vurdere og håndtere lokale utfordringer og risikoområder

Vi følger gjeldende prosedyrer for hvordan interne henvisninger opprettes i  DIPS, for å sikre at pasient får adekvat oppfølging hos mottager

Vi benytter ventelistene aktivt i  arbeidet med å få startet helsehjelpen innen fastsatt frist

Hos oss har vi entydig forståelse av/følger rutiner for bruk av feltene ”frist dato” og ”tentativ dato” ved vurdering av henvisning

Pasienter som er i  et behandlingsforløp får ny time innen den tentative datoen som er satt opp som medisinsk forsvarlig

Våre ledere har ti lstrekkelig kompetanse på det pasientadministrative systemet og tilhørende arbeidsprosesser, sl ik at de kan ivareta sitt kontroll- og 

oppfølgingsansvar

Vi har forsinkelser ved utsendelse av notater og epikriser

Vi sørger for at ansatte deltar i  opplæring før ti lgang tildeles og DIPS tas i  bruk for alle ansatte

Vi sikrer at både rettighets- og behovspasienter får skriftl ig informasjon dersom fristdato eller forventet dato overskrides

Pasientkvalitet og pasientsikkerhet 
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5   AKTIVITET OG TILGJENGELIGHET  

Aktivitet somatikk 
Utvikling i DRG-poeng: 

 

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.  

Antall “sørge for” DRG-poeng (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. Det er 

særlig DRG-poengene knyttet til dyre biologiske legemidler som har vist en svakere utvikling 

enn budsjettert.  

Medisinsk kodeenhet i Fagavdelingen og dedikerte personer i klinikkene jobber med 

kvalitetskontroll av 1. tertial pasientdata i forhold til lukkingen den 25. mai. Erfaringsmessig 

resulterer dette systematiske kvalitetssikringsarbeidet i en økning på anslagsvis 50-100 

DRG-poeng. Medisinsk kodeenhet følger opp H-resepter for å sikre at rapporteringen av 

DRG-poeng er riktig. STHF har også etablert kontakt med Betanien Hospital for å sikre riktig 

registrering av H-resepter.Kirurgisk klinikk har satt i verk flere tiltak for å øke aktiviteten. Ett 

er å øke utnyttelse av dagkirurgien og poliklinikker i Porsgrunn og øke aktiviteten på 

Notodden. Lymfødem-kirurgi er i gang på planlagt nivå, men postbariatri er foreløpig kun på 

om lag halvparten av forventet nivå grunnet mangel på operatør. 

Utvikling i døgnopphold:

11 082 

10 939 

9 800,0

10 000,0

10 200,0

10 400,0

10 600,0

10 800,0

11 000,0

11 200,0

Somatikk

Døgnopphold somatikk de 4 siste tertialene

1. tertial 2015 2. tertial 2015 3. tertial 2015 1. tertial 2016

 

Antall døgnopphold i somatikken viser en liten nedgang målt mot antallet 1. tertial 2015. 
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Utvikling i sykehusopphold, dagbehandling og polikliniske konsultasjoner:

Pasienter Endring

Oppnådd 2013 Oppnådd 2014 Oppnådd 2015 Estimat 2016 2013-2016

Sykehusopphold 30 900                29 900                29 400                30 000            -3 %

Dagbehandlinger 17 400                18 800                19 500                19 550            12 %

Polikliniske konsultasjoner 138 000              147 800              153 900              155 000          12 %

 

I årene 2013 til 2016 har det vært en nedgang i antall sykehusopphold, som er i tråd med 

samhandlingsreformens intensjoner om overføring av aktivitet til kommunehelsetjenesten. I 

den samme perioden har det vært en økning på 12 % i antall dagbehandlinger og ISF-

berettigede polikliniske konsultasjoner. 

 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 

Prioriteringsregelen om større vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn somatikk, gjelder for områdene aktivitet, ventetid, årsverk og 

kostnader.  Det er gitt signaler om å legge hovedvekten på poliklinisk aktivitet og vi har derfor 

kun tatt med graf, bilde under, som viser utviklingen på dette område. De øvrige områder 

kommenteres. 

9 005 

20 079 

5 642 

51 859 

9 782 

19 971 

5 838 

55 627 

0,0

10 000,0

20 000,0
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40 000,0

50 000,0

60 000,0

Barne- og
ungdompsykiatri

VOP, sykehus og
annen beh

Rusomsorg Somatikk

Poliklinisk aktivitet per tjenesteområde de 
4 siste tertialene

1. tertial 2015 2. tertial 2015 3. tertial 2015 1. tertial 2016

 

 

Utviklingen i aktivitet når vi sammenligner resultatene fra 1. tertial 2015 med 1. tertial 2016  

viser høyere vekst i somatikken enn i psykisk helsevern. På dette området har vi ikke 

oppnådd prioriteringsregelen. Ser vi på bemanning, kostnader og ventetider, kommer psykisk 

helsevern best ut. Lønns- og personalkostnader utgjør en høyere andel av totale 

driftskostnader i psykisk helsevern enn i somatikken, og høyere økning i bemanning 

korresponderer med kostnadsveksten. Økt aktivitet i psykisk helsevern har redusert 

ventetidene.  

Sykehuset Telemark har fokus på å nå målet om at veksten i psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling skal være høyere enn for somatikk. 
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Ventetider og fristbrudd 
Utvikling ventetider og fristbrudd: 

 Des 2014 Des 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 

Gj.snitt ventetid 

avviklede (dager) 

58 51 57 51 55 50 

Gj.snitt ventetid 

ventende (dager) 

76 96 92 86 85 50 

Antall fristbrudd 

avviklede 

90 31 44 38 40 58 

Antall fristbrudd 

ventende 

142 28 33 31 33 27 

Antall ventet >1 år 126 406 382 355 338 268 

 

Antall dager siden fristbrudd for ventende pasienter i april-16: 

 

 

Utvikling i gjennomsnittlig ventetid og fristbrudd har vært god. Fokuset kontinueres med mål 

om at resultatene skal bli enda bedre. 

Antall pasienter som har ventet over 1 år økte gjennom 2015, men er på vei ned i T1 grunnet 

målrettede tiltak. De viktigste tiltakene er økt kapasitet innenfor plastikkirurgi i Porsgrunn 

(arealprosjektet), samt økt kapasitet av postbariatriske operasjoner på Notodden. Fokus og 

tiltak på langventere fortsetter i andre tertial. 

Pakkeforløpene 
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Sykehuset Telemark har implementert 28 pakkeforløp for kreft. Tabellen over viser at 

sykehuset ligger noe under måloppnåelse for andelen kreftpasienter som registreres i et 

pakkeforløp skal være 70 %. Det samme gjelder for målet om at 70 % av pasientene skal 

være behandlet innen standard forløpstid. Sykehuset har følgende utfordringer, som er til 

hinder for å nå mål satt for pakkeforløpene: 

1. Forløpskoordinatorer: På noen områder mangler sykehuset dedikerte koordinatorer med 
tilstrekkelig kapasitet. 

2. Monitoreringsverktøy: Forløpskoodinatorene mangler elektronisk verktøy for på en god 
måte å kunne følge hver pasient gjennom forløpet. 

3. Manglende MR kapasitet.  
4. Utfordrende kommunikasjon/logistikk med OUS på noen områder: Forløp kan strekke ut i 

tid. 
5. Mangler i kodeverket: Noen pasientgrupper er vanskelig å fange opp i enkelte faser av 

utredning/behandling. 
 

Sykehuset har iverksatt følgende tiltak for å nå målene; 

1. Det arbeides med å fremme konkrete tiltak for å bedre på forløpskoordinator situasjonen. 
2. Monitoreringsverktøy kommer på plass i løpet av sommer/høst. 
3. Det er besluttet å iverksette tiltak for å øke antallet produksjons timer for MR. 
4. Problemstillingene i pkt. 4 og 5 gjelder også for andre HF og er løftet opp i fellesskap til 

ansvarlige myndigheter. 

 

Kapasitet og planlegging 
 

 

Antall utførte operasjoner er totalt omtrent samme nivå (+ 0,7 %) som T1 2015, men økning i 

Porsgrunn (+ 6 %) og reduksjon på Notodden (- 12 %). 
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Planleggingshorisont i antall pasientinnkallinger: 

 

Antall pasientinnkallinger viser en økning på 19 % fra 1. tertial i fjor til i år og endringen har 

vært størst de siste to tertial. Ved STHF innkalles nå 41 % av alle pasienter som venter på 

time. 

Det er også interessant å se hvor langt frem disse timene fordeler seg, altså hvor langt frem 

har vi planlagt elektiv pasientaktivitet. Dersom vi fordeler antallet innkalte pasienter pr uke 

fremover, vil vi få et bilde på hvor lang planleggingshorisonten er. Under vises ett 

øyeblikksbilde pr 1. mai i fjor og i år (kun poliklinikk): 

 

Vi må ha en ytterligere økning dersom vi skal realisere forbedringer og effektivisere i 

poliklinikkene. Det er 26 000 pasienter som venter på å få tildelt en poliklinisk time, i tillegg til 

de 19 000 som har fått time. Det jobbes med en kartlegging av hvilke faktorer som påvirker 

mulighetene for lengre planleggingshorisont, og tiltak rettet mot flaskehalsene som 
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avdekkes. I tillegg utarbeides det verktøy og prosesser for aktivitetsbasert 

ressursplanlegging. 

 

Korridorpasienter  

 

Målet er at det normalt ikke skal være korridorpasienter og grafen over viser at sykehuset 

har hatt en nedgang på ca. 8 % i andel korridorpasienter fra 1. tertial i fjor til 1. tertial i år.  

Et prosjekt som skal se nærmere på tiltak for å redusere antall pasienter i korridor er 

gjennomført og en arbeidsgruppe skal arbeide med implementering i henhold til 

prosjektets rapport. 

