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    Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 
 
Tid:  20. april 2017, kl. 0930 – 1545 

Sted:  Direktørens møterom, Skien 

Møteleder: Styreleder Per Anders Oksum 

 

 

Møteinnkalling/saksliste  
 

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 
17-2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning  

18-2017 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte i 
Sykehuset Telemark 13. februar 2017  
 
V/Styreleder 

Beslutning 1 

19-2017 Administrerende direktør sin orientering  
 
 

Orientering  

20-2017 
 

Virksomhetsrapport per mars 2016  
-ettersendes 
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør  

Beslutning 1 

21-2017 
 

Årsberetning og årsregnskap 2016 
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør 

Beslutning 1 

22-2017 
 

Oppdrag og bestilling 2017 fra HSØ og 
protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset 
Telemark 
 
V/Administrerende direktør og spesialrådgiver stab 

Beslutning 4 

23-2017 
 

Idéfase mandat og prosjektplan utbygging 
Skien 
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør  

Orientering 3 

24-2017 Styrets instruks 
 
V/Styreleder 

Beslutning 1 

25-2017 ADs instruks 
 
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 
 
V/Styreleder 

Beslutning 1 
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Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 
 Lunsj   

26-2017 Foreløpig behandling av økonomisk 
langtidsplan (ØLP)  
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør 

Orientering   

27-2017 
 
 

STHF omstilling 2016-2018 
 
V/Prosjektleder 

Orientering  

28-2017 Konsernrevisjonen (korridorpasienter) 2016 
 
V/Administrerende direktør og fagdirektør 
Konsernrevisjoner presenterer saken.  

Orientering 1 

29-2017 Årsmelding fra pasient- og brukerombudet 
V/Administrerende direktør og Pasient- og 
brukerombudet i Telemark 

Orientering 1 

30-2017 Eventuelt  
 
V/Styreleder 

Orientering 1 

31-2017 Styrets oppdaterte årsplan 2017 
 
V/Styreleder 

Orientering 1 

32-2017 Andre orienteringer  
 

Orientering 4 

33-2017 Egenevaluering  
 
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 
 
V/Styreleder 

  

34-2017 Status prosess for tilsetting av administrerende 
direktør ved Sykehuset Telemark HF 
 
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 
 
V/Styreleder 

Orientering  

 
 
 
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 
 
Per Anders Oksum (sign.) 
Styreleder 
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Vedlegg: Saksdokumenter. 
 
Elektronisk kopi er sendt til: 
Helse Sør-Øst RHF  
Revisor Hans Christian Berger, PWC 
Varamedlemmer 
Direktørens stabs- og klinikksjefer 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. februar 2017  
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
18-2017 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder HR 
Beslutningssak 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 13. februar 2017 
 

Utrykte vedlegg: Ingen 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Protokoll fra styremøtet 13. februar 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
Skien, den 20. mars 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato og tid: 
Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 – 15.30 

Sted:  
Direktørens møterom, Skien 
  

  
  

  
Tilstede: 
Per Anders Oksum, styreleder 
Marit Kasin, nestleder 
Kari Dalen 
Folke Sundelin 
Nils Kristian Bogen 
Ann Iserid Vik-Johansen 
Thor Severinsen 
Thor Helge Gundersen 
 
Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:  
Idar Grotle, leder Brukerutvalget 
Thyra Giæver, nestleder 
    
Fra administrasjonen: 
Tom Helge Rønning, konst. administrerende direktør  
Halfrid Waage, fagdirektør  
Mai Torill Hoel, HR-direktør 
Tone Pedersen, spesialrådgiver stab 
Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder 
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef  
 
 
I tillegg møtte: 
Dana Tønnessen, konst. Økonomidirektør 
Frank Olav Hvaal, klinikksjef, Akutt- og beredskapsklinikken (fra kl. 10.45) 
Erik Eliassen, klinikksjef ved Kirurgisk klinikk 
Per Urdahl, klinikksjef Medisinsk klinikk 
Lars Ødegård, klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling 
Annette Fure, prosjektleder  
Jon Gunnar Gausel, klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken 
Henrik Høyvik, klinikksjef Medisinsk serviceklinikk 
 
 

 
Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet. 
 
 
Protokollfører: Kristin Alseth Hansen 
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Saker som ble behandlet: 
Sak nr. 1-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 
 
 
Sak nr. 2-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 15. 

desember 2016 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 15. desember 2016.  
 
 
Sak nr. 3-2017 Administrerende direktør sin orientering  

 
 
Konst. Administrerende direktør orienterte om følgende:  

 Samarbeid med SiV – omtalt i foreløpig OBD 
 Sykehusinnkjøp – virksomhetsoverdragelse av funksjonen «Kontrakt og anbud (2 

stillinger) 
 ERP-prosjektet 
 Samarbeid mellom STHF og HSN 
 Avsluttet tilsyn fra Fylkesmannen 
 Innføring av NEWS/PEWS 
 Ny spesialistutdanning for leger 
 Tilsyn på HAVO 
 Arealprosjektet i Porsgrunn 
 Lab på Notodden er kreditert 
 Omlegging av radiologivakt på Notodden 
 Sammenslåing av psykosepost og sengepost DPS – omstillingsarbeid pågår 

 
Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak nr. 4-2017 Virksomhetsrapport per desember 2016 

 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar virksomhetsrapport for desember 2016 til orientering. 

 
Sak nr. 5-2017 3. tertialrapportering 2016 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar tertialrapport per 3. tertial 2016 for Sykehuset Telemark til orientering. 
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Sak nr. 6-2017 Årlig melding 2016 for STHF 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2016 for Sykehuset 

Telemark HF. 
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert 

på styrets innspill i møtet og eventuelle endringer etter avsluttet revisjon for 2016. 
3. Årlig melding 2016 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 

2017. 
 
 
Sak nr. 7-2017 Virksomhetsrapporten januar 2017 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar virksomhetsrapport for januar til orientering. 

 
 
Sak nr. 8-2017 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesforhold 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for 
lederlønnspolitikken i 2016, som innarbeides i note til regnskapet for 2016. 
 
 
Sak nr. 9-2017 Forprosjekt i Akuttkjeden – innholdet i Hovedprosjektet 2017-2019 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar forprosjektrapport om akuttkjeden i Telemark til orientering. 
 
 
Sak nr. 10-2017 Revidert beredskapsplan for STHF 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner Rammeplan beredskap for STHF slik den foreligger i revidert utgave per 
dags dato. 
 
 
Sak nr. 11-2017 STHFs høringssvar til Kvinnslandsutvalgets innstilling 
 
Styrets flertall stemte for vedtak som følger: 

1) Styret mener det er fornuftig å beholde en regional organisering av 
spesialisthelsetjenesten, og styret synes at dagens modell med fire regionale 
helseforetak fungerer godt.  

2) Styret deler oppfatningen av at dagens styringsmodell kan virke uklar, men mener det 
er bedre å klargjøre styringslinjene framfor å avskaffe de lokale sykehusstyrene. 

3) Styret mener at forslaget om å opprette regionale forvaltningsenheter for bygg og 
eiendom, bør utredes nøye før det vurderes gjennomført. 



  

Side 4 av 5 

 
Samtlige ansattvalgte støttet ikke vedtakets punkt 3), og har kommet med følgende 
stemmeforklaring: 
HFene bør fortsatt eie og drifte bygningsmassen for å gjennomføre nødvendig endringer mht 
driften. Sykehusbygg HF bør fortsatt fokusere på nybygg av sykehus. 
 
HFene bør fortsatt ha egne styrer, men med mer kompetanse på samarbeid med kommunene. 
Styrene på RHF kan fjernes siden Helseministeren etter vår vurdering styrer RHFene 
detaljert. 
 
Helse Sør-Øst bør deles i 3 RHF pga ubalanse i RHF-strukturen og en for dominerende rolle. 
Oslo universitetssykehus bør deles i 3 sykehus. OUS er så stort at det er uhensiktsmessig å 
lede og det er ineffektivt i drift pga dette. 
 
Hvis man skal endre organisasjonsmodellen mer omfattende bør modellen til mindretallet 
Thürmer og Grimsgaard velges. 
 
Økonomiske fordelinger og modeller må tilpasses en ny organisasjonsmodell. 
 
 
Sak nr. 12-2017 HMS-handlingsplan for 2016-2017 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) for STHF 2017 - 
2018 del 1 og del 2 til orientering, og ber administrasjonen gjøre nødvendige endringer 
knyttet til forebygging av vold og trusler, etter behandling i AMU og ledergruppen.  
 
 
Sak nr. 13-2017 Medarbeiderundersøkelsen 2016 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar resultatet etter Medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 til orientering, og støtter at 
sykehuset arbeider systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet. 
 
 
Sak nr. 14-2017 Eventuelt 

 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Det forelå ingen saker til eventuelt.  
 
 
Sak nr.15-2017 Styrets oppdaterte årsplan 2017 

 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering. 
 
 
Sak nr. 16-2017 Andre orienteringer  



  

Side 5 av 5 

 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar andre orientering til etterretning. 
 
 
Møtet hevet kl. 14.40. 
 
Neste ordinære styremøte: 
Mandag 20. april kl. 09.30-16.00 Direktørens møterom, Skien. 
 
 
 
 

Sykehuset Telemark, 13. februar 2017 
 
 
              

Per Anders Oksum    Marit Kasin     Folke Sundelin 
Styreleder    Nestleder     

             

             

Nils Kristin Bogen  
  

Kari Dalen  
  

Ann Iserid  
Vik-Johansen

                    

             

Thor Severinsen               Thor Helge Gundersen Kristin Alseth Hansen 

      
Referent 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Administrerende direktør sin orientering – oppdatert orientering 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
19-2017 Konst. Administrerende 

direktør Tom Helge Rønning 
Orientering 20.04.2017 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   Brev fra «Legene i Løkkebakken» datert 17.03.17 
Utrykte vedlegg: 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
 
 
Ingress:  
Orienteringer ligger vedlagt 
 
 
 
 
  
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering 
 
 
 
Skien, den 10.04.2017 
 
 
 Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør (konst.) 
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ADs orientering til styret 20.04 2017 
 
1. Endring i staben – opprettelse av utviklingsenhet 

 

Sykehuset Telemark HF står overfor store endringer og ikke minst utvikling og utbygging i 

årene som kommer. Betydelig omstillings‐ og endringsarbeid med konsekvenser for 

driftsmodeller og infrastruktur, vil være nødvendig å gjennomføre for å realisere sykehusets 

utviklingsplan frem mot 2030. For å få dette til er det nødvendig å allokere ressurser for å 

sikre fremdrift i arbeidet. Arbeidet som skal gjøres er i stor grad relatert til aktiviteter som i 

dag foregår i «Prosjekt Omstilling 2016‐2018». Administrerende direktør vurderer derfor å 

opprette en stabsenhet for utvikling hvor disse aktivitetene samles. Det er naturligvis fokus 

på å gjennomføre endringen uten at ressursbruken samlet sett blir større enn det den er i 

dag. For å få dette til vurderes det bl.a. å overføre eiendomsutvikling fra Klinikk for service‐ 

og systemledelse over til den nye utviklingsenheten. Det arbeides fortsatt med noen detaljer 

rundt organiseringen, før forslaget legges frem for drøfting med tillitsvalgte. 

 

 

2.  Endring av antall medlemmer i Brukerutvalget 

 

Det er i år valg på nye medlemmer til Brukerutvalget. Ifølge veilederen for brukerutvalg i 

Helse Sør Øst, skal utvalget ha oddetalls antall medlemmer; minst fem, maksimalt 15 

medlemmer. I inneværende periode har utvalget ved sykehuset Telemark hatt 11 

medlemmer. Etter en evaluering sammen med utvalgets leder og nestleder, vil 

interesseorganisasjonene i år bli invitert til å komme med innspill på til sammen 9 

medlemmer. Fordelingen vil være som følger: 

‐ Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO): 5 medlemmer 

‐ Kreftforeningen: 1 medlem 

‐ Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO): 1 medlem 

‐ Pensjonistforbundet: 1 medlem 

‐ A‐larm: 1 medlem 

 

Bakgrunnen for endringen er et felles ønske om et mindre utvalg som vil kunne fungere 

bedre operativt i forhold til de løpende utfordringene som sykehuset har. 

 

Antall medlemmer i Brukerutvalget vil på bakgrunn av dette bli foreslått redusert fra 11 til 9, 

og sak om oppnevning av kandidater fremmes for styret i junimøtet.  

 

3. Adenovirus 

Det ble 21. mars d.å. påvist infeksjoner med adenovirus på Seksjon for nyfødt intensiv. Dette 
viruset gir som hovedsymptom øyekatarr, men kan også gi luftveissymptomer, hos både 
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voksne og barn. Øyekatarr med dette viruset er ofte ganske hissig og plagsomt, og dessuten 
svært smittsomt. Vi hadde en situasjon der ett barn, to mødre og fire i personalet ble smittet. 
Pga. smitterisiko og fare for å påføre nyfødte sykdommen, fant vi det riktig å stenge nyfødt 
intensiv samme dag. Fødeavdelingen var i drift som vanlig for barn/fødende som en ikke 
forventet hadde behov for nyfødt intensiv tjenester.  
 
Vi gjorde avtale med flere nabosykehus som med stor velvilje kunne ta i mot fødende kvinner 
når en fant det nødvendig. Dette ble nødvendig for fem fødende som ble omdirigert til Oslo, 
Drammen og Tønsberg. Overflyttingene fungerte greit, og vi har ikke mottatt negative 
reaksjoner fra verken fødende eller pårørende. Etterhvert ble barn som var innlagt på nyfødt 
intensiv utskrevet. Vi fikk ingen nye tilfeller med infeksjonen og i samarbeid med 
smittevernlege og hygienesykepleier, ble det foretatt desinfisering av sengeposten. Vi 
benyttet bl.a. en «renserobot» som benyttes i ambulansene til desinfiseringsarbeidet.  
 
Vi måtte ta hånd om et par pasienter på nyfødt intensiv under stengningen uten at vi har sett 
smitte på disse. Vi fant det forsvarlig å gjenåpne lørdag 1. april, og seksjonen er nå i  
ordinær drift igjen. 
 