 

6   HR – PERSONAL  

 

Bemanningsutviklingen og stillingsprosent faste og midlertidige stillinger 
 

Sykehuset rapporterer 3023 brutto månedsverk i første tertial 2016. Det er en nedgang på 30 brutto 

månedsverk fra 3. tertial i fjor, se tabell under. 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.  

 

3 012 3 075 3 053 3 023 
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 3 500

1. tertial 2015 2. tertial 2015 3. tertial 2015 1. tertial 2016

Bemanningsforbruk tertialvis
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I grafen under fremkommer det at økningen i bemanningen er innenfor prehospitale 

tjenester, barne- og ungdomspsykiatrien, rusomsorgen og somatikken, mens det er 

reduksjon innenfor administrasjon og støttetjenester.  

 

 

 
Tabellen under viser antall brutto månedsverk ved STHF 1. tertial 2015 vs 1. tertial 2016 

fordelt på faste og midlertidige stillinger. Midlertidige stillinger er i hovedsak vikariater for 

navngitte personer. Før 01.07.2015 ble leger i spesialisering ansatt midlertidig i 

tidsbegrensede utdanningsstillinger (vanligvis 4-6 år). Etter 01.07.2015 ble de fast ansatt, 

dersom de ikke går i et vikariat for en annen lege i spesialisering. Dette kan være noe av 

forklaringen på hvorfor det er et lavere antall midlertidige ansatte fra 2015 til 2016, samtidig 

som andelen fast ansatte har økt.  

 

 

Brutto månedsverk 

hittil i perioden

Stillingsprosent Fast Midlertidig Fast Midlertidig

0 % 106                 116                 

0.1 - 9.9% 1                     1                     0                     1                     

10 - 19.9% 8                     10                   11                   7                     

20 - 29.9% 17                   18                   15                   15                   

30 - 39.9% 14                   11                   11                   13                   

40 - 49.9% 28                   7                     25                   9                     

50 - 59.9% 166                 34                   164                 30                   

60 - 69.9% 84                   10                   77                   10                   

70 - 79.9% 267                 35                   247                 38                   

80 - 89.9% 291                 30                   315                 16                   

90 - 99.9% 63                   7                     75                   3                     

100 % 1 537             267                 1 588             236                 

Alle stillingsprosenter 2 476             537                 2 528             494                 

1. tertial 2015 1. tertial 2016
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Det er en marginal endring i antallet faste deltidsstillinger i denne perioden. Det er også en 
generell nedgang i antall midlertidige stillinger, både hel og deltid. 
 
 

Rett bemanning med riktig kompetanse – rekruttering 
 
I 2016 er det utarbeidet en prosedyre for kompetansestyring ved STHF. Prosedyren skal 
være med å fremskaffe en samlet oversikt over kompetanse og -behov ved sykehuset. Etter 
hvert som prosedyren blir implementert, vil det være mulig å få en bedre oversikt over 
rekrutteringsbehovet innenfor de ulike yrkesgrupper ved sykehuset. 
 
Det er gjennomført to piloter i mai 2016 for å teste prosedyren. Etter evaluering av piloten vil 
prosedyren bli implementert i hele sykehuset. 
 
 

Ressursstyring 
 
Arbeidet med ressursstyring er en pågående prosess som aldri stopper opp. Man kan se på 
ressursstyring som en sirkel. Man planlegger, iverksetter, evaluerer og justerer hele tiden. 
Det er nok på dette punktet vi har mye å gå på ressursmessig – mange gjør ikke dette som 
en gjentagende prosess, men ser seg ferdig med planen når den er iverksatt. Det er mye å 
hente på å kontrollere om det vi faktisk har gjort den siste tiden var riktig med utgangspunkt i 
pasienten (klarte vi å planlegge på en slik måte at vi hadde rett person, rett kompetanse på 
plass til rett tid).  
 
For å kunne avhjelpe ledere ved STHF på en så god og riktig måte som mulig holder vi på 
med en evaluering av de prosessene man har avtalt. Hensikten er å se om det er 
mulig/nødvendig å gjøre dette på en ny måte for å få enda bedre kvalitet på arbeidsplaner. 
Dette er en del av et større prosjekt, som skal ta for seg flere elementer som påvirker driften 
ved STHF. Fokus her vil være aktivitetsstyrt bemanning, aml og avtaleverket rundt 
arbeidsplaner, overtid og merarbeid – sett ut fra pasientens og den ansattes behov i form av 
forutsigbarhet og sikkerhet i den daglige driften.  
 

Lederutvikling 
 
Det pågår et obligatorisk lederutviklingsprogram for avdelingsledere ved STHF. Dette startet i  
november 2015. Programmet består av tre moduler, og avdelingslederne er delt inn i to kull.  
Modul 1 og 2 er gjennomført. Modul 3 pågår i april og mai 2016. Hovedtemaene i 
programmet har vært:  

 Omdømmebygging /rekruttering. Foreleser Nils Marius Apeland, Bedre kommunikasjon 
AS 

 Lederrollen. Foreleser Einar Li, fagsjef HSØ 

 Virksomhetsstyring, risikostyring og resultatsikring. Foreleser Siri Fürst, Considium AS 
 
Det planlegges et lederutviklingsprogram for seksjonsledere med oppstart i løpet av 2016, og  
det jobbes med planer for videre oppfølging av avdelingsledere.  
 
Parallelt med lederutviklingsprogrammene vil det kontinuerlig pågå kurs og opplæring for  
ledere i tema som HMS-opplæring, personalportal, GAT, arbeidsrett, risikostyring,  
kompetansestyring. 
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7   BRUKERMEDVIRKNING  

Den årlige rapporten Pasienterfaringer med norske sykehus (Pasopp), som er utarbeidet av 
Kunnskapssenteret, og de interne brukerundersøkelsene offentliggjøres løpende på 
sykehusets hjemmeside (Sykehuset Telemark HF) og benyttes i forbedringsarbeidet. STHF 
har ferdigstilt et prosjekt for å fornye pasienttilfredshetsundersøkelsene. Ny intern 
brukerundersøkelse er vedtatt. Implementeringen er noe forsinket og ny brukerundersøkelse 
skal tas i bruk fra høsten 2016. 
  
I psykiatrien er det ansatt to erfaringskonsulenter.  
 
Ungdomsrådet ved STHF ble stiftet i 2015. Dette rådet skal ivareta pasientstemmen fra barn 
og unge og gi råd til administrerende direktør for forbedringsarbeid og god utvikling av 
Sykehuset Telemark HF. 
 
I det systematiske forbedringsarbeidet benyttes også brukere, som deltar i arbeidsgrupper 
for utvikling av tjenestetilbudet.  
 

8   OMDØMME/MEDIA 

Sykehuset Telemark opplever stor interesse fra mediene, og i første tertial 2016 har det vært 
mye omtale. I følge Retriever har Sykehuset Telemark blitt nevnt i flere artikler per måned 
hittil i 2016 enn hva som var tilfellet i 2015.  

 
Det er fylkesavisene TA og Varden, samt NRK Telemark, som omtaler Sykehuset Telemark 
oftest. Men sykehuset blir også omtalt i riksavisene, lokalavisene og i diverse faglige 
tidsskrifter. 
 
I april 2016 var det spesielt stor interesse rundt Sykehuset Telemark (230 klipp). Det skyldes 
avgjørelsen knyttet til plassering av ny stråleenhet, samt en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i 
Telemark. I tillegg hadde mediene omtale av en del andre saker. 
 
Sykehuset Telemark har tidvis stor pågang fra mediene, og innholdet i henvendelsene er 
svært varierte. Det kan være tilsvar til andres uttalelser, kommentarer til hendelser, svar på 
rapporter, tips fra pårørende og pasienter, lokal oppfølging av rikssaker, avgjørelser, 
forskningsresultater, spesialistuttalelser med mer. Mange av henvendelsene kommer til 
kommunikasjonsavdelingene, men også til ledere og andre ansatte. 
 
En god del av medieomtalen er også basert på egne tips og reportasjeideer fra sykehuset. 
Mediene er opptatt av helse, og journalistene er ikke bare opptatt av feil og mangler ved 
sykehuset. Den økende medieomtalen skyldes derfor også vår egen aktive rolle. 
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Det er viktig for sykehusets omdømme å synliggjøre positive resultater, kvalitetsforbedringer, 
nye tilbud og aktiviteter. I februar 2016 var Sykehuset Telemark nevnt i 174 artikler, og blant 
disse var det nesten bare positive saker. 
 

 
 
De siste månedene har sykehuset vært mer proaktivt i saker med potensiell mediestøy og 
risiko for omfattende negativ omtale. Ved å gå aktivt ut med informasjon i slike saker, kan vi 
ta mer styring over informasjonen og vi unngår ofte omfattende medieomtale. Ved å være 
proaktive i slike saker, viser vi åpenhet – noe som styrker troverdigheten vår i opinionen. 
 
Sykehuset Telemark har egen side på Facebook, og på denne legges det ut nyttig 
informasjon. Siden skaper større nærhet til publikum, intern stolthet blant ansatte, og den gir 
oss muligheten til å yte bedre service hvis folk har spørsmål til oss. (Vi svarer ikke på 
medisinske spørsmål på siden). Ved utgangen av april har sykehuset 4500 venner på 
Facebook. 
 
Helse Sør-Øst gjennomfører en omdømmeundersøkelse to ganger i året. Her blir både 
HSØs og sykehusenes omdømme målt på flere punkter. Sykehuset Telemark skårer lavt på 
flere spørsmål sammenliknet med andre helseforetak, og omdømmet til Helse Sør-Øst står 
også svakere i Telemark enn i andre fylker. Gjennom første tertial 2016 ser vi en bedring på 
flere områder i omdømmeundersøkelsen. Undersøkelsen viser blant annet at innbyggerne i 
fylket har fått større tiltro til behandlingen ved sykehuset.  
 