4. Oppstart av nytt ERP‐ system (Innkjøp, logistikk og regnskap) 

Det regionale systemet ble satt i drift ved Sykehuset Telemark 3. april d.å. etter en lang 
planleggingsfase. Oppstarten har gått som forventet; noen utfordringer på brukere med feil 
tilganger, noen feil i godkjenningsflyt og en del problemer med feil enheter på artikler som 
fører til feil bestillingsmengde. 
 
En ekstra utfordring er at systemet har vært svært ustabilt hele uken – dette gjelder for alle 
foretakene som er tilknyttet løsningen. Det er kjørt en feilretting natt til fredag (7. april), og 
det virker som om det forbedret situasjonen noe. Mandag 10. april registreres det fremdeles 
ustabilitet og Sykehuspartner er i gul beredskap. 
 
Arbeidsmengde – belastningen har vært svært stor på lageret og innkjøpskontoret hele uken. 
Regnskap begynner å merke økt belastning ettersom fakturaene kommer inn. Det håndteres 
greit, men resulterer i høy bruk av overtid samt at ingen av medarbeiderne får ta ut fri 
mandag til onsdag i påskeuken. Prosjektarbeidet har ført til en uforholdsmessig stor 
belastning på enkeltpersoner og det er grunn til å berømme alle for stor innsats i en svært 
krevende periode. 
 

5. Radiologi i Kragerø – brev fra fastlegene  

 

Sykehuset har mottatt et brev fra «Legene i Løkkebakken» vedørende drift av 

røntgenavdelingen i Kragerø, hvor det uttrykkes stor bekymring for omlegging av tilbudet ved 

sykehuset. Brevet ligger vedlagt og vil bli svart opp administrativt. 

 

I ettertid har vi hatt en dialog med Kragerø kommune omkring tilbudet ved 

røntgenavdelingen i Kragerø og sykehuset har valgt å justere ned det opprinnelige forslaget 

om åpningstid to dager i uken til fire dager i uken.  Endringen er godt mottatt lokalt.                                          
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6. Ny forsknings‐ og innovasjonsplan 

 

Høsten 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av tre medlemmer fra 

forskningsutvalget for å utarbeide en forsknings‐ og innovasjonsplan for STHF for perioden 

2017‐2019. Alle helseforetakene er pålagt et ansvar for å drive forskning og delta i en felles 

satsing på innovasjon og næringsutvikling i regi av Helse‐ og omsorgsdepartementet og 

Nærings‐ og Handelsdepartementet. Overordnet målsetning for sykehusets satsning på 

forskning er å utvikle spesialistfunksjonene ved sykehuset, rekruttere, beholde og 

videreutvikle den kliniske og biomedisinske kompetansen og praksisen ved sykehuset. For å 

nå målsetningen har forskningsutvalget ved sykehuset utarbeidet en ny forskning‐ og 

innovasjonsplan for STHF. Planen ble behandlet og godkjent i ledergruppemøte 28. mars d.å. 

De strategiske valgene og tiltakene som er nedfelt i forskningsplanen er styrt av sykehusets 

styringsmål for forskning og de økonomiske rammebetingelsene som er gitt av 

administrerende direktør innenfor planperioden. 

 

 

7. Planer for tilsyn 

 
Det er i den nærmeste fremtid planlagt følgende tilsyn og revisjoner ved sykehuset: 
 
Uke 17: Konsernrevisjonen har tilsyn med forvaltning av programvarelisenser. 
Områder/avdelinger som omfattes av tilsynet er Teknologi og eHelse og Medisinsk teknologi. 

 

Uke 23‐24: Det norske Veritas – resertifisering miljø iht. ISO 14001. Hovedfokus for 
revisjonen er kjemikaliehåndtering, samt revidert standard med økt fokus på interessenter. 
Store deler av organisasjonen blir involvert. Forut for revisjonen gjøres en kartlegging av 
vesentlige miljøaspekter samt internrevisjon av miljøsystemet ved HFet. 

 

Uke 24: Fylkesmannen har tilsyn med DPS poliklinikk Notodden som ledd i et 
landsomfattende tilsyn. Temaet er polikliniske spesialisthelsetjenester til pasienter med 
psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse. 

 

Uke 24: Direktoratet for sikkerhet og beredskap har tilsyn med opplæring og bruk av 
medisinsk teknisk utstyr samt elektroinstallasjoner. Tilsvarende tilsyn skjer med 1‐2 års 
intervall. I tillegg til medisinsk teknisk avdeling og teknisk (elektro) avdeling blir kirurgisk og 
medisinsk klinikk involvert (leger og sykepleiere). 
 
 

Øvrige orienteringer kan bli gitt muntlig i styremøtet. 
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Tønnessen 
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Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport mars 2017 
Utrykte vedlegg:  
 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? 
Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten. 
 
 
Ingress: 
 
Virksomhetsrapport med resultater for mars vedlegges saken. 
 
Ventetidene er på samme nivå gjennom siste halvår, ligger under den regionale målsettingen og noe 
høyere enn ved samme tidspunkt i fjor. Behandlingsnivået er høyt og både somatikken og psykiatrien 
rapporterer gode aktivitetsresultater første kvartal. Korridorpasienter viser en nedgang til 0,9 % etter to 
måneder med oppgang, som settes i sammenheng med det høye aktivitetsnivået og behovet for 
isolering av pasienter. 
 
Regnskapet per mars viser et resultat på 0,7 millioner kroner som gir et positivt budsjettavvik på 7 
millioner kroner. Hovedårsaken til det positive resultatet er høye pasientrelaterte inntekter. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret tar virksomhetsrapport for mars til orientering. 

 
 

 
Skien, den 27. mars 2017 

 

Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør 

 
 

 



Innledning 
Det har vært høy aktivitet innen alle tjenesteområder årets tre første måneder, og spesielt i januar og 
mars. Influensasesongen startet mot slutten av desember og varte ut hele januar. Dette vises både i 
innleggelser i akuttavdelingene og økt korttids sykefravær med tilhørende økte vikarkostnader i 
begynnelsen av året.  

Til tross for høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettert innen PHV og TSB er ISF-inntektene lavere 
enn forventet.  

Ventetidene er stabile og innen kravet. Andel korridorpasienter er igjen nede på nivået fra høsten 
2016, etter en periode med høy aktivitet kombinert med økt behov for isolering av pasienter. 
Fristbrudd reduseres både i antall og andel behandlede pasienter i mars.     

Det registreres en nedgang i antall pasienter på venteliste og en nedgang i gjennomsnitt ventetid for 
ventende pasienter. Andel fristbrudd avviklede pasienter har gått ned til 0,98 % i mars, og andel 
fristbrudd ventende har gått ned til 0,27 %. 

Behandlingsvolumet målt i DRG-poeng er høyere enn budsjettert i mars. Det registreres vesentlig 
høyere DRG-indeks enn i 2016 og volumvekst innen dagbehandling og poliklinikk. Antall 
døgnopphold er noe lavere enn forventet, men volumsvikten kompenseres av høye DRG-vekter. 
Kvalitetssikring av kodekvalitet har løftet antall DRG-poeng i første kvartal. Med bakgrunn i 
aktivitetstallene hittil justeres årsestimatet med + 800 DRG-poeng. 

Sykehuset Telemark rapporterer et positivt driftsresultat på 0,7 millioner kroner pr. mars, som er 7 
millioner bedre enn budsjettert. Hovedårsak til det positive budsjettavviket er høy aktivitet i 
somatikken. Aktivitetsrelaterte inntekter utover forventet nivå kompenserer forsinkelser i 
implementering av årets innsparingstiltak med god margin.   

Det jobbes med å finne nye konkrete tiltak for å løse hele budsjettutfordringen for året og pr. mars 
melder klinikkene om et uløst-beløp på 7,5 millioner kroner. En stor del av de konkrete tiltakene i 
klinikkene omfatter bemanningsreduksjoner, og dette forventes å bli synlig gjennom reduksjon i antall 
faste månedsverk de kommende månedene.  

Det er noe usikkerhet knyttet til overgangen til nytt ERP-system og innføring av nøytral 
merverdiavgift. Det er brukt beste skjønn i beregning av avsetninger for påløpte kostnader.  

Basert på resultatutviklingen hittil i år, endres estimatet for året til et driftsresultat på – 10 millioner 
kroner, som er 15 millioner kroner bedre enn budsjettert.  

Nasjonale	og	regionale	styringsmål	beskrevet	i	OBD	2017	
 

Styringsmålene for året er beskrevet i Oppdragsdokumentet som følger: 

 

Oppdragsdokument 2017 til Helse Sør-Øst RHF viderefører Regjeringens overordnede målsetninger 
og slår fast at Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Helse Sør-Øst RHF skal innrette sin 
virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål: 

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

Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet. Regjeringen vil skape pasientens 
helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, få delta i 



beslutningene om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Pasientene skal oppleve 
helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det skal 
legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, dette innebærer bruk av 
tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester 
må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen og når beslutninger 
tas. 

De ulike parameterne kommenteres nedenfor. 

Redusere	unødvendig	venting	og	variasjon	i	kapasitetsutnyttelsen	
 

Redusere	unødvendig	ventetid	
 

Redusere unødvendig ventetid mål 2017 des.16 jan.17 mar.17 Kirurgi Medisin MSK Smertepol. BUK (som.) BUK (psyk.)
Voksen.psyk/

TSB

Gjennomsnitt ventetid i dager

 (<60 dager somatikk og <45 dager psykisk helse)
61             56,7          58,6          67                  41                  55                  102                53                  45                  78                 

Fristbrudd avviklede, antall pr mnd 56             65             36             16                  19                  1                     ‐                 ‐                 ‐                 ‐                

Antall som venter 7 819        7 523        7 457        4 349             1 856             402                146                327                79                  298               

Antall med ventetid over 1 år  332           296           294           270                14                  2                     5                     ‐                 2                     1                    

Andel nye kreftpasienter  i pakkeforløp (OA1) 70 % 69 % 68 % 68 %
Andel  innen definert forløpstid 70 % 71 % 71 % 70 %

Antall passert tentativ tid 4 969        4 434        3 937        1 602             1 403             29                  ‐                 293                139                471               

 

Ventetider	
Ventetidene har ligget på om lag samme nivå siden august 2016. Ventetidene ble redusert i januar og 
februar, men øker igjen i mars. Faktisk gjennomsnitt ventetid ligger omtrent på nivå med målsettingen, 
men vesentlig høyere enn i mars 2016. 

 

 

 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har økt for pasienter i somatikken og barne- og 
ungdomspsykiatrien siden forrige periode, men viser nedgang for voksenpsykiatri og TSB. Med 
unntak av TSB er resultatene innenfor kravet. Ventetid avviklede innen TSB er høy i mars grunnet en 
pasient henvist fra annet foretak, som av systemtekniske grunner ikke har vært registrert som 
sekundærhenvisning, og som har ansiennitetsdato fra 2000. Ventetid i STHF for denne pasienten er 32 
dager. 

Pasientene med lang ventetid er pasienter til plastikkirurgi og de fleste venter på postbariatri inngrep. 
Langventerne drar også opp gjennomsnittlig ventetid for kirurgisk klinikk. Ventetid for alle andre 
fagområder enn plast i Kirurgisk klinikk er om lag 45 dager. 



	

Fristbrudd		
Andel fristbrudd for avviklede pasienter er lav og viser fortsatt nedgang i mars.  

Det er 36 pasienter som ikke har fått behandling innen fristen i mars, alle innen somatikken og de 
fleste innen plastikkirurgi, urologi og mage/tarm. I mars er det behandlet 3821 rettighetspasienter, det 
gir 0,94 %.  

 

Fristbrudd ventende pasienter viser 20, alle i somatikken, og en halvering fra forrige måned. Med 7278 
rettighetspasienter som venter får vi en andel på 0,27 %. 

Avdelingen med flest brudd ventende er Plastikkirurgisk avdeling (4), resten har 2 eller færre. 

Antall fristbrudd ventende og andel i % er nå på nivå med første halvår av 2016. 

 

Både antall fristbrudd og andel fristbrudd er sterkt redusert siden 2015, og ligger på et jevnt, relativt 
lavt nivå. Årsaken til at fristbrudd ventende ikke er i null skyldes i hovedsak at time er avtalt og tildelt 
pasient kort tid etter frist. Det viser seg dessuten at en stor del av det som registreres som fristbrudd 
skyldes mangler i registreringen; forsinkelser i oppretting av ikke registrerte rettighetsopplysninger fra 
andre helseforetak eller manglende registrering av utsattkode eller av ventetid slutt. 

Ventelister følges opp kontinuerlig med sikte på å unngå fristbrudd, og det ryddes i ventelister hver 
måned for å unngå fristbrudd ventende pasienter. 

 

Pakkeforløp	kreft		
Figuren i Virksomhetsrapporten illustrerer resultater siste 12 måneder, samlet for alle forløp. Andel 
nye pasienter i pakkeforløp er 68 %, omtrent samme nivå som tidligere. Andel behandlet innen 
standard forløpstid er 70 %. 

Statistikken for perioden mars 2016 – februar 2017, som vises i grafen under, plasserer Sykehuset 
Telemark på landsgjennomsnittet med en andel på 70 % andel behandlede pasienter innen standard 
forløpstid og alle behandlingsformer. 



 
Koordinerende arbeidsgruppe for kreftpakkeforløp arbeider målrettet mot spesielt lunge- og prostata 
området for å identifisere alle flaskehalser. Innen prostataområdet er det nå ansatt dedikert 
forløpskoordinator som også skal ha ansvar for de andre kirurgiske områdene med unntak av mamma. 
Det er dedikert en person til hematologiske forløp, diagnostisk og metastaser med ukjent origo. Dette 
vil frigjøre kreftkoordinator slik at hun kan gå dypere inn i problematikken rundt lunge. 

 

Antall	passert	tentativ	tid	
 

 

Trenden med nedgang i antall pasienter som har passert tentativ tid for behandling fortsetter også i 
mars. 



 

3940 pasienter har passert tentativ tid. Disse fordeler seg i all hovedsak på Kirurgisk klinikk (1600), 
Medisinsk klinikk (1400), Barne- og ungdomsklinikken (410) og voksenpsykiatri (470).   

Innenfor Kirurgisk klinikk er det fagområdene ØNH, plastikkirurgi og urologi som står for flesteparten 
av pasienter som har passert tentativ tid. ØNH følger pasientene tett, men i første rekke stabile 
kronikere følges opp sjeldnere enn de med anbefalt frekvens.  

Innen plastikkirurgi gjelder det i stor grad langventere man ikke klarer kalle inn iht. 
prioriteringsveilederen.  

Innenfor medisinsk klinikk er det fagene mage-tarm og nevrologi som står for mer enn 80 % av 
totalen, nedgangen i februar og mars refererer seg til mage-tarm. 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling jobber kontinuerlig med å få ned antallet, og 
sekretærtjenesten sender månedlig oppdaterte lister ut til de aktuelle poliklinikkene. Forventer at 
antallet går ned utover i 2017. 
 

Redusere	variasjon	i	kapasitetsutnyttelse	

Fra OBD: 

 Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Bedre samarbeid 
mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og 
nye arbeids- og samarbeidsformer. Pasientene skal slippe unødvendig ventetid. Fritt behandlingsvalg 
og pasient- og brukerrettighetsloven legger til rette for dette. 
Mål 2017 Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. andre 
oppgaver. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre 
måloppnåelse listes opp. 

o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato er 
passert ved rapporteringstidspunktet. 

o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner 

innenfor fagområdet. 



o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske konsultasjoner innenfor 
fagområdet. 

o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast behandlingssted. 
 

De regionale helseforetakene skal i 2017, rapportere særskilt på utviklingen i disse indikatorene 
innen psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-
hals sykdommer, hensyntatt evt. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder. 

Rapportering på disse indikatorene er ikke på plass enda. Noen av indikatorene skal tas ut og 
publiseres av NPR/Helsedirektoratet via NPR-meldingen. Indikatorene er tertialvise og vil gjort 
tilgjengelig via helsedirektoratets nettsider.  

	
	
Prioritere	psykisk	helsevern	og	TSB	
 
Fra OBD:  
Vekst psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Mål 2017 
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 
somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal 
prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og «private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å 
bedre måloppnåelse listes opp. 
 
Prioriteringsregelen kommenteres under avsnittet om aktivitet. 

Tvangsinnleggelser	
Krav om rapportering og oppfølging av indikatorer for bruk av tvang i psykiatrien er tatt med i 
Oppdrags- og bestillerdokumentet for 2017. I samarbeid med kommunene skal sykehuset redusere 
antall tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere sammenliknet med 
2016. Målsettingen med registrering av tvangsbruk er færre pasienter i døgnbehandling i sykehus som 
har minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  

Sykehuset Telemark har i samarbeid med kommunene, fastlegene og brukerorganisasjonene iverksatt 
et prosjekt som skal jobbe med å redusere tvangsinnleggelser.  

 
 

 

Prioritere psyk.helsevern og TSB mål 2017 des.16 jan.17 feb.17 mar.17

Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggere
lavere enn 

2016
0,19            0,15            0,14            0,16           

Andel tvangsinleggelser
lavere enn 

2016
19,6 % 15,0 % 14,6 % 16,7 %

Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett 

tvangsmiddelvedtak
reduseres 10               

 



Antall tvangsinnlagte var 28 i mars, tilsvarende 0,16 per 1000 innbyggere.  

Med totalt 168 innleggelser og 28 tvangsinnlagte i mars, så er andelen tvungen innskriving i 
psykiatrisk institusjon 16,6 %. I januar måned var den korrigerte andelen 15 %, mens den i februar var 
14,4 %. Andelen tvangsinnlagte er fallende sammenlignet med 3. tertial i 2016. 

Antall	pasienter	i	døgnbehandling	som	har	minst	ett	tvangsmiddelvedtak		
I mars er det 10 pasienter som har minst ett tvangsmiddelvedtak, noe som gir 0,06 per 1000 
innbyggere.  

Rapportering på indikatoren sikre færrest muligavbrudd i døgnbehandling for TSB er ennå ikke klar. 
Det jobbes med å få fram tall for dette. 

	

Bedre	kvalitet	og	pasientsikkerhet	
 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet mål 2017 des.16 jan.17 mar.17 Kirurgi Medisin MSK Smertepol. BUK
Voksen.psyk/

TSB

Sykehusinfeksjoner % (siste måling feb.2017) <3% 4,5 % 3,4 % 4,9 % 1,1 % 5,0 % 0,0 %

Korridorpasienter ‐ antall 0 85             138           89             18 70 1 0 0 0

Korridorpasienter %  0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,9 % 0,5 % 2,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Direkte time i % 100 % 73 % 86 % 80 % 95 % 86 % 100 % 54 % 85 %

Antall åpne dokumenter > 14 dager 4 550        4 728        4 067        1195 934 248 16 656 1018

Pasienter med hjerneinfarkt får 

trombolysebehandling innen 40 min. etter 

innleggelse

>20% Rapportering ennå ikke klar

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse >30% 26 % 26 %

Forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus 2012eduksjon 30 % Rapportering ennå ikke klar

 
 
Sykehusinfeksjoner	
Prevalensmålingen fra februar viste 3,4 %. Målingene i 2016 viste 3,1 % i februar, 3,7 % i mai, 5,5 % 
i september og 4,5 % i november.  

Hoveddelen av de infeksjonene som er blitt påvist ved punktmålingene, er postoperative 
sårinfeksjoner. Forbedringsarbeidet rettes spesielt inn mot disse. Det er fokus på renhold og 
systematisk opplæring av renholdere. Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder med trygg 
kirurgi, forebygging av urinveisinfeksjoner og infeksjoner knyttet til sentralvenøse kateter videreføres. 
Tavlemøter innføres på intensivavdelingen og på sengepostene. Sykehuset har vært pilot på nytt 
innsatsområde “blodbaneinfeksjoner” høsten 2016. Dette vil bli implementert på sengeposter første 
halvdel 2017. Det vil bli fokusert spesielt på å forebygge infeksjoner ved keisersnitt og hofteproteser i 
år, blant annet ved smittevernvisitter. 

	

Korridorpasienter	
Antall korridorpasienter i mars var 89. Dette utgjør 0,9 % som er det laveste hittil i år, og på nivå med 
høsten 2016..  
 
Målet er at sykehuset som hovedregel ikke skal ha korridorpasienter. Våren 2016 ble det satt i gang et 
prosjekt for å redusere antall pasienter på korridor, og dette arbeidet viser god effekt. Siste halvår har 



andel korridorpasienter vært stabilt lavt, men med en liten økning rundt årsskiftet. Tallene for januar 
og februar settes i sammenheng med et høyt antall pasienter generelt og pasienter med influensa 
spesielt. Innføring av PCR hurtigtesting har hatt positiv innvirkning på antall innleggelser og 
korridorpasienter.  

Det er etablerte gode rutiner og verktøy for oppfølging av sengekapasitetsutnyttelsen og tilpasninger 
til variasjon i pasientstrømmene. På sykehusets intranettsider oppdateres hvert 5. minutt oversikten 
over belegg og tilgjengelige senger. Det er etablert rutiner for å fordele pasienter til sengeposter med 
ledige senger, og bevisstheten rundt registrering av ordinære senger, overbelegg og korridorsenger er 
økt. Det er dessuten satt fokus på planlegging av utskrivning av pasienter. 
 
 

 
 

Direkte	time	
Det er foretatt en endring i rapporteringen som omfatter siste hele måned og minimum 15 dager 
tilbake i tid. 85,6 % % av henvisninger mottatt i februar (siste hele måned) ble besvart med bekreftelse 
på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette er litt lavere enn i februar, som 
viste en kraftig økning fra foregående måneder og høyere enn alle enkeltmåneder i 2016. ABK, 
medisin, KPR og MSK ligger alle over 85 %, kirurgi har 80 % mens BUK skiller seg negativt ut med 
kun 54 %.  

	

Åpne	dokumenter	
Det er 3.883 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 1.403 legedokumenter og  
resten sykepleierdokumenter. Det er 184 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager.  Vi ser at 
nedgangen i antall åpne dokumenter fortsetter. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. 

Det har vært en økning i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 1731 pasienter, 
herav 1532 registrert etter innføring av DIPS. Det henger igjen en del pasienter i avdelinger som ikke 
lenger er i bruk etter siste omorganisering (685). 



Aktivitet	
Somatikk 
Antall “ sørge for ” DRG-poeng per 1. kvartal 2017 (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) er  1,8 % 
høyere enn budsjettert og likt med fjoråret. DRG-aktiviteten i eget foretak er 3 % høyere enn budsjett 
og 5 % høyere enn i fjor (påsken var i mars i fjor). 

Antall sykehusopphold er 3 % lavere enn budsjett og tilnærmet likt med fjoråret, men volumsvikten 
kompenseres med god margin av høye DRG-vekter, som skyldes bedre kodekvalitet, pasienter med 
kompliserte diagnoser og i mindre grad nye DRG-vekter. Aktiviteten for inneliggende pasienter må 
øke i volum for å få til en reell økning i produktivitet, utover økningen grunnet bedre DRG-vekter.  

Videre rapporteres det en økning i polikliniske konsultasjoner og øvrig dagbehandling, både i forhold 
til budsjett og fjoråret, et resultat av målrettet arbeid i klinikkene med sikte på god kapasitetsutnyttelse 
og økt aktivitet. Antall polikliniske konsultasjoner er per 1. kvartal 5 % høyere enn budsjettert. 

På bakgrunn av ovennevnte vurderes års-estimatet vedrørende antall DRG-poeng sørge-for (døgn, dag, 
poliklinikk, legemidler) til å være 800 poeng høyere enn årsbudsjettet. 

 

 

 

Trenden «rullerende siste 12 måneder» har vært stigende siden høsten 2016 og viser økt 
behandlingsvolum og bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten. 



DRG-poeng faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk

3 m 17 3 m 17 3 m 17 3 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Kirurgisk klinikk 5 024                4 874                150                   4 593                9 % 431                   18 900              18 297              

Medisinsk klinikk 4 029                3 961                68                     3 869                4 % 160                   15 166              15 004              

Barne og ungdomsklinikken 816                   741                   75                     759                   8 % 57                     2 795                2 804                

ABK 20                     16                     4                       18                     11 % 2                       58                     66                     

Medisinsk serviceklinikk 1 052                936                   116                   859                   22 % 193                   3 571                3 612                

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 10 941         10 528         413              10 098         8 % 843              40 490         39 783         
  - døgn 7 724 7 680 44                     7 417 4 % 307                      29 839              29 114             

  - dagbehandling 1 361 1 203 158                   1 126 21 % 235                      4 507                 4 522                

  - poliklinikk 1 856 1 645 211                   1 555 19 % 301                      6 144                 6 147                

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 10 941         10 528         413              10 098         8 % 843              40 490         39 783         
DRG-poeng pas. fra andre regioner beh. i eget HF 40                     60                     -20                    31                     29 % 9                       230                   239                   

DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 85                     94                     -9                      77                     10 % 8                       360                   403                   

DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter) 558                   773                   -215                  830                   -33 % -272                  2 577                1 891                

Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret 11 544        11 335       209            10 974       5 % 570              43 197       41 838       

Sykehusopphold faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk

3 m 17 3 m 17 3 m 17 3 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Opphold behandlet i eget HF 
  - døgn - inkl. Nordagutu 7 266 7 463 -197 7 320 -1 % -54                    29 000              29 114              

  - dagbehandling 5 264 5 200 64 4 804 10 % 460                   20 000              4 520                

  - poliklinikk 44 099 42 100 1 999 40 754 8 % 3 345                158 100            159 153            

 

Polikliniske konsultasjoner faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk
3 m 17 3 m 17 3 m 17 3 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Kirurgi 21 087              20 682              405                   20 393              3 % 694                   78 800              79 938              

Medisin 16 648              15 307              1 341                14 595              14 % 2 053                56 788              56 432              

BUK    2 255                2 214                41                     2 245                0 % 10                     8 300                8 346                

ABK 377                   288                   89                     355                   6 % 22                     1 088                1 326                

MSK    3 732                3 609                123                   3 166                18 % 566                   13 124              13 111              

STHF 44 099        42 100       1 999         40 754       8 % 3 345           158 100     159 153     

 

I Kirurgisk klinikk har det vært høy aktivitet innen poliklinikk og dagbehandling. Det er noe lavere 
enn budsjett for døgnbehandling. Det har vært en bevisst prioritering av polikliniske konsultasjoner, 
med tanke på å ta unna ventelister og redusere antall fristbrudd.  DRG-indeksen ligger over forventet 
for alle tre behandlingsnivå. 

I Medisinsk klinikk har behandlingsvolumet vedrørende poliklinikk vært høyere sammenlignet mot 
budsjett og fjoråret. Antall behandlede døgnpasienter er som budsjettert, mens DRG-indeksen 
(pasienttyngden) for disse pasientene er høyere enn forventet og i forhold til i fjor.   

I Medisinsk serviceklinikk er det høy poliklinisk aktivitet, 7 % over budsjett. DRG-indeks for 
døgnpasienter er som forventet, men antall innleggelser i kreftavdelingen er 22 % høyere enn 
budsjettert, og 27 % høyere enn samme periode i 2016. 

I Barne- og ungdomsklinikken er det Nyfødt intensiv som peker seg ut, med særdeles høy DRG-indeks 
de tre første månedene i 2017.  

 

Psykiatri 
Det er høy aktivitet målt i polikliniske konsultasjoner innen psykisk helse og TSB. Fra og med 2017 er 
det innført innsatsstyrt finansiering også for disse områdene. Som tidligere varslet er det betydelig 
risiko for at endret finansiering vil føre til lavere inntekter med samme aktivitet. Per mars er 
inntektene 1,1 millioner kroner lavere enn budsjettert, til tross for høyt aktivitetsnivå.  

Per mars er antall oppnådde ISF-poeng innen PHV og TSB 536 færre enn budsjettert. Da er 
etterkoding for januar og februar tatt med, men forventet etterregistrering for mars er ikke tatt hensyn 
til. Feillister er mottatt fra Analysesenteret, og det er startet arbeid både PHV og TSB for i første 
omgang å rette opp feil som medfører inntektstap. Det viser seg å være utfordrende å få god nok 
kvalitet i registreringene, men alle behandlere som registrerer egen aktivitet følges opp på dette. 