 
 
  
Sykehuset skårer også bedre på tillit, troverdighet og organisering. Sykehuset Telemark er 
det sykehuset i Helse Sør-Øst som har størst framgang på punktene om tillit og organisering. 
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9   FORSKNING  

De senere år har sykehuset hatt ca. 40 vitenskapelige publikasjoner registrert i CRISTIN 
(PubMed-registrerte) per år. I første tertial 2016 er 15 artikler publisert, hvorav 7 i nivå 2 
tidsskrifter. Et PhD arbeid (cand. med. Volker Moritz) er innsendt til vurdering for disputas 
ved Universitetet i Oslo. Forskningssjef, professor dr.philos. Tomm Bernklev tiltrådte 
nyopprettet forskningssjefsstilling ved Sykehuset i Vestfold april 2016. Stillingen ved 
Sykehuset Telemark er dermed utlyst ledig og ny forskningssjef er ansatt, men ikke begynt i 
sitt arbeide enda. Assisterende forskningssjef professor dr.med. Geir Hoff er midlertidig 
konstituert i stillingen.  
 

10   VIRKSOMHETSSTYRING, REVISJONER OG TILSYN 
 

Handlingsplan virksomhetsstyring 2016                

 
For 2016 er det utarbeidet en egen handlingsplan for virksomhetsstyring med tiltak, ansvar 
og frister for gjennomføringen. Status per 1. tertial er at planlagte tiltak er gjenført i henhold til 
plan. Handlingsplanen med statusvurdering per 1. tertial ligger som vedlegg 1 til 
tertialrapporten. 
 
 

Interne revisjoner 
 
24 av 27 interne revisjoner er gjennomført etter planen i første tertial. Av de 3 som ikke er 
gjennomført, er to planlagt gjennomført før sommeren, mens den siste er utsatt til august.  
Styret vil i egen sak i møte 26. oktober 2016 bli orientert om funn ved interne revisjoner. 
 
 

Eksterne tilsyn og konsernrevisjonen 
 
Under følger oversikt over eksterne tilsyn og konsernrevisjonen og status per 1. tertial 2016. 
 

Dato  Tilsyns-

organ 

Enhet i 

organisa-

sjonen 

Tema Funn Handlingsp

lan/tiltak  

Status  Sak 

Aug.- 

sept.2015 

Konsern-

revisjon 

STHF  Virksomhetsstyring 

herunder oppfølging 

av tidligere 

revisjoner  

  Redegjort 

for i egen 

styresak 

 15/ 

01653 

2013/ 

2014 

Konsern-

revisjon 

STHF  Oppfølgings-revisjon 

av revisjon av 

pasient-

administrativt arbeid  

  Redegjort 

for i egne 

styresaker 

67/2015. 

Avsluttet. 

Oppfølging 

inngår som 

en ordinær 

del av 

virksomhetss

tyringen 

 

Vår 2014 Konsern-

revisjon 

STHF, 

Medisinsk 

klinikk, 

avd.B 

Barne- og 

ungdomskl

inikken 

Virksomhetsstyring, 

kompeansestyring og 

ressursstyring  

Utskrivnings-

prosessen 

 Redegjort 

for i egne 

styresaker. 

Arbeid pågår  
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Dato  Tilsyns-

organ 

Enhet i 

organisa-

sjonen 

Tema Funn Handlingsp

lan/tiltak  

Status  Sak 

Nov-2015 Statens 

helsetilsyn 

ST Håndtering av blod 

og blodkompo-

nenter. 

Aktivitet knyttet til 

organdonasjon 

1 avvik  Handlings-

plan og 

tiltak er 

oversendt 

Helse-

tilsynet 

Avsluttet 15/021

85 

Nov-2015 Fylkes-

mannen i 

Telemark 

Medisinsk 

klinikk 

Samhandling om 

utskrivning av 

pasienter 

1 avvik 

1merknad 

Opp-

følgings-

plan 

oversendt 

Fylkes-

mannen 

Pågår 15/004

81 

15.15.15 – 

dato for 

rapport  

Fylkes-

mannen i 

Telemark 

ST, med. 

og kir 

klinikk 

Pasientbehandling 

ved overbelegg 

Foreløpig 

rapport 

foreligger 

Redegjort 

for foreløpig 

rapport i 

styresak 39-

2016 

 16/005

14 

Nov -2015 DSB ST  Systematisk helse, 

miljø og 

sikkerhetsarbeid 

2 avvik 

4 anmerk- 

ninger 

Opp-

følgings-

plan 

oversendt 

DSB 

Pågår 15/016

10 

Okt.2015 Norsk 

akkredi-

tering 

Medisinsk 

service-

klinikk, 

Avd. for 

labora-

torie-

medisin 

Fornyelsesbesøk i 

hht ISO 15189 

13 

vesentlige 

og 7 

mindre 

avvik fra 

krav i 

standar 

Avvik 

lukket og 

fornyet 

akkredi-

tering  frem 

til 15.4.2021 

Avsluttet 15/021

12 

Febr.2016 Det norske 

Veritas 

Medisinsk 

servicekl., 

Avdeling 

for 

arbeids-

medisin 

Periodisk revisjon.   

Fokusområde: 

Utredning av 

pasienter med 

mistenkt 

arbeidsrelatert 

sykdom, utdanning 

av spesialister i 

arbeidsmedisin og 

forskning. 

Ingen funn, 

tre obser-

vasjoner 

 Avsluttet  

April 2016 Det norske 

Veritas 

Medisinsk 

servicekl., 

Fertilitetsa

vd. Sør 

Periodisk revisjon.  

Fokusområde:  

Endringer i ny 

standard 

Ingen funn, 

to obser-

vasjoner 

 Avsluttet   

Vår 2014 Kommunalt 

brannvesen 

Notodden  Undersøkelse av 

fysiske forhold; 

brannskiller 

7 avvik Plan 

oversendt 

brann-

vesenet, har 

godkjent 

videre 

fremdrifts-

plan.  

6 av 7 avvik 

lukket 

 

Okt. 2015 Kommunalt 

brannvesen 

Rjukan  Ivaretakelse av 

brannsikkerhet i 

forbindelse med ny 

bruk av bygningene.  

5 avvik Tilbakemeld

ing til 

brannvesen 

under arbeid 

Plan 

oversendt 

brannvesen – 

tilsyn lukket 

15/016

46 
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Dato  Tilsyns-

organ 

Enhet i 

organisa-

sjonen 

Tema Funn Handlingsp

lan/tiltak  

Status  Sak 

Mars 2015 Kommunalt 

brannvesen 

Porsgrunn Undersøkelse av om 

virksomheten 

arbeider systematisk 

med branntrygghet – 

ettersyn av 

branntekniske 

installasjoner  

Rapport 

foreligger 

ikke 

   

Juni 2015 Kommunalt 

brannvesen 
Nordagutu Undersøkelse av 

fysiske forhold og 

internkontroll  

Rapport 

foreligger 

ikke 

   

Des. 

2015 

Kommunalt 

brannvesen 

Skien Oppfølging av 

brannsikrings-

prosjekt, tematilsyn 

bygg 19 

Ingen 

avvik 

Tilbakemeld

ing ikke 

nødvendig 

Lukket 15/178

77 

Jan. 

2016 

Kommunalt 

brannvesen 

Notodden Uanmeldt 

branntilsyn, kir-med. 

Avdeling, 

rømningsproble-

matikk, senger i 

korridor 

1 avvik Tilbakemeld

ing godtatt. 

Avvik 

lukket. 

Lukket 16/003

73 
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11  BÆREKRAFTIG UTVIKLING, GOD ØKONOMISTYRING OG IKT-
PROSJEKTER 

Økonomi 
 
Akkumulert resultat -16,8 MNOK (Budsjettavvik – 21,8 MNOK). Avviket forårsakes av lavere 
aktivitet enn budsjettert og høyere kostnader til dyre legemidler og lønn enn budsjettert. 
 
For legemidler inngår og følger Sykehuset Telemark, med svært få unntak, de avtalene som 
LIS (legemiddelinnkjøpssamarbeidet) har fremforhandlet med leverandører og som gir 
gunstige  rabatter. Når ny avtale inngås for et legemiddel, legges praksis om for å få størst 
mulig uttelling av rabatten. Sykehuset følger nasjonalt system for innføring av nye metoder, 
dvs tar ikke i bruk legemidler som er under metodevurdering, med mindre det er innvilget 
unntak. 
 
 

Investeringer  
  
Total ramme for investeringer i 2016 er satt til 90 millioner. Investeringene fordeler seg på 
porteføljene Bygg, IKT, MTU, Annet og Havari. Majoriteten av de godkjente prosjektene og 
anskaffelsene er igangsatt og prognosen per første tertial for påbegynte aktiviteter beløper 
seg til 87,7 millioner. Oppstart av nye prosjekter og anskaffelser avventes derfor inntil videre. 
 
 

IKT-prosjekter   
 
Godkjente IKT prosjekter i 2016 er igangsatt etter følgende plan; 
 

 
 
Prosjektet «T-Doc sporingssystem til sterilsentralen» blir trolig en regional anskaffelse. Dette 
vil imidlertid kreve et nytt internt vedtak av vårt eget porteføljestyre vedrørende mulig 
tidspunkt for implementering, da kostnad for dette vil bli vesentlig høyere enn det som er 
avsatt i årets ramme. 

Avsluttende prosjekter fra 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August
Septembe

r
Oktober

Novembe

r

Desembe

r
2017

Omorganisering STHF 2014

Interaktiv Henvising og Rekvirering IHR *

Trio  oppgradering v5

eResept

Prioriterte prosjekter 2016

Id ved setting av blod

PACS oppgradering Impax 6.5.x

Oppgradering TGK med Taletrener

Epikrise i Min Journal

DIPS GP regional standardisering

KPP (kostnad pr pasient) 2017 (**)

Nasjonal felles nettløsning - mottaksprosjekt

Løsning for Kreft pakkeforløp (**)

Køsystem med selvinnsjekkautomat på poliklinikk

T-Doc sporingssystem til sterilsentralen

Oppgradering intranettløsning (foranalyse)

Frikort-oppslag mot HELFO

DIPS – GAT integrasjon (GAT-conector)

Informasjon og veiledning i publikumsarealene

TGK i Partus

Dokument- og Forbedringssystem (DFS)

Oppgradere ATC host med digital medisinkurve

Oppstart godkjent  Oppstart til godkjenning
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Gevinstoppfølging har i 1. tertial vært gjort på to avsluttede prosjekter; «Sikker print» og 
innføring av «e Resept». 
 