Det undersøkes nå også om de manglende ISF-poengene kan skyldes feil i registreringspraksisen, og 
om registreringen er i tråd med intensjonen. Til tross for langt flere konsultasjoner enn tilsvarende 
periode i 2016 er inntektene lavere enn budsjettert. Vi frykter at omleggingen ikke er budsjettnøytral, 
men vil føre til et vesentlig inntektstap.  

 
Poliklinikk faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk
psykiatri mar.17 mar.17 mar.17 mar.16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Antall konsultasjoner

Barne og ungdomsklinikken 8 585              7 717            868               6 950 24 % 1 635             27 450            27 378          
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 20 872            20 315          557               19 187 9 % 1 685             76 107            74 009          

SUM 29 457       28 032     1 425       26 137     13 % 3 320        103 557     101 387   

ISF-poeng

Barne og ungdomsklinikken 2 012              2 371              -359               -                 8 377              -                 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 2 564              2 741              -177               -                 10 270            -                 

SUM 4 576         5 112       -536         -           18 647       -           

Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk
liggedøgn mar.17 mar.17 mar.17 mar.16 2016-2017 2016-2017 2017 2016
Voksenpsykiatri 8 197              8 008              189                 8 207              0 % -10                 31 280            34 127            

Barne- og ungdomspsykiatri 864                 784                 80                   809                 7 % 55                   2 900              2 886              

TSB / RUS 95                   217                 -122               156                 -39 % -61                 800                 572                 

STHF 9 156         9 009       147          9 172       0 % -16 34 980       37 585     

 

 
Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per mars 2017 ligger 2,7 % over budsjettert nivå. 
Aktiviteten er 8,8 % høyere enn per mars 2016. 

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri øker og er 2,8 konsultasjoner per fagbehandler per 
dag. Dette er en økning fra 2,41 som var rapportert per mars i fjor. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,54 
konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en oppgang fra 2,37 i fjor. Det er vakans på 
behandlersiden innenfor TSB, noe som fører til lavere konsultasjoner enn fjoråret på tross av 
produktivitetsøkningen. 

Aktiviteten på sengepostene innenfor voksenpsykiatrien har et høyere antall liggedøgn enn budsjettert, 
men lavere enn fjoråret. Antall utskrevne er lavere enn både budsjettert og sammenlignet med fjoråret. 
På tross av at liggetiden har gått ned, så er aktiviteten på lavere enn fjoråret. Dette skyldes blant annet 
det midlertidige reduksjon av senger innenfor akuttpsykiatrien, som et resultat av 
bemanningsutfordringen. Sengeposten Ø-hjelp-RUS har et lavere antall liggedager og antall utskrevne, 
mens gjennomsnittlig liggetid er redusert med 1 dag. 

 

Barne- og ungdomspsykiatri 
Utviklingen med høy aktivitet fra siste perioder fortsetter. Barne- og ungdomspsykiatrien har nå få 
vakanser og mer erfarne behandlere som bidrar til høyt aktivitetsnivå. Ventelistene er på et lavt nivå, 
det registreres ingen fristbrudd og ingen økninger i antall avvisninger. 

Registrert produktivitet har hatt en god utvikling og viser 2,09 konsultasjoner per fagbehandler hittil i 
år. Resultatet for året 2015 var 1,69 konsultasjoner per fagbehandler, dette økte til 1,82 i 2016. 

BUP har en økning i registrert aktivitet på 23,5 % fra i fjor, som skyldes at alle behandlerstillinger nå 
er besatt, og at produktiviteten i år er betydelig høyere enn i fjor. Det var flere vakante 
behandlerstillinger i første kvartal i 2016. En del av den høye aktivitetsveksten sammenlignet med 
første kvartal 2016 kan forklares med at antall virkedager er høyere i 2017 enn i 2016, siden påsken i 
fjor var i mars. Økning i aktivitet grunnet kun endret antall virkedager utgjør om lag 8 %. 



 

Prioriteringsregelen 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn er høyere enn 
budsjettert, mens det innen TSB er registrert et lavere antall konsultasjoner enn budsjettert. Målt i 
antall konsultasjoner er aktiviteten innen TSB lavere enn i samme periode i 2016, men samlet viser 
TSB og psykisk helsevern en økning i polikliniske konsultasjoner på 12,7 %. Antall konsultasjoner i 
somatikken øker med 7,8 % i samme periode. Målt i aktivitet er prioriteringsregelen oppfylt. 

Bemanningen innenfor voksenpsykiatrien viser en nedgang på 0,7 %, barne- og ungdomspsykiatrien 
økt med 2,5 %, mens TSB har falt med 20,8 % sammenlignet med samme periode i fjor. Psykisk 
helsevern og TSB samlet sett viser en nedgang på 1,4 %, mens somatikken viser en nedgang på 0,9 % 
fra i fjor.  

Nedgangen innenfor TSB skyldes midlertidige interne rokkeringer på sengeposten, så nedgangen er 
ikke varig. Antall årsverk totalt i TSB er relativt få, så den prosentvise endringen blir veldig høy selv 
om endringen ikke er så stor. 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert siste periode for TSB og VOP, men har 
økt i BUP og somatikken. Ventetid innen BUP og VOP er innenfor målsettingen om 45 dager. 
Ventetid avviklede innen TSB er høy også i mars grunnet en pasient henvist fra annet foretak, som av 
systemtekniske grunner ikke har vært registrert som sekundærhenvisning, og som har ansiennitetsdato 
fra 2000. Ventetid i STHF for denne pasienten er 32 dager. 

Prioriteringsregelen følges opp med fokus på ventelisteutvikling og aktivitetsnivå. Det legges ned stor 
innsats for å rekruttere og beholde 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 
per behandler. Samtidig vil økt ambulant virksomhet kunne føre til lavere antall konsultasjoner. 

 
Bemanning  
I tabellen under vises brutto månedsverk. Deler av budsjettavviket for bruttoårsverk må sees i 
sammenheng med endringer i sykefravær og bruk av sykevikarer / ferievikarer utover budsjettert nivå, 
samt eventuelle årsverk finansiert av prosjektinntekter, som ikke er hensyntatt i budsjettet.  

 
 Antall årsverk - inkl. 
bemanningssenter 2016

Hittil per 
mars 16

Hittil per 
mars 17

Hittil bud 
mars 17

avvik per 
mars

Kirurgisk klinikk 443 445 454 446 8

Medisinsk klinikk 552 526 503 500 3

Barne og ungdomsklinikken 223 219 227 217 10

Akutt og beredskap 464 463 449 447 3

Medisinsk service 363 354 363 369 ‐5

Psykiatri og rus 570 568 554 565 ‐11

Service og systemledelse 346 337 334 332 2

Administrasjon 106 106 104 100 4

SUM årsverk 3 065 3 019 2 988 2976 14

Eksternt innleide vikarer 16 6 8 5 -3

 

 



Sykehuset rapporterer 2 988 brutto månedsverk per mars 2017, fordelt på 194 variable og 2 794 
fastlønnede månedsverk. Det 31 årsverk mindre enn per mars i fjor, men 0,4 % over budsjett. Andelen 
variabellønnende er 6,5 %, mens den per mars i 2016 lå på 7,0 %.  
 
Sykefraværet i januar 2017 er 7,37, noe som er en nedgang fra forrige måned på 0,6 % - poeng. 
Sykefraværet er redusert fra januar 2016 med 0,2 % - poeng. 
 
Bemanningsnivået sett over tid viser en flat utvikling de siste periodene. Det negative budsjettavviket 
hittil i år skyldes flere sykevikarer men også forsinkelser i implementering av omstillingstiltak.  
Tallene for mars måned viser en betydelig nedgang, og er lavere enn budsjettert nivå i mars måned 
isolert sett.  
 

Produktivitet 
Produktiviteten innen psykisk helse og TSB viser positiv utvikling fra 2015 og fram til i dag, med en 
økning på 19 % i voksenpsykiatrien og 27 % innen barne- og ungdomspsykiatrien.  

Antall konsultasjoner og tiltak . pr. terapeut pr. dag  mars 2016 mars 2017 2016 2015

Voksenpsykiatri 2,41              2,80              2,45               2,36              

TSB/RUS 2,37              2,54              2,33               2,31              

Barne‐ og ungdomspsykiatri

 ‐ polikliniske konsultasjoner 1,78              2,09              1,78               1,65              

 ‐ tiltak 2,07              2,35              2,05               1,95                

 
Økonomi   

Regnskapsresultatet for mars viser et positivt resultat på 0,7 millioner kroner og et positivt 
budsjettavvik på 6,9 millioner kroner.   

Hovedårsak til det positive budsjettavviket er høy aktivitet i somatikken. Aktivitetsrelaterte inntekter 
utover forventet nivå kompenserer forsinkelser i implementering av årets innsparingstiltak med god 
margin.  Det er de pasientrelaterte inntektene i somatikken, i hovedsak ISF og polikliniske refusjoner 
for laboratorieundersøkelser, som forklarer det positive budsjettavviket.  

Tross vesentlig vekst i antall polikliniske konsultasjoner, ligger ISF-inntektene i psykiatrien under 
budsjettert nivå hittil i år. Dette er foreløpig i tråd med egne beregninger som i forbindelse med 
budsjettarbeidet varslet en betydelig underfinansiering. Det jobbes med analyse av koderutiner for å se 
om kodekvaliteten har et forbedringspotensial.  

Refusjonene for H-resepter er lavere enn budsjettert og må sees i sammenheng med lavere 
medikamentkostnader.  

Avviket på andre øremerkede tilskudd må ses i sammenheng med andre driftsinntekter. Årets tilskudd 
til Gastronett er mottatt i februar og bokført som øremerket tilskudd, men periodisert på en konto som 
ligger under andre driftsinntekter. 

Høye varekostnader må sees i sammenheng med økte polikliniske inntekter (i avdeling for 
laboratoriemedisin har det vært økt aktivitet innen medisinsk genetikk) og høy aktivitet på 
sengepostene.  

De samlede lønnskostnadene ekskl. pensjon er som budsjettert. Høyere kostnader for variabellønn 
kompenseres fullt ut av sykerefusjoner over budsjettert nivå. Effekt av akademikeroppgjøret 2016 fra 
1. januar 2017 er hensyntatt i regnskapet.   



Lønnskostnadene og antall årsverk må gå ned i løpet av 2017 i takt med realisering av 
effektiviseringstiltakene i klinikkene.    

Regnskapsresultat pr.mars 2017  regn bud avvik Budsjett Prognose avvik

mars mars mars 2017 2017 2017

Basisramme 571 490          571 490          ‐                  2 249 042        2 249 042        ‐                   

Kvalitetsbasert finansiering 4 063              4 063              ‐                  16 251              16 251              ‐                   

ISF‐refusjon dag‐ og døgnbehandling 194 852          190 813          4 040              737 619           746 170           8 551               

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 39 352            34 950            4 402              130 687           139 238           8 551               

ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB 9 150              10 224            ‐1 073             37 295              34 600              ‐2 695             

ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H‐re 11 931            16 526            ‐4 595             55 085              55 085              ‐                   

Utskrivningsklare pasienter 1 065              1 000              65                    4 000                4 000                ‐                   

Gjestepasienter 1 391              2 127              ‐736                8 220                8 220                ‐                   

Konserninterne gjestepasientinntekter 9 808              11 798            ‐1 991             47 195              47 195              ‐                   

Polikliniske inntekter 27 689            22 837            4 852              87 160              92 160              5 000               

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 2 476              2 764              ‐288                11 055              11 055              ‐                   

Andre øremerkede tilskudd 4 680              3 080              1 600              12 474              14 474              2 000               

Andre driftsinntekter 56 437            55 067            1 370              223 579           223 579           ‐                   

SUM DRIFTSINNTEKTER 934 384          926 739          7 645              3 619 661        3 641 068        21 406             

Kjøp av offentlige helsetjenester 7 434              8 588              1 154              39 686              39 686              ‐                   

Kjøp av private helsetjenester 19 340            18 190            ‐1 150             72 765              72 765              ‐                   

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgrup 93 740            96 176            2 435              385 489           385 489           ‐                   

Innleid arbeidskraft ‐ del av kto 468 2 555              1 338              ‐1 217             5 352                5 352                ‐                   

Konserninterne gjestepasientkostnader 51 331            55 860            4 529              217 590           217 590           ‐                   

Lønn til fast ansatte 442 459          443 077          618                  1 715 196        1 715 196        ‐                   

Overtid og ekstrahjelp 21 383            18 950            ‐2 433             81 054              76 054              5 000               

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 101 026          108 699          7 672              403 109           374 656           28 453             

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ‐28 477          ‐25 970          2 507              ‐103 883          ‐103 883          ‐                   

Annen lønn 75 251            74 636            ‐615                285 115           285 115           ‐                   

Avskrivninger 26 941            27 562            621                  109 925           109 925           ‐                   

Nedskrivninger ‐                  ‐                  ‐                  ‐                    ‐                    ‐                   

Andre driftskostnader 115 475          108 376          ‐7 099             443 257           454 663           ‐11 406           

SUM DRIFTSKOSTNADER 928 460          935 482          7 022              3 654 655        3 632 608        22 047             

DRIFTSRESULTAT 5 925              ‐8 743             14 668            ‐34 993            8 460                43 453             

Finansinntekter 3 081              3 127              ‐46                  12 507              12 507              ‐                   

Finanskostnader 638                  634                  ‐4                     2 514                2 514                ‐                   

FINANSRESULTAT 2 443              2 493              ‐50                  9 993                9 993                ‐                   

(ÅRS)RESULTAT 8 368              ‐6 250             14 618            ‐25 000            18 453              43 453             

Pensjonskostnader ‐7 672             ‐                  ‐7 672             ‐                    ‐28 453            ‐28 453           

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADE 695                  ‐6 250             6 945              ‐25 000            ‐10 000            15 000             

Lønn inkl innleide vikarer ekskl pensjon 513 171           512 031           -1 140             1 982 834         1 977 834          
 

Andre driftskostnader viser negativt avvik grunnet siste del av effektiviseringskravet for 2017 på 37 
millioner kr. (rapportert uløst pr. november 2016), som er teknisk innarbeidet på denne posten. Det 
jobbes med å finne nye konkrete tiltak for å løse hele budsjettutfordringen for året og pr. mars melder 
klinikkene om et uløst-beløp på 7,5 millioner kroner. En stor del av de konkrete tiltakene i klinikkene 
omfatter bemanningsreduksjoner, og dette forventes å bli synlig gjennom reduksjon i antall faste 
månedsverk de kommende månedene.  