Oppfølging «Sikker print»; 
 

 
 
 
Innføring av e Resept; 
 

     
 

 

 

12  Risikovurdering Sykehuset Telemark HF  

Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, 
retningslinjer og i tråd med de styringskrav som Helse Sør-Øst fastsetter i 
oppdragsdokument og foretaksmøte, samt øvrige vedtak som fattes av styret i Sykehuset 
Telemark. Effektiv styring forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som 
kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler. 
 
Løpende risikovurderinger er et av grunnlagene for styringsdialogen internt i helseforetaket 
og inn mot styret blant annet via tertialvis risikovurdering og risikovurderinger i prosjekter og 
andre oppgaver som funn fra eksterne tilsyn. 
 
Risikovurdering innebærer å identifisere risiki, som kan true oppfyllelsen av virksomhetens 
mål og krav. Med bakgrunn i mål og krav er risikovurderingen et hjelpemiddel for styret og 
ledelsen til å identifisere hvilke områder som bør ha størst prioritet i kommende periodes 
internkontrollarbeid.  
 
Videre vil risikovurderingen gi grunnlag for risikostyringen i virksomheten. Risikostyringen 
omfatter tiltak og prioriteringer for hva som bør følges opp. 
 
Risikovurderingen gir også en fremstilling av hvilke områder som har spesielt ledelsesmessig 
fokus. Risikostyringen forutsetter at det utarbeides tiltaksplaner for de områdene som er 
forbundet med uakseptabel risiko. 
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Risikovurderinger i 2016 for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger 
korrigert for nye utfordringer som fremkommer, det være seg i oppdragsdokument 2016, 
foretaksprotokoller eller bestillinger fra styret i sykehuset. For alle områder gjøres en 
vurdering for hva som er sannsynligheten for at helseforetakets mål og krav ikke vil bli 
oppfylt. Samtidig vurderes risikoområdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at 
området ikke håndteres på en god nok måte. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens 
gjøres uavhengig av hverandre 
 
 

Risikovurdering per 1. tertial 2016 
 
Under i matrisen Risikokart etter 1. tertial 2016 under vises hvordan områdene, ut fra vurdert 
sannsynlighet og konsekvens, kategoriseres i forhold til en skala fra lav til kritisk.   
All virksomhet er forbundet med risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset 
Telemark blir områder som defineres med «lav» risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For 
alle områder som er forbundet med «moderat» eller «høy» risiko (gul og rød farge), skal det 
synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko, og når det forventes at 
tiltakene har fått ønsket virkning.  
 
Risikobildet er først og fremst et verktøy for ledelsen ved sykehuset for å identifisere hvilke 
områder som trenger særskilt oppmerksomhet i perioden fremover. Hensikten med den økte 
oppmerksomheten er å kunne korrigere utviklingen for å oppnå så gode resultater som mulig 
i løpet av året. Tiltakene som er tatt inn i tabellen Iverksatte og planlagte tiltak for 
risikoområder med mer enn akseptabel risiko skal bidra til dette (vedlegg 2). 
 
Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter 1. tertial 2016 slik at det ikke foreligger 
økt risiko for redusert kvalitet og pasientsikket.  
 
Dette er kun et utdrag av risikovurderingen. Vurdering av risikoområdene og handlingsplan 
med tiltak ligger som vedlegg til tertialrapporten (vedlegg 2). 
 
Risikokart etter 1. tertial 2016:

 



Vedlegg 1 til tertialrapport 1. tertial 2016 – Handlingsplan 2016 for virksomhetsstyring 
 

Side | 1  
 

Nr. Handling Tiltak Ansvar Frist  Status 
1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 

1.0 Følge opp anbefalinger i 

rapport etter revisjonen 

Tiltaksarbeid etter revisjon 

sept.-nov. 2015 avholdt av 

Konsernrevisjonen i HSØ. 

Utarbeide styresak og 

handlingsplan og følge opp 

tiltak som del av 

tertialrapporten i 2016 

Revisjonsrapport 08/2015 - Tiltaksarbeid etter 

revisjoner utført av konsernrevisjonen ved 

Sykehuset Telemark HF. Styresak til styremøte i 

ST 10.02.16 

Oppfølging etter Konsernrevisjonens revisjon i 

2015 – Utarbeide handlingsplan. Styresak til 

styremøte i ST 06.04.16 

 

 Innarbeide og følge opp aktuelle tiltak etter 

revisjonen knyttet til virksomhetsstyring i 

handlingsplan for virksomhetsstyring 2016  

 

Oppdatere og følge opp handlingsplan for det 

pasientadministrative arbeidet med tiltak etter 

oppfølgingsrevisjon  

Inkl. risikovurdering per tertial 

Utarbeide og følge opp tiltak etter revisjon av 

Medisinsk koding (pilot plastkir) 

 

Utarbeide tertialrapport (intern)  

Utkast innholdsfortegnelse styresak til styremøte i 

ST 06.04.16 

 

Utarbeidelse av tertialrapporter 

Adm.dir/ 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring 

 

Adm.dir/ 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring 

 

 

Adm.dir/ 

Fagdir./ 

Kvalit.sjef 

 

 

Ledere 

 

 

 

Analyse 

 

Fagdir. 

 

 

Adm.dir. 

Stab  

 

Adm.dir. 

stab 

01.02.16 

 

 

 

 

28.03.16 

 

 

 

 

 

31.01.16 

10.03.16 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

 

April 

 

2015 

 

 

28.03.16 

 

 

Løpende 

i 2016 

Utført 

 

 

 

 

Utført 

 

 

 

 

 

Utført 

Utført 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

 

Utført  

 

Utført 

 

 

Utført 

1.2 Instrukser og vedtekter er 

oppdaterte og ligger på 

STs nettside 

Instruks for styret og vedtektene for ST er 

oppdaterte og ligger på STs nettside) 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring 

01.03.16 Utført 

1.3 Organisasjonskarter 

oppdatert. 

Organisasjonskart på nivå 2, 3 og 4 skal være 

oppdaterte og ligge på Pulsen 

Komm.sjef Løpende Løpende 

1.4 Oppdatere årshjul for 

virksomhetsstyring på 

foretaksnivå. Oppdatere 

møteplan på foretaksnivå.  

Oppdatere årsplan for 

styremøter. 

Fastsatte datoer for hele året knyttes til når de 

ulike prosessene skal gjennomføres: 

1. Plan for virksomhetsstyring 2016 

2. Strategi og mål 

3. Budsjett (Mål og budsjett og Økonomisk 

langtidsplan) 

4. Oppdrags- og bestillerdokument (OBD) 

5. Rapportering gjennom månedsrapportering, 

tertialrapportering, risikovurdering og 

årsregnskap 

6. Oppfølgingsmøter 

7. Årlig melding og Årsrapport 

Adm.dir./ 

Øk.dir./ 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring 

15.03.16 Utført 
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Nr. Handling Tiltak Ansvar Frist  Status 
1.5 Operasjonalisere  

føringene i Oppdrags- og 

bestillerdokumentet (OBD) 

i helseforetaket. 

Stab og ledere 

Ledergruppen utarbeidet virksomhetsplan for 

foretaket, risikovurdert, ansvarssatt og oppført 

tiltak for mål og oppdrag 

Statusrapportering i dialogmøte med adm.dir. 

hvert tertial 

 

Egen styresak årlig etter at OBD formelt vedtas i 

foretaksmøte i februar 

Utvikle videre system for monitorering av alle 

styringskrav fra OBD og sørge for hensiktsmessig 

tilbakerapportering til styret tertialvis og årlig til 

Helse Sør-Øst RHF i form av årlig melding. 

Vedtak i henhold til foretaksmøteprotokoller 

følges opp etter samme oppfølgingsregime og er 

tatt inn som krav i mal til lederavtalene. 

Leder-

gruppen 

 

 

Leder- 

gruppen 

 

Adm.dir./ 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring 

 

Adm.dir./ 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring/ 

Dir.stab 

29.01.16 

 

 

 

Løpende   

 

 

28.03.16 

 

 

 

 

Løpende  

Utført 

 

 

 

Løpende 

 

 

Utført 

 

 

 

 

Løpende  

1.6 Inngåelse av 

lederavtaler for 

ledernivå 1-4.  
 

Lederavtaler utarbeides  

 

Lederavtale mellom nivå 1 og 2 for 2016  

 

Lederavtaler på nivå 3 og 4 for 2016 

      

 

Øk.dir. 

 

Øk.dir. 

 

 

Øk.dir. 

Nov. 

2015  

 

31.01.16 

 

31.03.16 

Utført 

 

Utført 

 

 

Utført 

1.7 Oppdaterer årlig 

helhetlig «Fullmakts-

dokument» for personal, 

økonomi, innkjøp og 

overordnede fullmakter  
 

Styresak årlig i desember   Øk.dir. Des.2016  

1.8 Koordinere arbeid med 

Årlig melding 2015 og 

tilhørende styresak  
 

Styresak ferdig til styremøte ST før 1. mars og 

årlig melding oversendes HSØ 1.3.2016 

Adm.dir./ 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring 

01.02.16 Utført.  
Sak 6-16 

styrets 

møte 

10.2.16 

1.9 Koordinere arbeid med 

Årsrapport 2015 og 

tilhørende styresak  
 

Styresak ferdig til styremøte ST 6. april 2016  
 

Øk.dir.  Utført. 

Sak 26-

16 

Styrets 

møte 

6.4.16  
 

2.0 Etablere mål og styring av risiko  

 
2.1 Gjennomføre LGG  

 

 

Gjennomføres 3. tertial 2016 Adm.dir./ 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring 

Høst 

2016 
 

2.2 Gjennomføre tertialvise 

risikovurderinger 

Gjennomføres hvert tertial Ledere Hvert 

tertial 
Utført 

for 1. 

tertial 
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Nr. Handling Tiltak Ansvar Frist  Status 
2.3 Oppfølging av tilsyn og 

interne revisjoner. Sørge 

for at interne revisjoner 

på foretaksnivå 

gjennomføres ihht 

styrevedtatt plan  

 

Utarbeide årlig styresak 

med plan for interne 

revisjoner  

Følge opp system som gir løpende oversikt 

over alle åpne avvik og merknader etter 

eksterne tilsyn. Status over åpne avvik i 

forbindelse med tilsyn og interne revisjoner 

rapporteres til styret hvert tertial. 

 

Interne revisjoner gjennomføres etter 

styrevedtatt plan.  

 

 

Fagdir./ 

Kvalit.sjef 

Hvert 

tertial og 

løpende  

 

2.5 Kurs i risikostyring Kurs i risikostyring for ledergruppen og 

medarbeidere fra administrasjon, kvalitet og 

bedriftshelsetjenesten 

Spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring/

HR 

2016 2 kurs 

avholdt 

mai. 

Kurs 

avd. 

ledere 

aug. 
3.0 Tiltak for å ha styring og kontroll:  

   

3.1 Oppdatere prosedyre for 

kvalitets- og 

virksomhets-

styringssystemet i ST 

 

Oppdatere prosedyre. Må sees i sammenheng 

med implementeringen av nytt avviks- og 

forbedringssystem 

Kvalit.sjef/ 

spes.rådg. 

virksom- 

hetsstyring 

Høst 

2016 
 

 Utarbeide prosedyre for 

kompetanse-styring  

 

Utarbeide prosedyre for kompetansestyring. 

2 piloter er gjennomført i henhold til 

prosedyre, før implementering 

HR Vår 2016 Utført 

 Oppdatere informasjon 

om virksomhets-styring 

og tilhørende linker på 

intranett  

Arbeidsgruppe for å videreutvikle 

informasjon om virksomhetsstyring på 

intranettet (Pulsen) 

Spes.rådg. 

virksom-

hetsstyring 

Høst 

2016 
 

 Dokumentstyrings- og 

forbedringssystem 

(DFS) 

 

Beslutte leverandør 

 

Implementere nytt system 

Prosj.leder 

 

1.1.2017 

Mai 2016 

 

1.1.2017 

Utført 

 

Arbeid 

igang 

 
4.0 Oppfølging:  

 
4.1 Det er utarbeidet et 

hensiktsmessig system 

for rapportering til adm. 

direktør og styret 

(måned, tertial og årlig).  

 

Det rapporteres regelmessig på avdelings- og 

foretaksnivå gjennom  

- Månedlige virksomhetsrapporter til styret  

- Tertialrapporter  

- Ledelsens gjennomgåelse (LGG)  

- Årlig melding 2016  

 

Dir.stab, 

Ledere 

Løpende  Løpende 

4.2 Oppfølging av 

styrevedtak, strategier  

 

System for oppfølging av styrevedtak, samt 

oppfølging av gjeldende strategi  

Arbeidet med oppfølging av styrevedtak er 

videreutviklet i 2016. Egen sak til 

ledergruppa etter styremøter for info om 

ansvarlige og tidsfrister 

Dir. stab Løpende  Løpende 
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Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og i 
tråd med de styringskrav som Helse Sør-Øst fastsetter i oppdragsdokument og foretaksmøte, 
samt øvrige vedtak som fattes av styret i Sykehuset Telemark. Effektiv styring forutsetter at det er 
etablert en intern kontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og 
mangler. 
 
Løpende risikovurderinger er et av grunnlagene for styringsdialogen internt i helseforetaket og 
inn mot styret blant annet via tertialvis risikovurdering og risikovurderinger i prosjekter og andre 
oppgaver som funn fra eksterne tilsyn. 
 
Risikovurdering innebærer å identifisere risiki, som kan true oppfyllelsen av virksomhetens mål 
og krav. Med bakgrunn i mål og krav er risikovurderingen et hjelpemiddel for styret og ledelsen 
til å identifisere hvilke områder som bør ha størst prioritet i kommende periodes 
internkontrollarbeid.  
 
Videre vil risikovurderingen gi grunnlag for risikostyringen i virksomheten. Risikostyringen 
omfatter tiltak og prioriteringer for hva som bør følges opp. 
 
Risikovurderingen gir også en fremstilling av hvilke områder som har spesielt ledelsesmessig 
fokus. Risikostyringen forutsetter at det utarbeides tiltaksplaner for de områdene som er 
forbundet med uakseptabel risiko. 
 
Risikovurderinger i 2016 for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger 
korrigert for nye utfordringer som fremkommer, det være seg i oppdragsdokument 2016, 
foretaksprotokoller eller bestillinger fra styret i sykehuset. For alle områder gjøres en vurdering 
for hva som er sannsynligheten for at helseforetakets mål og krav ikke vil bli oppfylt. Samtidig 
vurderes risikoområdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at området ikke håndteres 
på en god nok måte. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens gjøres uavhengig av 
hverandre 
 

Risikovurdering per 1. tertial 2016 

 
I matrisen Risikokart etter 1. tertial 2016 under vises hvordan områdene, ut fra vurdert 
sannsynlighet og konsekvens, kategoriseres i forhold til en skala fra lav til kritisk.   
 

Sannsynlighet 1: Meget liten Konsekvens: 1: Ubetydelig 

2: Liten 2: Lav 

3: Moderat 3: Moderat 

4: Stor 4: Alvorlig 

5: Svært stor 5: Svært alvorlig 

    

Fargekoder i risikovurderingen: Rød farge: Kritisk 

Gul farge: Moderat 

Grønn farge: Lav 

 
 
All virksomhet er forbundet med risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark 
blir områder som defineres med «lav» risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle områder 
som er forbundet med «moderat» eller «høy» risiko (gul og rød farge), skal det synliggjøres hvilke 
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tiltak som gjennomføres for å redusere risiko, og når det forventes at tiltakene har fått ønsket 
virkning.  
 
Risikobildet er først og fremst et verktøy for ledelsen ved sykehuset for å identifisere hvilke 
områder som trenger særskilt oppmerksomhet i perioden fremover. Hensikten med den økte 
oppmerksomheten er å kunne korrigere utviklingen for å oppnå så gode resultater som mulig i 
løpet av året. Tiltakene som er tatt inn i tabellen Iverksatte og planlagte tiltak for risikoområder med mer 
enn akseptabel risiko skal bidra til dette. 
 
Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter 1. tertial 2016 slik at det ikke foreligger økt 
risiko for redusert kvalitet og pasientsikket. 

 
 
Risikokart etter 1. tertial 2016 
 

 
 

 

Risikoområdene i tabellen 

1. Tilgjengelighet 

2. Pasientsikkerhet og administrative rutiner 

3. Avvik og internkontroll, forbedring og læring 

4. HR 

5. Bemanning mot budsjett 

6. Aktivitet 

7. Økonomisk handlingsrom 

8. Pakkeforløp kreft 

9. Operasjonsstuer, poliklinikk og sengefasiliteter 

10. STHF, U30 og strålesenter 
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Risikoområder 
Sannsynlig

het 

 
Konsekven

s 

 Risiko 
tertial 

3. 2015 og 
2016 

For de enkelte risikoområdene legges følgende vurderinger og tiltak 
til grunn for ledelsens oppmerksomhet i 2016:  

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
  

3 
1 2 3 

 

1. Tilgjengelighet 
 

 X    
 

   X  
     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. 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 %. 

 Ventetiden er redusert  

 Pasienten opplever ikke 
fristbrudd 

 

 

 

  

  

2. Pasientsikkerhet og adm. 
rutiner 
 

   X  
 

  X   
     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. Arbeidet med 
kvalitet og pasientsikkerhet er høyt prioritert og STHF kan vise til 
forbedret måloppnåelse i 2015. Det er viktig med fortsatt tett oppfølging 
av arbeidet. 
Arbeidet med å redusere forekomsten av sykehusinfeksjoner følges opp 
og målingen i februar 2016 viste 3,1 % for sykehusinfeksjoner, som er 
nær målet på under 3 %.  
Sykehuset Telemark viderefører arbeidet med å sikre at pasientene får 
timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 81,2 % av 
henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt 
henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev.  
Andel korridorpasienter var i mars 3,1 %. Dette er en nedgang fra forrige 

måned, men målet er ikke nådd.  

Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert og følges opp i lederlinja.  

STHF startet i februar opp prosjektet DIPS standardisering. 

 

 Infeksjoner 

 Direkte time 

 Korridorpasienter 

 Pasientsikkerhetsprogramm
et 

 Arbeidsprosesser i DIPS 
 

 

 

 

  

  

  

  

3. Avvik og internkontroll – 
forbedring og læring 

  X   
 

  X   
     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. Sykehuset 

Telemark har opplæring og fokus på meldekultur. Oppfølging av  Meldekultur 
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Risikoområder 
Sannsynlig

het 

 
Konsekven

s 

 Risiko 
tertial 

3. 2015 og 
2016 

For de enkelte risikoområdene legges følgende vurderinger og tiltak 
til grunn for ledelsens oppmerksomhet i 2016:  

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
  

3 
1 2 3 

 

 § 3-3 saker 
 

  uønskede hendelser og avvikshåndtering, årsaksanalyser, gjennomgang 

og læring internt og på tvers, tema i ledermøter og KPU, oppfølging av 

pasientsikkerhetskultur undersøkelsen. Sykehuset Telemark har som mål 

å publisere minst 20 prosent av de uønskede hendelsene på nettet i 

2016.  