Det er noe usikkerhet knyttet til overgangen til nytt ERP-system og innføring av nøytral 
merverdiavgift. Det er brukt beste skjønn i beregning av avsetninger for påløpte kostnader.  

Kjøp og salg av helsetjenester / gjestepasientene viser positivt avvik, men oppgjøret i februar ikke er 
fullstendig og inneholder store avsetninger. Avsetning for ISF-refusjoner for H-resepter er redusert i 
tråd med reduserte kostnader med H-resept-medikamentene.  



Basert på resultatutviklingen hittil i år, endres estimatet for året til et driftsresultat på – 10 millioner 
kr., som er 15 millioner kroner bedre enn budsjettert. 
 

 

Resultater pr. klinikk vises i tabellen under: 

bud.avvik bud.avvik BUD.AVVIK   BUD.AVVIK  BUDSJETTAVVIK 

BUDSJETTAVVIK mars 2017 tiltak øvrig drift pr. mars pr. februar jan

Kirurgi ‐1 208                ‐841                     ‐2 049           ‐2 131                   ‐77                       

Medisin ‐756                   4 966                   4 210            2 891                    3 116                   

Barne‐ og ungdomsklinikken ‐358                   ‐485                     ‐843              ‐545                      228                      

Akutt og beredskap ‐586                   ‐215                     ‐801              ‐374                      ‐688                     

Medisinsk serviceklinikk ‐1 531                4 811                   3 280            272                       ‐119                     

Psykiatri og rus ‐1 245                3 233                   1 988            689                       ‐192                     

Service og systemledelse ‐1 657                610 ‐1 047         ‐1 005                   ‐9                         

SUM klinikker ‐7 341  12 079 4 738 ‐203  2 259

Kjøp og salg av helsetjenester 2 498 2 498            3 551                    402                      

Administrasjon 0 935 935             

Felles poster 0 ‐1 221  ‐1 221         694                       ‐215                     

Budsjettavvik pr. mars ‐7 341  14 291 6 950 4 042 2 446

Budsjettavvik februar ‐5 075  9 117 4 042

Budsjettavvik pr. jan ‐2 266                   4 712                       2 446                   

 

 
Det er oppnådd 7,3 millioner kr. lavere effekt av effektiviseringstiltakene enn det som er lagt opp til i 
budsjettet (budsjettert effekt pr. mars er 23 millioner kr.). Den negative effekten av forsinkelser i 
effektiviseringsarbeidet kompenseres av innsparinger i ordinær drift: økte ISF-inntekter, 
lønnsinnsparinger grunnet vakanser i andre deler av virksomheten og håndtering av sykefravær uten 
merkostnader til vikarer utover sykerefusjoner.  

Kirurgisk klinikk har fortsatt høye ISF-inntekter, men har overforbruk på lønn og varekostnader. 

Medisinsk klinikk har store inntekter som følge av høy aktivitet målt i DRG-poeng, som skyldes 
høyere DRG-indeks og økning i polikliniske konsultasjoner. Klinikken har også innsparinger på 
variabel lønn i forhold til hva som er budsjettert. 

BUK har høye inntekter som følge av høy aktivitet i somatikken, men dette er ikke tilstrekkelig til å 
dekke opp for høyere kostnader på lønn og varer, samt inntektstap på ISF for psykisk helse. 

Akutt og beredskap har merforbruk på lønn, men viser ellers en positiv utvikling.  

Resultatet i Medisinsk service klinikk er konsekvens av høy aktivitet innen medisinsk genetikk, 
kreftavdelingen og fertilitetsavdelingen, som gir høye inntekter. Innsparinger på fast lønn dekker opp 
for forsinket effekt av innsparingstiltak. 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling viser et positivt avvik som følge av endringer på 
akuttseksjonene og vakante stillinger på DPS.  

Service- og Systemledelse viser et negativt avvik. Store deler av uløst sparepakke 2 kunne ikke 
kompenseres i driften. Klinikken jobber med konkretisering av tiltak. 



Administrasjonen bidrar positivt til perioderesultater. Det er vakante stillinger og et høyt sykefravær 
for medarbeidere som ikke er erstattet med vikarer.  
 
Felles: hovedpostene som bidrar til negativt avvik er påløpt variabellønn som tilhører klinikkene og 
som vil fordeles i neste periode, mens positivt avvik på andre driftskostnader har sammenheng med 
effekt av risikobufferen i budsjettet (ingen påløpte omstillingskostnader pr. februar).  

 
 
Status innsparingstiltak 
I 2017 er det lagt opp til effektiviseringstiltak i klinikkene med forventet effekt på til sammen 102 
millioner kroner. Det rapporteres at de fleste innsparingstiltak gir effekt som forventet, med unntak av 
forsinket iverksetting for et mindre antall tiltak. Klinikkene gir signaler om god fremdrift og det 
vurderes at målsettingen om driftseffektivisering vil oppnås med et negativ avvik på 6,5 millioner kr. i 
2017.    

Ved årets begynnelse var det konkretisert tiltak for 65 millioner kroner, mens 37 millioner kroner stod 
som uløst. Pr. febr. var det rapportert et uløst beløp på 14 millioner kr. 

Nye konkrete tiltak er utarbeidet etter anbefalingene i delprosjektene Beredskap, Drift Skien/P/N og 
Ressurser sengeposter og pr. mars gjenstår det å definere konkrete tiltak i størrelsesorden 7,5 millioner 
kroner.  



Merverditiltak 2017 
Årseffek

t 2017

 Brutto 

årsverk 

2017 

Bud.   

effekt 

mar

Faktisk  

mar avvik kommentar

estimert 

årseffekt

Kirurgisk klinikk 25 780     12                  6 139       4 932        ‐1 207                                                                          ‐    25 532     

 ‐ økt aktivitet inneliggende og poliklinikk 3 400        ‐                 850           799            ‐51          

 pl.kirurgi må øke aktivitetsvolumet i DRG‐

poeng for å oppnå forventet nivå  3 400        

 ‐ forbedret kodekvalitet 4 200        ‐                 1 050        1 050         ‐           4 200        

 ‐ red.bemanning sengeposter og poliklinikker 3 248        7                    802           438            ‐364         3 000        

 ‐ redusert lønnskostnad/bemanning, legegruppene 3 580        4                    582           417            ‐165         3 580        

 ‐ reduksjon sekretær , Notodden 200            1                    50             ‐             ‐50           200           

 ‐ redusert varekostnad Urologi og poliklinikker; instrumen 730            ‐                 183           122            ‐61           730           

 ‐ redusert varekostnad Ortopedi , implantater 900            ‐                 225           ‐             ‐225        

ikke oppnådd effekt hittil ‐ forventes 

oppnådd senere  900           

 ‐ forventet økning i DRG‐vekter 8 058        2 051        1 791         ‐260        

 Ferre opphold på døgn, over budsjett på

 dag og polikinikk  8 058        

 ‐ redusert vikarinnleie gyn. Lege 1 200        300           300            ‐           1 200        

 ‐ diverse kostnadsreduksjoner 264            46             15              ‐31           264           

Medisinsk klinikk 15 470     23                  2 861       2 105        ‐756                                                                             ‐    13 870     
 ‐ avvikle lettavdeling 2 040        5                    204           204            ‐           2 040        

 ‐ redusert bemanning avdeling hjerte/nyre/hormon/geriat 2 800        5                    372           372            ‐           2 800        

 ‐ redusert bemanning avdeling lunge, mage/tarm, Kragerø 1 320        3                    274           274            ‐           1 320        

 ‐ redusert bemanning rehabilitering og fysioterapi 2 560        5                    500           500            ‐           2 560        

 ‐ redusert bemanning stab og poliklinikker Øvre Telemark  2 960        5                    566           545            ‐21           Forsinkelse 0,5 pleieårsverk 2 810        

 ‐ redusert tjenesteplaner medisinske leger 1 200        300           ‐             ‐300         Forsinkelse til 1/4‐17 900           

 ‐ økt aktivitet poliklinikk (40 DRG‐poeng) 840            210           210            ‐           840           

 ‐ redusert bemanning sengeposter 600            ‐            ‐             ‐           Red. 3 pleiere fra 1/9 (elementer fra B2‐pro 600           

 ‐ ULØST ‐ jobbes med tiltak 1 150        435           ‐             ‐435         ‐            

Barne og ungdomsklinikken 6 600        7                    1 374       1 016        ‐358                                                                             ‐    6 100       

Reduksjon bemanning ABUM 880            1                    176           61              ‐115         reduksjon vikarbruk ikke oppnådd 380           

Reduksjon bemanning ABUP 1 870        2                    249           249            ‐           1 870        

Reduksjon bemanning AHAB 700            1                    175           175            ‐           700           

kostnadsreduksjon AHAB 170            28             28              ‐           170           

Reduksjon bemanning ABUM 230            ‐                 58             58              ‐           230           

Reduksjon bemanning AHAB 400            ‐                 100           100            ‐           400           

Holde stillinger vakant ABUP 1 500        2                    375           245            ‐130         forsinkelser  / årseffekten vil oppnås  1 500        

Holde stillinger vakant alle avdelinger 850            1                    213           100            ‐113         forsinkelser  / årseffekten vil oppnås  850           

Medisinsk serviceklinikk 16 920     7                    3 583       2 052        ‐1 531                                                                          ‐    11 715     

 ‐ redusert bemanning og vikarbruk innen radiologi 2 830        4                    505           294            ‐211         forsinkelse vaktordning Notodden 2 680        

 ‐ redusert legestab kreft/medisin 640            1                    57             57              ‐           får effekt fra 1. mars 640           

 ‐ redusert bemanning, økte pol.inntekter og økt salg av lab 3 180        ‐1                   783           783            ‐           3 180        

 ‐ redusert bemanning og driftskostnader arbeidsmedisin 170            ‐                 43             43              ‐           170           

 ‐ økt aktivitet og økte DRG‐inntekter kreft / fertilitet 1 000        250           250            ‐           1 000        

 ‐ tilpasning tjenestetilbud 2 500        625           625            ‐           2 500        

 ‐ reduksjon bemanning sengepost kreft 250            0,5                 ‐            ‐             planlagt effekt fra 1/7 250           

 ‐ reduksjon bemanning arbeidsmedisin 225            0,5                 ‐            ‐             planlagt effekt fra 1/7 225           

 ‐ reduksjon bemanning laboratoriemedisin 550            1,0                 ‐            ‐             planlagt effekt fra 1/7 550           

 ‐ reduksjon bemanning radiologi 520            0,5                 ‐            ‐             planlagt effekt fra 1/7 520           

 uløst ‐ jobbes med tiltak 5 055        1 320        ‐             ‐1 320      forventes effekt 2. halvår av nye tiltak  ‐            

Akutt og beredskapsklinikken 10 150     8                  2 351     1 765      ‐586                                                                          ‐    10 150     

Endring bemanningsplaner 4 400        6                    1 100        633            ‐467         forsinkelser  / årseffekten vil oppnås  4 400        

Endring Båtavtale  Kragerø 500            125           125            ‐           500           

Økte inntekter ambulansekurs 300            75             75              ‐           300           

Endring variabel lønn 750            2                    188           138            ‐50          

 forsinkelser i omstillingsprosessen / korr. 

tiltak vil kompensere etterslepet  750           

Endring varekostnader og driftskostnader 450            113           94              ‐19           forsinkelser  / årseffekten vil oppnås  450           

Bidrag til økt aktivitet i kirurgisk klinikk  3 000        750           700            ‐50          

 høy utnyttelse av kapasitet, men noe 

lavere DRG‐indeks på døgn/dag  3 000        

Uløst ‐ jobbes med tiltak 750            ‐            ‐             ‐           periodisert krav fra april  750           

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandli 12 150     17                  3 038       1 792        ‐1 246                                                                          ‐    12 150     

Endring av tjenestetilbud sengepost 4 000        7                    1 000        ‐             ‐1 000      Årseffekten vil oppnås i 2.halvår 2017 4 000        

Nye tiltak som er flatt periodisert, men effekten vises senere:

Forsere sammenslåing samt større effekt enn beregnet 2 900        2                    725           ‐             ‐725         Effekt fra 1. mai ‐ ingen avvik ved årets slutt 2 900        

Effektivisering sekretærtjenesten øT 400            1                    100           ‐             ‐100         Effekt fra 1. juni ‐ ingen avvik ved årets slutt 400           

Endre vakttjenester, jmf prosjekt A3 300            ‐                 75             ‐             ‐75           Effekt fra 1. juni ‐ ingen avvik ved årets slutt 300           

Utsatt oppstart nyetablert akutt ambulantteam 600            1                    150           600            450          Senere rekruttering og utsatt oppstart  til 1 600           

Vakant lederstilling øT 800            1                    200           267            67             Ny rekruttering utsatt til oktober 800           

Utsatt oppstart Øhjelp rus team 2 600        4                    650           650            ‐           2 600        

Vakant psykologstilling  (2 x 6 mnd) 550            1                    138           275            137          Ny rekruttering uttsatt til 2.halvår 550           

Service og systemledelse 13 876     12                  3 400       1 743        ‐1 657                                                                          ‐    14 926     

Nedbemmanning stab, eiendomsdrift, internservice, 

ernæring, pasientreiser.  3 776        7                    872           185            ‐687        

 Forsinkelser nedbemanning transport, 

pasientreiser, stab  3 776        

Pasientreiser: endring avtaler/rammeverk 2 500        625           625            ‐           2 500        

Nye tiltak:

Økt effekt kutt i stillinger innenfor ernæring 295            74             74              ‐           295           

Økt inntekt barnehage 488            122           122            ‐           488           

Kuttet driftsmidler innleie rådgivere eindomsforvaltning 559            140           140            ‐           559           

Utleieinntekt seksjonleder DIPS, 450' i 2017, 450' '2018  450            113           159            46             700           

Innsparing driftskostnader eiendomsdrift 400            ‐                 100           ‐             ‐100         Innsparing brøyting, skadedyrkontroll med  400           

Innsparing driftskostnader MTU 750            ‐                 188           ‐             ‐188         Røntgenlab PV, MTU PV generelt 750           

Innsparing IT kostnader 550            ‐                 138           138            ‐           red. e‐læring modul DIPS og tilgjengelighet 700           

Kutt årsverk sentrallageret 300            1                    75             ‐             ‐75           Effekt senere i 2017 600           

Red overtid, ektrahjelp internservice 1 200        4                    300           300            ‐           1 550        

Reduksjon driftskostnader tekstil/renhold 950            ‐                 238           ‐             ‐238         Effekt senere i 2017 950           

 uløst ‐ effekt som ikke realiseres i 2017 pga delårseffekt 1 658        ‐                 415           ‐             ‐415         1 658        

Administrasjon 1 750        2                    292           292           ‐                                                                                ‐    1 750       

Redusert bemanning 1 750        2                    292           292            ‐           1 750        

SUM 102 696   88                  23 038     15 697      ‐7 341     ‐                                                                   96 193     

ULØST pr. mars 2017 7 463        ‐                ‐6 503             

 forsinkelser i omstillingsprosessen / korr. 

tiltak vil kompensere det meste av 

etterslepet 

 



 

Likviditet 
Likviditetsbeholdningen ved utgangen av mars er på 22 millioner kroner, noe som er 39 millioner 
kroner lavere enn budsjett.  Avviket gjelder i hovedsak endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Vi opprettholder et årsestimat i samsvar med budsjettet. 

 
Investeringer 
Bokførte investeringer de tre første månedene er svært lave. Vi har foreløpig ikke disponert mer enn 
ca 50 % av investeringsbudsjettet og avventer foreløpig ytterligere disponering. 
 
 

Investeringer - tall i 1000 Regnskap 2016
Regn 

mars.2017 Budsjett 2017

Bygg & anlegg 369 21 13 000

Medisinsk teknisk utstyr 40 535 1 076 40 000

Annet utstyr, biler m.m. 7 059 621 7 000

SUM 47 963 1 718 60 000  

 
Salg  
Det er ikke gjennomført salg av anleggsmidler av betydning de tre første månedene. 

 

Klinikk-kommentarer 

Kirurgisk klinikk 
Resultatet per mars viser et negativt avvik på 2.0 millioner kroner.  Det er en liten pluss for mars 
isolert. Regnskapet viser negative avvik på kostnadssiden som delvis dekkes opp av at ISF- inntektene 
ligger godt over budsjett.  

Deling av sengeposten på Notodden ble gjennomført i midten av februar, og dette har medført økte 
kostnader til oppbygging av varelager.  Høyt korttids sykefravær og erstatning av 4 sykepleiere har 
medført overforbruk på variabel lønn.  Det jobbes aktivt med oppfølging av sykemeldte på 
individnivå. ISF-inntektene knyttet til plastkirurgiske inngrep på Notodden ble overført til plastkirurgi 
Skien.  Dette utgjør en reduksjon i inntektene på 0,8 millioner kroner.   

Avsetning for etterbetaling av legenes lønnsoppgjør hittil i år med 0,95 millioner kroner. 

Aktiviteten viser 151 DRG-poeng over budsjett per mars. Det er poliklinikk og dagbehandling som har 
positivt resultat, mens døgnbehandling har et negativt avvik.  Det har vært noe lavere aktivitet på gyn 
og gastro i perioden. Det jobbes aktivt med kodekvaliteten, og det er forventet at antall DRG-poeng vil 
ligge over budsjett i 2017. 

Det var 16 fristbrudd på avviklede i mars, og det er en reduksjon med 6 fra forrige måned. Det er 
Gastro som har flest fristbrudd i mars. Fristbrudd ventende er 11, og det er en reduksjon med 12 fra 
forrige måned.  Det er Plast som har flest av disse. Det er fokus på dette i klinikken, og polikliniske 
konsultasjoner prioriteres for å unngå flere fristbrudd. 

Antall brutto månedsverk er 451 per mars. Det er 5 mer enn budsjettert, men reduksjon på 11 fra siste 
måned.  



 

Medisinsk klinikk 
Resultatet i mars viser et positivt budsjettavvik på +1,3 millioner kroner. Akkumulert per 1. kvartal har 
klinikken et positivt driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Regnskapet for mars er preget av et positivt 
ISF-avvik på 0,7 millioner kroner. De samlede driftskostnadene er i overensstemmelse med periodisert 
budsjett i mars.   
Den polikliniske aktiviteten var 12 % høyere enn budsjettert i mars og hele 30 % høyere enn i fjor 
(påsken i mars i fjor). Antall avdelingsopphold i mars var tilnærmet likt med budsjett, men 3 % lavere 
enn i fjor. Imidlertid har pasienttyngden, uttrykt i form av DRG-indeks, vært høyere enn budsjettert og 
i fjor. Belegget var under 100 % ved samtlige sengeposter i mars. 

Antall brutto månedsverk per 3 måneder var 503 og er 3 årsverk flere enn periodisert budsjett. 
Forklaring på dette er 1,5 årsverk som ikke er budsjettert og finansieres av eksterne lønnsrefusjoner, 
samt 2 halve årsverk som avvikles i løpet av 1. halvår (pensjon, sluttpakke).  

Klinikken jobber med å finne løsninger på det usalderte budsjettkravet på 1,7 millioner kroner for 
2017. Deler av dette beløpet planlegges å løses ved å redusere noe på pleiebemanningen ved enkelte 
sengeposter i tråd med innspill fra B2-prosjektet. 

 

Barne- og ungdomsklinikken 
Klinikken leverte et resultat på 0,8 millioner dårligere enn budsjettert per februar. Resultatforverringen 
i mars er på 0,3 millioner kroner, og skyldes i hovedsak lavere ISF-inntekter enn budsjettert i BUP. 

Somatisk aktiviteten målt i DRG-poeng er 74 poeng høyere enn budsjettert. Antall døgnopphold er på 
nivå med budsjettet, men spesielt høy DRG-indeks ved Nyfødt intensiv og høy poliklinisk aktivitet 
forklarer inntekter i somatikken på 1,7 millioner kroner over budsjett. 

Barne- og ungdomspsykiatrien viderefører den høye aktiviteten fra 2016 og har hittil i år registrert 23 
% høyere antall polikliniske konsultasjoner enn i fjor. Noe av økningen skyldes påsken i mars 2016, 
men økt produktivitet og ingen vakante behandlerstillinger er hovedforklaringen. Til tross for høyere 
aktivitet enn budsjett gir dette 0,7 millioner kroner i lavere inntekter enn budsjettert med den nye 
finansieringsordningen. Som varslet innebærer innføring av ISF for psykisk helsevern en risiko i 
budsjettet. Det er igangsatt arbeid for å undersøke om de manglende poengene, og dermed inntektene, 
kan skyldes feil i registreringspraksisen. 

Høye inntekter oppveier i noen grad for høyere lønnskostnader enn budsjett. Det er legegruppa på 
barneavdelingen som bidrar mest til merforbruket på lønn, med 4 leger i fødselspermisjon og 
refusjoner som ikke dekker vikarkostnadene. Sengepostene har også merforbruk grunnet høy aktivitet 
og flere pasienter som krever 1-1 oppfølging. 

Antall brutto månedsverk hittil i år er 226, som er 8 mer enn i 2016. Budsjettavviket er 9, herav 5 
månedsverk som skyldes 4 leger i fødselspermisjon og 1 sykmeldt lege i barne- og ungdomsmedisin. 
Dette merforbruket reduseres fra april-mai og det forventes en mer normal situasjon fra høsten av. Det 
jobbes dessuten med tiltak for å redusere vikarbruk og variabel lønn på barneavdelingen, siden trenden 
er færre innleggelser og mer poliklinikk.   

 
Akutt- og Beredskapsklinikken: 
Klinikken har et negativt budsjettavvik på 0,8 millioner kroner pr. mars. som skyldes høyere 
aktivitetsnivå og ressurskrevende pasienter. Merforbruket må sees i sammenheng med høyere 
aktivitetsrelaterte inntekter i klinikkene.  



ABK er finansiert med en fast budsjettramme uten egne DRG inntekter knyttet/avhengig av et definert 
budsjettert aktivitetsnivå. Ved store avvik i aktivitetsnivået vil rammebudsjettet ikke strekke til og 
ekstrakostnader til bemanning, innleie og medikamenter knyttet til sterk vekst i aktiviteten 
(akuttmottak og intensiv) føres i sin helhet i ABK. Dette medfører negativt budsjettavvik. DRG 
inntektene som skyldes høyere aktivitet enn budsjettert tilfaller i sin helhet Medisinsk klinikk og 
Kirurgisk klinikk.  
 

Det er en forverring på 0,4 millioner kroner fra forrige måned. Akuttmedisinsk avdeling inkl. intensiv 
og akuttmottak har alene et budsjettavvik på -1 145 000 per mars. Øvrige avdelinger går samlet i 
pluss.  
 
Høyere aktivitet på Akuttmottak og Intensiv enn budsjettert   

 Antall intensivdøgn; 12 % over budsjett per mars. 

 Antall respiratordøgn ligger 24 % høyere enn budsjett per mars.  

 Antall ankomster i akuttmottak ligger 5 % høyere enn budsjett per mars. 

 Operasjonsaktiviteten i mars er 2 % under budsjett men 8 % over samme periode i 2016.  

Antall brutto månedsverk er 448 per mars, og er i tråd med budsjett. Det jobbes løpende med tiltak for 
å redusere bemanning og kostnader. 

Med aktivitet på budsjettert nivå vil klinikken meget sannsynlig levere et resultat i balanse for årets 
gjenværende måneder. 

 
Medisinsk serviceklinikk  
Klinikken leverte et positivt resultat på 3,3 millioner kroner per mars. Resultatforbedringen i mars 
måned på 3,0 millioner kroner skyldes høy aktivitet i alle avdelinger, og spesielt høye inntekter i 
medisinsk genetikk.  

Aktiviteten målt i DRG-poeng er 12 % høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økning i både 
antall polikliniske konsultasjoner og antall døgnopphold ved kreftavdelingen. DRG-indeksen er som 
forventet. Kostnadene med cytostatika og kreftlegemidler er høyere enn budsjettert hittil i år. Det 
forventes økende kostnader etter hvert som flere pasienter får tilgang til de nye kreftlegemidlene. 

Avdeling for laboratoriemedisin, og særlig medisinsk genetikk har høye polikliniske inntekter hittil i 
år, med tilhørende høye reagenskostnader. Klinikken viser positivt avvik på lønn grunnet vakanser. 
Andre driftskostnader har negativt avvik grunnet ikke realiserte innsparinger.  

Radiologsituasjonen er krevende og det forventes økte vikarkostnader framover. 

Arbeidet med å finne konkrete tiltak for å løse innsparingskravet i 2017 pågår for fullt, og klinikken 
planlegger å iverksette bemanningsreduksjoner fra sommeren av. Tiltak planlagt per nå er ikke 
tilstrekkelig til å dekke opp hele innsparingskravet. 

Antall brutto månedsverk per mars er 362, som er 6 lavere enn budsjettert. 

 
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 
Klinikken rapporterer et positivt resultat på 2,0 millioner per mars. 

Klinikken har i år et innsparingskrav på 12,2 millioner, og har nå kommet med tiltak som skal innfri 
kravet. Kravet er flatt periodisert i 2017. Noen av tiltakene får ikke effekt umiddelbart. Årsaken til det 
positive avviket er endringer på akuttseksjonene og vakanser på DPS.  



Innføring av ISF innenfor psykisk helsevern gir som varslet en risiko i budsjettet. Per mars viser DRG-
inntektene et negativt budsjettavvik på 0,35 millioner kroner. Mindreinntekten kommer på tross av 
høyere aktivitet enn både budsjett og tidligere år. Estimatet og inngangsfarten, sett ut ifra årets tre 
første måneder, gir et negativt budsjettavvik på 1,4 millioner kroner på ISF inntektene. 

De polikliniske konsultasjonene ligger 2,7 % høyere enn budsjett, og viser en vekst på 8,8 % 
sammenlignet med samme periode i fjor. 

Klinikken har et bemanningsforbruk per mars på 554 årsverk, noe som er 11 lavere enn budsjettert. 
For å innfri innsparingskravet i 2017 så er et av tiltakene å utsette oppstarten av Rusakutt-teamet til 
2018. Det utgjør 5 årsverk. Resterende avvik kommer av endringer på akuttseksjonene.  

 
Service- og Systemledelse 
Resultatet per mars viser et driftsresultat på minus 1 millioner kroner. Pasientreiser (-0,6 millioner 
kroner) har spesielt mye overforbruk i pasientreiser med rekvisisjon. Det forventes at påskeeffekten i 
april virker litt dempende. Insulin, som ble oppfinansiert med 8 millioner kroner, er nærmest i balanse, 
noe som viser at beregning av kostnadsutviklingen i budsjettprosessen treffer realiteten nokså eksakt. 
Sparepakke 2 (ufordelt 7,6 millioner kroner) er nå konkretisert og beløpet er fordelt på alle seksjoner i 
Service- og Systemledelse. Klinikken har utarbeidet tiltak og forventer at utfordringene løses i løpet av 
2017, minst med delårseffekt. ERP prosjekt har vært en stor kostnadsbelastning for avdeling 
innkjøp/logistikk. Resultatet er -0,6 millioner kroner så langt men etterslep av overtids-timer i 
porteringsfasen vil belaste regnskapet ytterligere. Det forventes at ERP prosjektrelaterte 
lønnsutbetalinger (ekstrahjelp, overtid med mer) kommer på 1 million kroner. 

Antall brutto månedsverk i mars er 334. Dette er 2 årsverk flere enn periodisert budsjett og 3,5 årsverk 
mindre enn i samme periode 2016. ERP ekstrabemanning er del av budsjettavviket. 