4. HR 
 

 X    
 

  X   
     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. 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 %. Hittil i år ligger på 6,9 %, mens det i samme periode i fjor var 
6,7 %. 
Det arbeides kontinuerlig med å forbedre arbeidet med tjenesteplaner og 
vaktplaner, som i minst mulig grad gir rom for AML brudd.  
Arbeidet med kompetanse og rekruttering skjer kontinuerlig.  
 

 Sykefravær 

 AML 

 Kompetanse og rekruttering 
 

 
 

 

 

  

  

  

5. Bemanning mot budsjett 
 

   X  
 

  X   
     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. 
Sannsynligheten for at budsjettet ikke innfris på disse områdene er større 
(og endret til «stor» sannsynlighet fra forrige tertialrapportering). 
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. Sammenligner vi 
med første tertial i fjor så er forbruket i første tertial 9 brutto månedsverk 
høyere enn i fjor.  
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. 

 Årsverk 

 Variabel lønn 

 Innleie (varekostnad) 
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Risikoområder 
Sannsynlig

het 

 
Konsekven

s 

 Risiko 
tertial 

3. 2015 og 
2016 

For de enkelte risikoområdene legges følgende vurderinger og tiltak 
til grunn for ledelsens oppmerksomhet i 2016:  

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
  

3 
1 2 3 

 

6. Aktivitet somatikk og 
psykiatri 
 

 X    
 

   X  
     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. 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.  
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.  
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 når vi ser 
VOP og TSB samlet.  
 

 Somatikk  

 Psykiatri 

 

 

 

  

  

7. Økonomisk handlingsrom 
 

   X  
 

   X  
     Risiko er vurdert som “kritisk”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med større risiko siden forrige vurdering. 
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 og overtid / ekstrahjelp 
som følge av økt behandlingsvolum og ressurskrevende pasienter.  
 

 Økonomi 

 Investeringer 
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Risikoområder 
Sannsynlig

het 

 
Konsekven

s 

 Risiko 
tertial 

3. 2015 og 
2016 

For de enkelte risikoområdene legges følgende vurderinger og tiltak 
til grunn for ledelsens oppmerksomhet i 2016:  

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 
  

3 
1 2 3 

 

8. Pakkeforløp kreft 

 X    

 

  X   

     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 
være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. Sykehuset 
Telemark har innført alle 28 pakkeforløp for kreft i henhold til 
innføringsplanen. Innføringen er koordinert via en tverrfaglig 
koordineringsgruppe.   
Det finnes foreløpig bare tilstrekkelig tallgrunnlag for måltall for et fåtall av 
forløpene.  
 

9. Operasjonsstuer, 
poliklinikk og 
sengefasiliteter  

  X   
 

  X   
     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. 
Organisasjonen har fokus på kvalitet og utnyttelse av kapasitet på 
operasjonsstuer, poliklinikk og sengefasiliteter. Et viktig moment i denne 
sammenheng er utvidelse av planleggingshorisonten. Arealprosjekt 
Porsgrunn er gjennomført og sluttrapport er ferdigstilt og levert.. Arbeidet 
med fase 1 er startet opp. 

 Operasjonsstuer 

 Poliklinikk  

 Sengefasiliteter 
 

 

 

 

 

  

  

  

10. STHF prosjekter 
 

 X    
 

   X  
     Risiko er vurdert som “moderat”, som innebærer at området vurderes å 

være forbundet med uendret risiko siden forrige vurdering. 
U30 skal styrebehandles i juni i STHFØ styret. 
Strålesenter er vedtatt plassert i Skien. 

 U30 

 Strålesenter 
 

 

 

 

  

  

Tabell: Utviklingen i risikobildet i 2016 med status forrige tertial tertialvis utvikling i 2016  
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I tabellen under fremkommer planlagte og iverksatte tiltak for å redusere risikoen og øke måloppnåelsen: 

Planlagte og iverksatte tiltak i forhold til risikoområder med mer enn akseptabel risiko 1. tertial 
2016 

Risikoområder Beskrivelse 
Mulig konsekvens 

Tiltak Effekt Ansvar Frist 

1. Tilgjengelighet 

Fristbrudd 

 

Pasienter får ikke 

oppfylt sin rett til 

nødvendig helsehjelp. 

Spesialisthelsetjenesten 

overholder ikke juridisk 

bindende forpliktelse til 

å oppfylle pasientens 

rettighet, og pasientens 

rettslig krav på 

behandling innen den 

fristen som er fastsatt. 

Det er implementert og gjennomført tiltak innen Ort, Uro og 

fordøyelses-sykdommer i henhold til utarbeide 

handlingsplaner. 

 

Pasientene skal 

ikke oppleve 

fristbrudd 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

Løpende 

2. Pasientsikkerhet og administrative rutiner 

 Pasienter får 

infeksjoner, som 

forlenger 

pasientoppholdet. 

Sykehusinfeksjoner: 

Sykehuset har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale 

smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers 

er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt 

høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med 

pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på 

pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et 

forebyggende tiltak. Det er også iverksatt tiltak for å 

forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter, 

samt fokus på stell av sentrale venekateter og forebygging av 

trykksår. 

Korridorpasienter: 

Det iverksatt et prosjekt for å redusere antall 

korridorpasienter.  

Målet er å 

redusere 

sykehusinfeksjone

ne til under 3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

medarbeidere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikksjefer 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 
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Pasientsikkerhetsprogrammet: 
Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder er på mange 

av områdene spredd til relevante enheter, med unntak av 

området samstemming av legemiddellister (71 %), trykksår 

(90 %) og fall (90 %) 

Det skal normalt 

ikke være 

korridorpasienter 

 

•Redusere 

pasientskader. 

•Bygge varige 

strukturer for 

pasientsikkerhet 

•Forbedre 

pasientsikkerhetsk

ulturen i 

helsetjenesten 

 

 

Klinikksjefer 

 

 

Løpende 

3 Avvik og internkontroll – forbedring/læring  

 

 

 

 

 

 

 

Unnlatelse å melde om 

potensielle og reelle 

uønskede hendelser / 

avvik gir større risiko 

for at hendelsen ikke 

gjennomgås 

tilstrekkelig, årsak 

avdekkes ikke og det 

settes ikke inn 

korrigerende tiltak for å 

hindre gjentakelse, 

større risiko for at 

pasient og andre 

involverte ikke ivaretas i 

tilstrekkelig grad.   

Feil ruting av 

elektroniske 

arbeidsoppgaver i DIPS.  

Opplæring og fokus på meldekultur, oppfølging av uønskede 

hendelser og avvikshåndtering, årsaksanalyser, gjennomgang 

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

oppfølging av pasientsikkerhetskultur undersøkelsen. Tema 

ved pasientsikkerhetsvisitter. 

 

Endring i DIPS som følge av gjennomført omorganisering. 

Sikkerhetsrutiner er iverksatt for å sikre at pasienter får time 

på riktig sted. 

Færre alvorlige 

uønskede 

hendelser. 

 

 

 

Pasienter får time 

på rett 

behandlingssted 

Alle ledere, 

Bistand fra  

kvalitets-

avdelingen 

 

 

DIPS 

forvaltning/  

Analyseavd. 

Løpende 

 

 

 

 

 

Gjennom-

ført 
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4 HR 

  Sykefravær: 

 Spesielt fokus på avdelinger i omstilling og tiltak for å 

redusere sykefraværet 

 Følge opp avdelinger med høyt sykefravær 

 Samarbeid med NAV for å redusere sykefraværet i Akutt 

og beredskapsklinikken. Per august er 2 av 3 avdelinger 

innenfor målet om et sykefravær på 5 %.  

AML: 

 Forbedre arbeidet med tjenesteplaner og vaktplaner, 

som i minst mulig grad gir rom for AML brudd  

 “Prosjekt bemanningsplanlegging og ressursstyring”. 

Delmål å redusere AML-brudd, spes. på legesiden. 

 

 

Kompetanse og rekruttering: 

 Strategi for å rekruttere og beholde 

spesialistkompetanse ved STHF 

 Ulike kanaler benyttes og tiltak iverksettes for å skaffe 

spesialister (blant annet deltakelse på messer, 

annonsering, rekrutteringsbyrå) 

 LinkedIn er etablert. STHF har egen side og 

presentasjon. 

 Lean prosjekt “Turnusleger” med fokus på riktig 

rekruttering og kvalitetssikring av 

kompetanseoppbygging med tanke på langsiktig 

spesialistrekruttering.  

 

 

 

 

 

 

 

 Redusere 

sykefravær 

 Redusere 

AML-brudd 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

 

 

HR-enhet/ 

klinikker 

 

 

 

 

 

 

HR 

 

 

 

 

HR 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt 

 

 

 

 

Løpende 
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5 Bemanning 

 Sikre utnyttelse av 

ressurser på best mulig 

måte i 

pasientbehandlingen. 

 Gjennomføring av Utviklingsplanen  

 

Ressursplanlegging  

 Det er utarbeidet en handlingsplan for ressursstyring, og 

etablert en arbeidsgruppe som skal følge opp 

konsernrevisjonens anbefalinger, slik at tiltak 

gjennomføres.  

 

Innleie 

 Rekruttere til faste stillinger for å unngå innleie 

 

 

 

Forbedring av 

intern styring og 

kontroll  

 

Klinikksjefer, 

ledere, stab 

 

Analyse 

 

 

 

 

Ledere 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

Løpende 

 

6 Aktivitet 

 Ikke god nok 

ressursutnyttelse 

Somatikk: 

 Utnytte operasjonskapasitet på Notodden, ved å øke 

antall postbariatriske operasjoner. 

 LEAN prosjekter 

 Poliklinikkprosjekt. Etablert «speed poliklinikk KIR 

Porsgrunn» og utvidelse til andre fagområder er under 

vurdering. 

 Innledet samarbeid med SIV og SSHF for 

benchmarking. 

 Iverksatt løpende måling av % sesjonstid/knivtid  

Psykiatri: 

 BUP – Tilsette i vikariater. 

God veiledning og opplæring av nytilsatte/ vikarer. 