Service- og Systemledelse estimerer et resultat på -4 millioner kroner i utgangen av 2017, derav -1 
million kroner engangseffekt pga. ERP prosjekt. Gitt at noen tiltak av sparepakke 2 ikke har 
helårseffekt regnes det med en inngangsfart 2018 i balanse.  
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Regionale hovedmål 
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Utvikling siste Status Resultat Resultat

12 mnd 2015 2016 mar.17

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 51 62 58

Antall brudd 31 56 36

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

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 73 % 76 % 86 %

Årsresultat  8,7 mill.        -75,6 mill 0,7 mill

Budsjettavvik 8,7 mill. -90,6 mill 6,9 mill

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3%  Siste måling februar 2017 5,9 % 4,5 % 3,4 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av 

medarbeider-undersøkelsen med etablering 

av forbedringstiltak for egen enhet

100%  Siste måling høst 2016 79 % 87 % 87 %

Korridorpasienter 0 % 3,5 % 0,9 % 0,9 %

Hovedmål

Mål 2017

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

Pasienten opplever ikke fristbrudd 

(avviklede)
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Aktivitet 
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Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status

2016 2017 mars 2017 mars 2017 Hiå mars 2017

Hiå mars 

2017 Hittil i fjor

DRG poeng utført i eget foretak 39 626 40 490 3 766 137 10 940 413 10 098

Polikliniske konsultasjoner somatikk 158 064 158 100 15 614 902 44 077 1 938 43 219

Polikliniske konsultasjoner barne- og 

ungdomspsykiatri
27 378 27 445 3 243 419 8 585 868 6 950

Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 57 484 58 938 5 823 418 16 865 1 086 14 841

Polikliniske konsultasjoner TSB 16 525 17 169 1 284 -291 4 007 -529 4 346

HR - brutto månedsverk 3 065 3 001 2 962 -2 2 988 12 3 019

Hovedmål



Senger i bruk per somatisk sengepost. 
Tekniske poster utelatt. 

Tatt ut 4/4-17 for 1/3-17 – 31/3-17.  
 

Antall postopphold, ved f.eks permisjoner blir 
både oppholde før, selve permisjon og etter telt 

som selvstendige postopphold. Tallene blir 
tilsvarende "blåst opp" ved tekniske postopphold  
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Senger i bruk for somatiske sengeposter. 
Tekniske poster utelatt. 

Tatt ut 4/4-17 for 1/1-16 – 31/3-17.  
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2. Antall/andel  
fristbrudd ventende 

STHF. 

4. Gjennomsnittlig 
ventetid ventende 
pasienter STHF. 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 

 

Kilde: D-8192 DIPS   

3. Gjennomsnittlig 
ventetid avviklede 

STHF 

  

1. Antall/andel 
fristbrudd 

avviklede STHF. 

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02 
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6. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 3 måneder STHF. 

8. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn et år  STHF. 

 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 

 

Kilde: D-8192 DIPS   

7. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 6 måneder STHF. 

  

5. Antall som venter 

på STHF. 

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02 
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2. Antall/andel  
fristbrudd ventende 

STHF. 

4. Gjennomsnittlig 
ventetid ventende 
pasienter STHF. 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer ekskludert plastkirurgisk avdeling. 
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3. Gjennomsnittlig 
ventetid avviklede 

STHF 

  

1. Antall/andel 
fristbrudd 

avviklede STHF. 
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6. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 3 måneder STHF. 

8. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn et år  STHF. 

 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer ekskludert plastkirurgisk 
avdeling. 

 

 

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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http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/default.aspx 
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Klinikk informasjon om fristbrudd og ventelister. 

http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/default.aspx
http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/default.aspx


Utvikling i «offisiell venteliste» vs «total venteliste»,  
samt andelen av pasientene som har fått tildelt time. 

 



Antall / Andel «passert tentativ tid» = etterslep 
(av pasientene som ikke har fått time-innkalling, blå søyle fra forrige graf) 

1
4 

Tentativ tid er den datoen som legen setter opp på kontakten til pasienten, som indikasjon for når pasienten 
skal få time. Dersom denne datoen er passert, så kalles dette for «etterslep» (rød søyle). Vi regner denne i 
andel av alle kontakter som er satt opp, der pasientene foreløpig ikke har fått innkallelse (blå søyle).  



Antall / Andel etterslep fordelt pr Klinikk  
Utvikling 

15 



Status pr mars; kontaktene fordelt etter tentativ måned. 
(Når skal pasienten ha time?) 

16 
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Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker) 
Antall pasienter som er innkalt til poliklinisk konsultasjon pr 01.04.17 

14

15 

påsk 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

BARN 117 3 124 107 17 15 3 2 1 6 0 4 13 7 0 1 0 0 1 0 0

BLKR 357 131 225 149 67 105 55 56 59 57 65 48 10 7 3 1 0 1 6 11 8

DPS 1 065 251 391 478 201 183 107 117 130 94 106 98 61 37 36 27 29 26 24 20 13

ENMA 104 25 94 80 23 18 5 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FERT 138 0 81 72 43 42 26 25 30 21 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

FØBA 50 15 16 19 10 10 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASKIR 162 70 91 105 39 20 8 10 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GYN 258 76 193 164 119 68 55 15 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HAB 101 3 50 58 44 39 13 12 23 14 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5

HJERTE 322 44 213 188 175 154 114 86 60 35 45 32 20 1 0 1 0 1 0 0 0

HORMON 154 53 103 133 74 102 67 75 81 71 62 63 35 16 0 0 0 3 16 12 3

INF 29 20 35 16 30 6 12 15 17 14 12 5 1 1 1 0 0 0 3 3 1

LUNG 121 57 112 77 52 31 25 28 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATA 284 73 189 275 178 149 78 47 60 25 17 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0

NEVR 108 28 123 128 68 55 33 32 30 14 16 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0

NYRE 83 20 27 13 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORT 302 119 139 159 82 57 29 30 16 5 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PHBU 440 54 306 298 184 179 105 97 87 86 79 37 20 14 9 0 1 0 2 7 3

PKIR 188 93 129 98 99 57 23 20 37 22 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REFM 346 71 228 241 153 193 106 110 127 92 116 104 89 74 49 33 33 33 53 25 24

URO 205 93 124 171 55 16 7 11 8 3 5 6 5 1 0 0 4 0 0 1 0

ØNH 616 146 448 512 361 308 160 145 23 10 12 5 1 0 1 1 0 0 0 0 1

Totalsum 5 550 1 445 3 441 3 541 2 079 1 810 1 036 941 840 584 576 427 267 158 99 64 69 64 105 80 58

AVD / 

UKENR
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Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker) 
Antall pasienter som er innkalt til innleggelse /operasjon pr 01.04.17 

AVD / UKE nr

14

15 

Påske 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ENMA 6 1 2 3 1 1 1 1

GASKIR 9 2 5 5

GYN 12 1 8 13 6 3 1 3 1

ORT 10 8 6 1 2 1

PKIR 8 4 1 2 2 2 2 4 2
URO 13 4 11 4 4 1

ØNH 8 7 7 7 5 4 7

GASKIR 7 5 4 3 2 3 2

ORT 3 2 1 1 1

PKIR 5 6 5 1

Sum dette utvalg 76 8 50 50 24 23 11 20 8 1

Sk
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n
 /
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gr
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to

d
d

e
n

Operasjon / Innleggelse



Pakkeforløp Kreft 
Resultat siste 12 mnd, alle forløp 

Mål : 70 % 

19 

Kilde: NPR 
Periode: mars-16 til feb-17 
Oppdaterte tall finnes på : 
https://statistikk.helsedirektoratet.no 

68% 

70% 



Bemanning 

20 
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4. Bemanning 

Antall årsverk 

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

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

Faktisk 2016 3005 3037 3016 3033 3021 3015 3086 3255 3180 3056 3021 3056

Faktisk 2017 3003 3001 2961

BUD 2017 2975 2990 2964 2964 2958 2965 3015 3199 3083 2966 2963 2971

3003 3001 

2961 

2920

2970

3020

3070

3120

3170

3220

3270

3320
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4. Bemanning 

Antall årsverk 
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mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16 jan. 17 feb. 17 mar. 17

mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17

Kirurgisk klinikk 418 421 422 421 440 466 483 466 458 462 450 456 446

Medisinsk klinikk 537 550 545 540 558 598 573 523 520 516 502 502 491

Psykiatri og rus 570 561 559 559 576 607 581 566 557 569 563 550 548
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4. Bemanning 

Antall årsverk 
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mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17

Barne- og ungdomsklinikken 215 220 219 219 220 219 225 229 222 227 226 228 223

Akutt og beredskap 464 464 466 458 458 472 474 455 451 460 450 447 447

Medisinsk Serviceklinikk 353 356 355 361 371 385 375 365 358 358 361 366 360

Service og systemledelse 337 345 338 343 351 390 354 338 336 342 336 336 329



24 

4. Bemanning 

Antall årsverk 
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Prehospital 133 127 132 129 128 135 132 128 128 127 130 127 131

Administrerende Direktør 7 7 7 7 7 7 7 7 9 10 10 10 10

Økonomi og HR 91 88 89 84 84 88 86 88 88 88 85 84 84

 - herav bemanningssenteret 19 18 18 15 12 16 17 18 18 18 23 22 22

Fag- og forskning 23 22 22 22 22 22 21 21 22 23 22 21 22
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Brutto månedsverk 
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Antall årsverk – fast og variabel 
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Endring 
Kir. og 
Med. aug, 
skyldes 
splitt 
Notodden 
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STHF Brutto månedsverk 

Tillegg Varibellønn ekstrahjelp overtid engasjement annenlønn Vikarer Fast lønn
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KIR brutto månedsverk 

Tillegg Varibellønn ekstrahjelp overtid engasjement annenlønn Vikarer Fast lønn
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Fastlønn 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201703

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 442 459 349       443 077 408             618 059            0 %

Kirurgisk klinikk 76 584 579         75 833 949               -750 630           -1 %

Medisinsk klinikk 75 827 294         76 055 280               227 987            0 %

Barne- og ungdomsklinikken 35 651 953         34 646 253               -1 005 700        -3 %

Akutt og beredskap 70 042 532         68 804 048               -1 238 484        -2 %

Medisinsk Serviceklinikk 55 951 057         56 937 672               986 615            2 %

Psykiatri og rus 84 468 371         88 386 567               3 918 195         4 %

Service og systemledelse 39 620 768         39 905 084               284 316            1 %

Felles - øvrig -12 305 453       -14 664 080             -2 358 627        16 %

Administrasjon 16 618 249         17 172 634               554 385            3 %

Fastlønn hittil i år
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 6 000 000

 8 000 000

 10 000 000
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Variabel lønn 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett denne periode

201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 21 383 424         18 949 960      -2 433 465        -13 %

Kirurgisk klinikk 4 633 197           3 931 238        -701 959           -18 %

Medisinsk klinikk 4 799 983           5 620 540        820 556            15 %

Barne- og ungdomsklinikken 908 747              552 171           -356 575           -65 %

Akutt og beredskap 3 360 165           2 118 916        -1 241 249        -59 %

Medisinsk Serviceklinikk 2 499 475           1 614 919        -884 556           -55 %

Psykiatri og rus 2 920 005           1 344 501        -1 575 504        -117 %

Service og systemledelse 1 318 711           772 273           -546 438           

Felles - øvrig -                     2 829 753        2 829 753         

Administrasjon 943 142              165 649           -777 493           -469 %

Variabellønn hittil i år
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Innleid arbeidskraft 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 2 555 050           1 337 938        -1 217 111        -91 %

Kirurgisk klinikk 97 354                357 454           260 100            73 %

Medisinsk klinikk -                     31 476             31 476              100 %

Barne- og ungdomsklinikken 559 158              296 058           -263 100           -89 %

Akutt og beredskap 58 520                -                   -58 520             

Medisinsk Serviceklinikk 1 118 210           134 869           -983 341           -729 %

Psykiatri og rus 701 309              518 081           -183 228           -35 %

Service og systemledelse 20 498                -                   -20 498             

Felles - øvrig -                     -                   -                    

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

 -3 000 000

 -2 000 000

 -1 000 000

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 466 397 823       463 365 306    -3 032 517        -1 %

Kirurgisk klinikk 81 315 130         80 122 642      -1 192 488        -1 %

Medisinsk klinikk 80 627 277         81 707 296      1 080 019         1 %

Barne- og ungdomsklinikken 37 119 857         35 494 482      -1 625 375        -5 %

Akutt og beredskap 73 461 217         70 922 964      -2 538 253        -4 %

Medisinsk Serviceklinikk 59 568 741         58 687 459      -881 282           -2 %

Psykiatri og rus 88 089 685         90 249 149      2 159 464         2 %

Service og systemledelse 40 959 977         40 677 357      -282 620           -1 %

Felles - øvrig -12 305 453       -11 834 327     471 126            -4 %

Administrasjon 17 561 391         17 338 283      -223 108           -1 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
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feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17

Sykefravær STHF 
12 mnd snitt  

Alle fraværslengder Korttid Langtid

Sykefraværsprosent jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17

Alle ansvarssteder 7,56       7,58       7,08         7,32         6,65         6,30         5,81         5,95         5,97         6,48         6,69         7,97         7,36         6,84         

(01) Kirurgisk klinikk 6,57       6,84       7,98         7,07         6,01         5,59         4,63         5,89         4,68         5,48         5,86         6,94         6,65         6,93         

(02) Medisinsk klinikk 8,38       8,38       7,70         7,87         7,54         6,70         7,06         5,73         5,30         6,39         7,04         8,32         7,27         6,36         

(03) Barne- og ungdomsklinikken 8,07       7,05       6,74         7,58         6,43         6,18         8,06         5,74         4,99         5,90         7,60         10,26      9,47         8,76         

(06) Akutt og beredskap 5,97       6,58       6,56         6,53         5,47         5,96         5,35         5,20         4,78         5,08         6,15         5,92         4,02         4,35         

(07) Medisinsk Serviceklinikk 7,76       7,30       6,99         7,67         7,33         6,26         6,73         6,90         8,28         7,50         6,95         8,74         9,26         7,33         

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 7,33       7,51       6,45         7,42         6,64         6,92         5,02         6,00         7,13         6,98         6,44         8,22         7,75         7,24         

(13) Service og systemledelse 10,89    11,06    8,61         7,61         7,64         6,95         5,58         7,25         7,25         8,44         7,79         9,15         9,27         8,11         

(15) Administrasjon 3,84       2,92       3,40         6,32         5,31         4,06         5,03         3,47         4,72         5,95         6,15         7,61         6,44         7,35         
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4. Bemanning 
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Ukentlig arbeidsfri 274 220 259 226 276 326 305 261 288 273 232 225 232 263 148 94 68

Søndager på rad 35 29 33 37 50 79 56 43 70 240 270 197 187 167 106 41 16

Samlet tid per uke 3 1 2 1 11 5 4 1 4 4 1 1

Samlet tid per dag 463 444 469 445 464 462 443 398 359 386 419 333 351 433 322 328 196

Planlagt tid per uke 116 60 64 86 86 122 92 93 113 96 73 121 95 113 107 115 80

AML timer per år 1 8 2 15 15 6 21 49 77 1 2

AML timer per uke 83 90 111 96 100 139 144 96 78 122 146 91 111 119 65 19 21
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Overtid i forkant av

vakt

Helligdag- og

timelønnsberegning

Utrykning på vakt Overtid Overtid i etterkant

av vakt

Ekstravakt

EFO mars 2017 

Dette er en måned uten helligdager. Det som 
ligger her under beskrivelsen helligdag- og 
timelønnsberegning kommer fra  
ekstravakter som er lagt inn i plan.  
 