Undersøke og følge opp registreringspraksis i DIPS. Se 

på ”pasient-porteføljen” til hver enkelt ansatt mht å 

avslutte saker og antall saker under arbeid, samt antall 

samtaler/tiltak pr dag. Lage gode prosedyrer på 

utredning, behandling. Arbeide etter felles maler. 

God opplæring i DIPS.  

Økt aktivitet og 

bedre utnyttelse 

av ressursene. 

 

Å bedre 

tilgjengelighet 

ved poliklinikken 

for pasienter.  

 

 

Klinikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 
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Fortløpende arbeide med at sykemeldte kommer tilbake 

eller får avklart sin situasjon 

(arbeides med fortløpende). 

Rekruttere fagpersoner med lokal tilhørighet og som 

ønsker å jobbe og bo I Telemark. 

God tilrettelegging spesielt for rekrutterings-

utfordrende fagpersoner. 

Tilstrebe riktig balanse mellom det som gir kvalitativ 

og kvantitativ aktivitetseffekt. 

Riktig effektivitetsnivå ved tverrfaglig arbeid, for 

eksempel tidsbruk på møter, antall deltagere etc. 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  - 

Sykehuset Telemark er i gang med opprettelsen av et 

nytt øyeblikkelig-hjelp –rusteam som skal kunne tilby 

ambulante tjenester i Telemark. Teamet skal arbeide 

med inneliggende ruspasienter og samarbeide med 

somatiske avdelinger når ruspasienter blir innlagt der.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikksjef/ 

ledere i psyk. 

klinikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innen 

første 

halvdel av  

2016 

7 Økonomisk handlingsrom 

 STHF må skape 

økonomisk 

handlingsrom for å sikre 

nødvendige 

investeringer. 

Styring og kontroll med 

ressursbruken er viktig 

for å kunne gjøre de 

riktige faglige 

prioriteringene og sikre 

høy kvalitet på 

pasientbehandlingen. 

Driftsøkonomi: 

 Gjennomføring av kostnadsreduksjonsprogrammet for 

2016 

Investeringer: 

 Følge vedtatt investeringsprogram 

Sikre økonomisk 

handlingsrom i 

henhold til 

budsjettert 

resultatbane og 

investerings-

program 

Klinikksjef/ 

Ledere/Stab 

Løpende 

 

 

 

8 Kreft 

  Kreftpakker: Innfrielse av 

nasjonale 

retningslinjer i de 

Klinikksjef/ 

stab  
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 Tiltak gjennomført innen koloskopi for økning av 

diagnostikk kapasitet – særskilt fokus på enda bedre 

logistikk-løsninger  

 Arbeider med å styrke forløpskoordinatorfunksjonen. 

 

 

 

nasjonale 

handlings-

programmene for 

kreftbehandling 

 Logistikk satt i 

system 

 

 

9 Operasjonsstuer, poliklinikk, sengefasiliteter (kapasitet og kvalitet) 

   Se også punkter beskrevet under punkt 6 aktivitet. 

 Utvide planleggingshorisonten  

 Pågående Lean prosjekter for bedre operasjonsutnyttelse 

som mål 

 Pågående prosess i forhold til fordeling og utnyttelse av 

kir. senger i hele fylket. 

 Prosjekt korridorpasient 

 

 

 

 

 

 

Øke andel direkte 

time Enklere å 

planlegge  

Redusere antall 

strykninger og 

fristbrudd 

Øke ressurs-

utnyttelse  

Øke aktiviteten og 

redusere 

ventetiden  

Klinikksjef/ 

Ledere 

 

Bistand fra 

analyse og 

økonomi 

Løpende  

10 Gjennomføre utbyggingsplaner og etablere strålesenter 

 Utbyggingsplaner: 

 Fare for at 

sengepostene ikke 

får en 

standardheving, 

som er nødvendig, 

hvis STHF ikke 

får gjennomført 

utbyggingsplanene 

  Får ikke samlet 

somatisk aktivitet i 

Skien, noe som 

 Gjennomføre utbyggingsplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedre utnyttelse 

av ressurser 

Øke 

tilgjengelighet til 

og derved øke 

bruk av 

stråleterapi for 

pasienter som har 

behov for stråling 

ved kurativ eller 

palliativ 

kreftbehandling. 
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blant annet gi 

dårligere 

ressursutnyttelse. 

Strålesenter; 

 For dårlig 

tilgjengelighet av 

stråleterapi til tross 

for at flere får 

kreft og lever med 

kreft.  

 Bedre kreft-

omsorg, ved mer 

helhetlig 

kreftbehandling 

Underforbruket er 

stort i Telemark, 

blant annet pga.  

lang reisevei til 

strålesenter 

 

 

 

 

 

 Etablere strålesenter 

Øke kapasiteten 

for stråling slik at 

befolkningens 

behov ivaretas 

bedre og ventetid 

reduseres 

Øke kapasiteten 

der pasient-

populasjoner 

underforbruker 

tjenesten  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Protokoll foretaksmøte 8. juni 2016  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

51-2016 Administrerende direktør Bess M. Frøyshov 

Spesialrådgiver Tone Pedersen 

Etterretning 22.06.2016 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 8. juni 2016  

 

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

 

Ingress:  

8. juni 2016 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telemark HF. Protokollen fra dette møtet 

vedlegges saken. Innkalling og dagsorden ble godkjent (sak 1 og 2 i protokollen).  

 

Foretaksmøtet tok årlig melding 2015 fra Sykehuset Telemark HF til etterretning og foretaksmøtet 

forutsetter at driften ved Sykehuset Telemark HF innrettes slik at alle styringskrav for 2016 følges 

opp (sak 3 i protokollen).  

I oppdrag og bestilling 2015 er det tatt inn krav om at pasienter i psykisk helsevern, så langt det er 

forsvarlig, skal kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten 

medikamenter (medikamentfri behandling). Brukerorganisasjoner og Helse Sør-Øst RHF har i 

samarbeid utarbeidet protokoll, som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til 

frist 1. mars 2016. Tilbudet skal etableres i 2016 ved Sykehuset Telemark HF i henhold til 

protokoll og i tråd med de krav Helse- og omsorgsdepartementet har stilt. Tilbudet skal dekke eget 

opptaksområde og det legges til grunn at tilbudet er finansiert innenfor den tildelte basisrammen. 

Helse Sør-Øst vil også presisere styringskrav i tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016. 

 

Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2015 ble godkjent, samt revisors godtgjørelse 

for 2015 (sak 4 og 5 i protokollen). 

 

Foretaksmøtet vedtok følgende for oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan (sak 6 i 

protokollen); 

Foretaksmøtet ber Sykehuset Telemark HF legge til grunn Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal 

helse- og sykehusplan, med presiseringer fra Helse Sør-Øst RHF, i sitt arbeid med planer og drift 

av spesialisthelsetjenesten. 

 

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med presiseringer av det enkelte helseforetaks ansvar for 

oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan i tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016 

og i oppdrag og bestilling 2017. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar protokollen til etterretning. 

 

Skien, den 9. juni 2016 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Eventuelt 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

52-2016 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder HR 

Orienteringssak 22.06.2016 

                                                                                                   

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 14. juni 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 1 av 1 

 

 
 

 

 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styrets årsplan 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

53-2016 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder HR 

Orienteringssak 22.06.16 

                                                                                                   

 
Trykte vedlegg:    
Styrets årsplan 2016 

 

 

Ingress:  
Styrets årsplan 2016 ble vedtatt i sak nr. 42/2015. Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem 

for styret i hvert møte. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar oppdatert årsplan 2016 til orientering. 

 

 

 

Skien, den 14. juni 2016 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Øvrige orienteringer 

 
10. februar  
kl. 09.30-13.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 
 
Styreseminar 
10. februar  
Kl. 13.45-16.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Tema: 
Utviklingsplanen 
2030 (U-30) 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

16.12.15 
 HMS-handlingsplan for 2015-

2016  
 Årlig melding 2015 for STHF 
 Årlig erklæring om ledernes 

ansettelsesvilkår 
 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport og 

risikovurdering per 3. 
tertial 2015  

 Styrets oppdaterte årsplan 
2016 

 Konsernrevisjonens rapport 
2015 
 
 

 Foreløpig protokoll styret 
i HSØ  

 Restanse styresaker 

5. april  
kl. 09.45-18:00 
 
Styreseminar 
 
Sted: Quality Hotel 
Fredrikstad 

 
 
 

   

6. april  
kl. 09.00-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Sted: Fredrikstad 
 
Besøke Sykehusets 
Østfold 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

10.02.16 
 STHFs handlingsplan for 

Konsernrevisjonens rapport 
høsten 2015  

 Årsberetning og årsregnskap 
2015 

 Oppdrag og bestilling 2016 fra 
HSØ og protokoll fra 
foretaksmøte i Sykehuset 
Telemark 

 Utkast til mal for 
tertialrapportering 

 Styrets instruks 
 ADs instruks  
 Anskaffelse av CT 

 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

mars 2016 
 Utviklingsplanen 2030  

(U-30) 
 Økonomisk langtidsplan 

2017-2020 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016  
 Sykehusinfeksjoner 
 

 Restanse styresaker 
 Protokoll styret i HSØ 
 Valgprotokoll 

eierrepresentanter til 
styret 
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19. mai  
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

06.04.16 
 Årlig melding 2015 fra Sykehuset 

Telemark HF – tilbakemelding og 
innhenting av evnt 
tilleggsopplysninger  

 Økonomisk langtidsplan 2017-
2020 

 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 
 Omdømmerapporten 

 Restanse styresaker 

13. september  
Kl. 09.30-15.30 
 
Styreseminar 
 
Sted: Dir. møterom,  
Skien 
 
Møte med 
Brukerutvalget før 
lunsj 

 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 
 Styrets møteplan 2017 

 

 AD driftsorienteringer 
 Virksomhetsrapport per 

august 2016 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2016  
 

 Restanse styresaker 

26. oktober 
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

14.09.16  
 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 

 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 

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. 

 

kirurgiske pasienter de 
første seks måneder i 2016 
på Notodden 

 Benchmarking  
 styringsparametre 
 orientering om foretakets 

HMS- arbeid 
 funn ved interne revisjoner 

2016 
 

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 
direktør om en 

orienteringssak om 

ambulansedriften ved 

Sykehuset Telemark til 

styremøte 29. oktober 2014. 

3. Styret ber administrerende 

direktør om en prinsipiell 

styresak for 

ambulansedriften ved 

Sykehuset Telemark HF til 

behandling høsten 2017, i 

god tid før avtaleperioden 

utløper. 

 

Oppføres på denne lista 

for oppfølging før 

høsten 2017. 

 Konseptrapport for nytt bygg 

for sikkerhetspsykiatri  

 

 P.t ikke avklart når 

saken skal opp i styret 

38-2016 Pasientsikkerhetsprogrammet 1. Styret ber administrasjonen 

om å holde et fortsatt høyt 

fokus på pasientsikkerhet og 

kontinuerlig forbedring, 

med innsatsområdene i 

Pasientsikkerhetsprogramme

t som en viktig del av dette 

arbeidet. 

2. Styret ber om å få framlagt 

en sak innen våren 2017, 

som samlet dokumenterer 

utviklingen i resultatmål for 

tiltakspakkene i 

pasientsikkerhetsprogramme

t sammen med andre 

relevante målinger av 

pasientsikkerhet over år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innen våren 2017 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Andre orienteringer 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

54-2016 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder HR 

Orienteringssak 22.06.16 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   

 Protokoll fra Brukerutvalgets møte 28.05.16 

 

 

 

Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 

 
 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar andre orienteringer til etterretning. 

 

 

 

Skien, den 14. juni 2016 

 

 

 

Bess Margrethe Frøyshov 

Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
28.04.2016 kl 10:00 til 14:00  

Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom  

   
Tilstede: Idar Grotle 

Thyra Giæver 
Tor Strømme  
Ann Kristin Semb 

  Egil Rye Hytten 
  Else Kari Myhra Tovsli 

Birte Helene Moen 
Ingrid Venanger 
Vidar Bersvendsen 
Kari S Thomsen 
 
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk  
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF 
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF 

   
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud 
 
 

Saker presentert av: 
  Alida B. Kjellsen, prosjektleder U30 
 Kristian Heldal, avdelingsleder,  Medisinsk klinikk 
  
Forfall:   

Bess M. Frøyshov, Administrerende Direktør 
Halfrid Waage, Fagdirektør   
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef STHF 
Elena Dahl 
Hanna Therese Berg, (regional Brukerutvalgskontakt) 

 

 

 

Før start på sakslisten ønsket Brukerutvalget å gi en stor honnør og applaus til både ledelsen, styret 

og alle de ansatte på sykehuset som har jobbet med å få strålesenter til sykehuset – STOR TAKK !! 
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 Sak 20-16 Godkjenning av protokoll fra 17.03.2016 

Protokoll fra 17.03.16 ble lagt frem for endelig godkjenning 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner protokollen. 

 

Sak 21-16 Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon prosjekter 

Brukerutvalget gjennomgikk listen. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner listen. 
Oppdatert liste følger vedlagt. 

Som nevnt på forrige møte er det ønskelig at det i oversikten over prosjekter står 

hvem som er prosjektleder. Hver brukerrepresentant melder tilbake til Anne hvem 

som er prosjektleder i deres prosjekt. 

 

Sak 22-16 Virksomhetsrapport STHF pr mars 2016 

Klinikksjef Per Urdahl ga en muntlig orientering om resultatet pr mars. 
Regnskapsresultatet korrigert for pensjonskostnader per mars er et underskudd på 
13,6 millioner kroner, som er en forverring på 6,5 millioner kroner i februar.  
 
Det er tre forhold som særlig bidrar negativt til resultatet, lavere ISF-inntekter for 
egne pasienter, kostbare legemidler og overtid / ekstrahjelp som følge av økt 
behandlingsvolum og ressurskrevende pasienter.  
 
Estimat for året opprettholdes til balanse.  
 
Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) utført i eget HF var 194 
under budsjett, og 229 poeng under fjoråret. 

 
Det registreres en reduksjon i antall pasienter på venteliste og reduksjon i 
gjennomsnitt ventetid ventende. Andel fristbrudd avviklede pasienter har økt litt til 
1,3 % i mars, og andel fristbrudd ventende er fortsatt 0,5 %. 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 23-16 STHF Utviklingsplan i 2030 perspektiv (U30)- Virksomhetsmessig utvikling 

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 U 2030. Styret for STHF får saken til 
behandling i sitt møte juni 2016.   
 
  

Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering, og applauderer for godt arbeide. 
Presentasjonen følger vedlagt. 

Sak 24-16 Pasient- og brukerombudets orienteringer 



  

Side 3 av 4 

 

Pasient- og brukerombud Else Jorunn Saga orienterte om ombudets arbeid. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering  
Presentasjonen  følger vedlagt. 

Sak 25-16 

 

Høringsbrev ny organisering ABUP 

Oppgavene til Avdeling for barn og unges psykiske helse er i hovedsak styrt av Psykisk 

helsevernloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Helsepersonelloven og Pasient og 

brukerrettighetsloven.  I tillegg vil andre styrende og veiledende dokumenter legge 

føringer på vårt arbeid, bl.a. slik som Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for 

barn og unge, Veileder: Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, 

Prioriteringsveileder- psykisk helsevern for barn og unge, Samhandlingsreformen, 

Rundskriv: «Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til 

barnets beste», STHFs Strategiplan og det årlige Oppdrag og bestillerdokumentet fra 

Helse Sør-Øst. I disse dager underskrives «Delavtale om samarbeid knyttet til tjenester 

innen barn og unge» mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark HF.  

Som følge av henvisningsøkninger, mange kompliserte saker, ønske om tettere 

oppfølging og ambulante tjenester samt en stadig mer krevende ressurssituasjon, gjør 

at ABUP finner det riktig å vurdere organisasjonsendringer og andre måter å arbeide 

på. 

Videre utvikling av de kommunale tiltakene for å hjelpe barn og unge med psykiske 

vansker har ikke hatt sett fra spesialisthelsetjenesten, den framdriften som ble 

forventa med utgangspunkt i Samhandlingsreformen. For å hjelpe barn og unge med 

psykiske vansker er det svært sentralt å ha et nært samarbeid med de kommunale 

hjelpetjenestene.  

Sentrale føringer uttrykker en ønsket utvikling til at kommunene overtar en større del 

av oppgavene knytta til barn og unges psykiske helse, at spesialisthelsetjenesten skal 

bli mer spesialiserte mot de pasientene som har det vanskeligst, at behandling og 

oppfølging kommer raskere i gang og at vi i større grad skal arbeide ambulant.  

ABUP sitt oppdrag kan kort sammenfattes slik: utredning, behandling/oppfølging, 

veiledning og forskning.  

Det som her presenteres er en overordna plan for organisering av ABUP. Det 

forutsettes videre detaljplanlegging i etterkant.  

Vedtak: 
Brukerutvalget har verken innsigelser eller tillegg til høringsbrevet – støtter det 
vedlagte forslaget. 

Sak 26-16 Rullestolheis Notodden sykehus 

Brukerutvalget hadde på forrige møte omvisning på Notodden sykehus. Det viste seg 

da at rullestolheisen på sykehuset skapte problemer for vår bruker. 
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Vedtak: 

Ann Kristin Semb, Birte Helene Moen og Egil Rye-Hytten sender på vegne av 

Brukerutvalget et brev til sykehuset, og ber sykehuset utbedre dette. Brevet sendes 

via Anne  

Sak 27-16 Eventuelt 

 Vara til brukerrepresentanter i prosjekter 

Tas opp på «ettermøte» i brukerutvalget 

 Thyra Giæver informerte fra KEK møtet 26.04.16 om at sykehuset inngår 

avtale med hundetjenesten v/Telemark politi om utlån av lik klede til 

opptrening av hunder til bruk i søk/oppsporing. 

Brukerutvalget ser på dette som samfunnsnyttig og slutter seg til avgjørelsen. 

 Taushetsbrudd 

Birte Helene Moen sender en skriftlig henvendelse på saken. Meldes i 

avvikssystemet 

 Regional brukerkontakt 

Brukerutvalget ber Idar Grotle ta ny kontakt med regional brukerkontakt. Etter 

skifte i det regionale brukerutvalg har BU enda ikke møtt ny kontakt. Telemark 

har ingen representant inn i det regionale brukerutvalget, og ser det som 

viktig å ha god dialog/kontakt med representanten BU har fått. Hvis 

vedkommende har problemer med å stille på BU møter ber brukerutvalget om 

å få ny representant. 

 Forespørsel om kurs LMS – gynekologisk kreft. 

Birte Helene Moen sender forespørselen til LMS ved avdelingsleder Gro E. 

Aasland 

 Ann Kristin Semb informerte fra AU til Brukerkontoret. 

Arbeidsutvalget er utvidet til 8 representanter.  

Brukerkontoret vurderer å holde oppe ytterligere 1 dag til i uken. De opplever 

stor pågang.  

Ann Kristin tar med oversikt  (statistikk) over de forskjellige brukergruppene av 

Brukerkontoret til neste brukerutvalgsmøte. 

 Brukerutvalget ønsker Fylkesmannen(Fylkeslegen) på besøk for å fortelle 

generelt om sitt arbeide. Idar Grotle sender forespørsel. 

 

Sak 28-16 

(ekstra) 

Geriatriplan for Telemark 2016-2020 

Avdelingsleder og overlege Kristian Heldal presenterte anbefalt forslag til ny 

Geriatriplan for Telemark 2016-2020. 

Planen ble delt ut på møtet. 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar saken til orientering  

 

Skien, 29. april 2016 

Anne Borge Kallevig 

referent 
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