Eller ser det en økning ved 4 av de 6 
elementene, utrykning på vakt og antallet 
helligdagstimer- og timelønnsberegning som 
har en nedgang.  

 

http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/default.aspx
http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/default.aspx
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ISF 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder 88 592 021                86 952 643                1 639 378                  255 285 790              252 512 510              2 773 280                  

Kirurgisk klinikk 38 143 727                36 450 418                1 693 309                  106 765 869              103 547 577              3 218 292                  

Medisinsk klinikk 28 629 068                27 963 104                665 965                     85 322 375                84 022 007                1 300 368                  

Barne- og ungdomsklinikken 7 416 427                  7 131 501                  284 926                     21 464 216                20 574 478                889 738                     

Akutt og beredskap 164 605                     126 369                     38 236                       427 530                     338 817                     88 713                       

Medisinsk Serviceklinikk 8 360 455                  7 196 325                  1 164 130                  22 490 063                20 003 314                2 486 749                  

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 1 766 338                  1 883 564                  -117 226                   5 127 378                  5 482 259                  -354 882                   

Felles - øvrig 4 111 400                  6 201 361                  -2 089 961                13 688 359                18 544 058                -4 855 699                

201703 201703

Denne Periode Hittil
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DRG-poeng PHV og TSB utført ved STHF
                                                 Denne måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2016

Budsjett 

2017

ISF budsj.-avvik 

(1000 kr)

DPS nedre Telemark 589             631             (43)              -7 % 1 840          1 996          (156)           -8 % -            7 478          (311 097)             

DPS øvre Telemark 172             178             (6)                -3 % 551             545             7                  1 % -            2 040          13 527                 

Psykiatrisk sykehusavdeling 48               64               (16)              -26 % 172             201             (29)              -14 % -            752              (57 311)                

Klinikk for psykisk helsevern og rus 808            873            (65)             -7 % 2 564        2 741        (177)          -6 % -            10 270      (354 882)           

Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP 645             612             33               5 % 2 012          2 371          (359)           -15 % -            8 377          (718 424)             

Barne- og ungdomsklinikken 645            612            33               5 % 2 012        2 371        (359)          -15 % -            8 377         (718 424)           

SUM DRG psykisk helsevern og TSB på STHF 1 453        1 485        (33)             -2 % 4 575        5 112        (537)          -10 % -            18 647      (1 073 305)        

     Hittil i år

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

jan feb mar

DRG-poeng per brutto månedsverk
PHV og TSB ved STHF

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

 1 600

 1 800

 2 000

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

DRG-poeng PHV og TSB ved STHF

B2017 F2017



37 

DRG-poeng, utført ved STHF
                                                 Denne måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2016

Budsjett 

2017

ISF budsj.-

avvik 

(1000 kr)

Avdeling for endo/mamma,ortopedi og gastrokirurgi 700                 744          -44 -6 % 2 116               2 107          9 0 % 1 944             8 209         195

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 530                 448          81 18 % 1 481               1 282          199 16 % 1 278             4 927         4 258

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 280                 277          3 1 % 778                   786              -9 -1 % 760                3 059         -192 

Avdeling for Kirurgi, Notodden 227                 246          -19 -8 % 649                   698              -49 -7 % 641                2 705         -1 043 

Kirurgisk klinikk 1 737             1715 21 1 % 5 024              4 874         151 3 % 4 622            18 900     3 219

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 459                 461          -2 -1 % 1 521               1 387          134 10 % 1 380             5 300         2 866

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 371                 359          12 3 % 1 001               1 080          -79 -7 % 1 039             4 155         -1 696 

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 232                 230          2 1 % 655                   689              -34 -5 % 681                2 623         -727 

Avdeling Medisin Øvre Telemark 295                 268          27 10 % 845                   805              40 5 % 794                3 088         856

Medisinsk klinikk 1 357            1318 39 3 % 4 021             3 960        61 2 % 3 893          15 166    1 299

BUK 269                253         16 7 % 816                741           75 10 % 756              2 795      1 608

Akutt og beredskap 8                     6              2 29 % 20                   16              4 26 % 18                 58             88

MSK 393                337         57 17 % 1 052             936           116 12 % 868              3 571      2 487

Ufordelt 2                     -          2 6                      -             6 (59)               -           

SUM DRG utført ved  STHF 3 766            3 629     137 4 % 10 940          10 527     413 4 % 10 098        40 490    8 701

     Hittil i år
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Antall behandlinger Faktisk Budsjett

Avvik % av 

budsjett

Avvik % av 

fjorår Faktisk Budsjett

Avvik % av 

budsjett

Avvik % av 

fjorår

Avvik 

budsjett

Avvik 

fjorår E2017 B2017 Avvik %

Somatikk

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (SHO) 2 582 2 558 1 % 7 % 7 266 7 463 -3 % -1 % -197 -54 29 000 29 000 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 9 465 9 250 2 % 13 % 27 308 27 070 1 % 2 % 238 528 105 000 105 000 0,0 %

Antall dagbehandling 1 878 1 800 4 % 16 % 5 264 5 200 1 % 10 % 64 460 20 000 20 000 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 15 701 14 700 7 % 19 % 44 099 42 100 5 % 8 % 1 999 3 345 163 000 158 100 3,1 %

Psykiatri - voksen

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 146 154 -5 % 11 % 433 432 0 % 1 % 1 4 1 679 1 679 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 2 798 2 830 -1 % -1 % 8 197 8 008 2 % 0 % 189 -10 31 280 31 280 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 5 823 5 405 8 % 24 % 16 865 15 732 7,2 % 12,0 % 1 133 2 024 60 000 58 938 1,8 %

Psykiatri - barn og ungdom

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 9 9 0 % -10 % 18 26 -31 % -28 % -8 -5 95 95 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 332 249 33 % 37 % 864 784 10 % 6 % 80 55 2 900 2 900 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 3 243 2 824 15 % 47 % 8 585 7 758 10,7 % 19,0 % 827 1 635 28 000 27 445 2,0 %

Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh.

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 17 20 -15 % 13 % 33 51 -35 % -39 % -18 -13 200 200 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 49 70 -30 % 48 % 95 217 -56 % -64 % -122 -61 800 800 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 1 284 1 575 -18 % -11 % 4 007 4 583 -12,6 % -8,5 % -576 -339 16 500 17 169 -3,9 %

Denne periode Endring HiÅ Estimat for åretHittil 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 

2016

Budsjett 

2017

Estimat 

2017

Alderspsykiatrien 190               168               22 13 % 546                 488                 58 12 % 1 778             1 828             1 828             

Psykiatrisk rehabilitering 261               300               -39 -13 % 741                 874                 -133 -15 % 3 185             3 275             3 275             

DPS Nedre Telemark 5 101            5 175            -74 -1 % 15 271           15 063           208 1 % 54 874           56 430           56 430           

DPS Øvre Telemark 1 555            1 337            218 16 % 4 314             3 890             424 11 % 14 172           14 574           14 574           

Voksenpsykiatri og RUS/TSB 7 107            6980 127 2 % 20 872         20 315         557 3 % 74 009         76 107         76 107         

Barne- og ungdomspsykiatri 3 243           2809 434 15 % 8 585           7 717           868 11 % 27 378        27 445        27 445        

SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved  STHF 10 350        9 789           561 6 % 29 457        28 032        1 425 5 % 101 387     103 552     103 552     

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

D-5821 og D-5927 
 

Tatt ut 6/4-17 for  
1/3-17 – 31/3-17 

 
For somatikk gjelder tallene 

inneliggende, mens det for psykiatri og 
rus gjelder alle omsorg. 

 
Bare avdelinger med 85% eller lavere 

er med. 

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

Andel epikriser sendt innen 7 dager

Klinikker apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17

BUK 68 % 52 % 62 % 75 % 66 % 66 % 74 % 69 % 74 % 67 % 69 % 75 %

Kir. K 82 % 83 % 83 % 84 % 81 % 81 % 80 % 79 % 82 % 83 % 84 % 85 %

KPR 70 % 72 % 84 % 77 % 72 % 74 % 76 % 73 % 70 % 75 % 70 % 72 %

Med. K 78 % 80 % 81 % 86 % 83 % 82 % 78 % 82 % 81 % 82 % 80 % 81 %

MSK 78 % 67 % 73 % 94 % 88 % 87 % 86 % 83 % 88 % 88 % 79 % 76 %

STHF 78 % 78 % 81 % 84 % 79 % 79 % 79 % 79 % 80 % 80 % 79 % 80 %

Måned
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3. Pasient 
Ny definisjon av direkte time, tallene er derfor ikke 
sammenlignbare med tidligere tall. 

Direkte time jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18

ABK 100 % 100 %

BUK 63 % 54 %

Kirurgisk klinikk 84 % 80 %

KPR 90 % 85 %

Medisinsk klinikk 92 % 95 %

MSK 96 % 86 %

STHF 87 % 86 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

vurdering av henvisning er fullført. mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17

ABK 2,45       13,58    3,45       5,03       2,46       48,99    3,11       3,31       4,20       4,52       36,38    4,61       22,40    

BUK 3,45       3,21       4,21       3,85       2,10       6,90       3,52       3,10       3,20       3,00       3,26       3,18       4,41       

Kirurgisk klinikk 2,03       2,20       1,90       1,78       1,72       2,16       1,41       1,66       2,45       1,79       1,77       1,89       1,42       

KPR 4,54       3,76       4,53       4,16       5,18       3,49       4,18       8,95       3,66       4,40       4,64       4,08       3,96       

Medisinsk klinikk 2,09       5,15       3,43       3,65       4,53       5,77       1,46       4,31       3,60       2,99       4,78       4,82       3,86       

MSK 2,36       1,85       3,61       1,97       1,95       8,19       2,16       4,45       4,23       1,79       2,97       4,62       1,81       

STHF 2,27       3,61       2,89       2,74       3,11       4,74       1,74       3,32       3,10       2,47       3,67       3,40       2,90       

 Antall henvisninger vurdert. feb.16 mar.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17

ABK 83 63 88 83          43          75 89 82 49 72 92 56 75

BUK 410 304 357 329        198        203 279 315 310 344 336 331 328

Kirurgisk klinikk 2763 2595 2915 2 846     1 917     2746 2768 2809 2906 2478 2886 2500 2974

KPR 410 309 347 334        273        270 297 361 314 311 355 358 402

Medisinsk klinikk 3229 2788 2751 2 277     1 769     2103 2059 2226 2352 1979 2372 2186 2577

MSK 479 399 458 468        148        444 406 460 407 366 490 350 451

STHF 7 374     6 458     6 916     6 337     4 348     5 841     5 898     6 253     6 338     5 550     6 531     5 781     6 807     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 7 264     6 373     6 820     6 281     4 274     5 672     5 873     6 196     6 273     5 502     6 467     5730 6 733     

Andel vurdert innen 10 virkedager 98,5 % 98,7 % 98,6 % 99,1 % 98,3 % 97,1 % 99,6 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 98,9 %
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3. Pasient 

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

14 dager gamle mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 7 711   7 468   7 092   6 141   5 940   6 098   6 286   6 303   5 493   4 755   4 550   3 949   3 883   
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 2 369   2 295   2 090   1 663   1 658   1 799   1 911   1 885   1 573   1 521   1 477   1 292   1 403   
Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer 

enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for 

opprettelse) 2 737   2 725   2 739   2 563   2 503   2 581   2 683   2 685   2 460   1 602   1 597   1 270   1 162   
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 

14 dager å få ferdigstilt 98          105       133       167       227       274       254       209       228       136       178       167       184       
8c - Antall pasienter med åpen 

henvisningsperiode, uten ny kontakt. mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, 

uten ny kontakt 967       1 193   1 412   1 358   1 461   1 325   1 320   1 315   1 911   1 861   1 812   1 560   1 731   

Hvorav registrert i DIPS 888       1 095   1 288   1 223   1 319   1 182   1 188   1 158   1 726   1 652   1 618   1 334   1 532   
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Resultatregnskap 
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6. Økonomi 

STHF: Mars 2017
Denne periode 

faktisk

Denne periode 

budsjett

Denne periode 

Avvik
Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året 

estimat

Hele året 

budsjett
Avvik budsjett

Basisramme 187 297      187 297      -             571 490      571 490      -             2 249 042   2 249 042   -             

Kvalitetsbasert finansiering 1 354         1 354         -             4 063         4 063         -             16 251        16 251        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 67 327        65 564        1 764         194 852      190 813      4 040         746 170      737 619      8 551         

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 14 076        12 271        1 805         39 352        34 950        4 402         139 238      130 687      8 551         

ISF-refusjon kommunal medfinansiering -             -             -             -             -             -             34 600        37 295        -2 695        

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler 3 274         3 609         -335           9 150         10 224        -1 073        -             -             -             

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 3 914         5 509         -1 595        11 931        16 526        -4 595        55 085        55 085        -             

Utskrivningsklare pasienter 333            333            -0              1 065         1 000         65              4 000         4 000         -             

Gjestepasienter 461            726            -265           1 391         2 127         -736           8 220         8 220         -             

Konserninterne gjestepasientinntekter 3 280         3 933         -653           9 991         11 798        -1 807        47 195        47 195        -             

Polikliniske inntekter 10 025        7 497         2 528         27 689        22 837        4 852         92 160        87 160        5 000         

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 820            921            -101           2 292         2 764         -471           11 055        11 055        -             

Andre øremerkede tilskudd 1 027         1 027         0                4 680         3 080         1 600         14 474        12 474        2 000         

Andre driftsinntekter 21 920        18 531        3 389         56 437        55 067        1 370         223 579      223 579      -             

Interne overføringer (inntekter) -             -             -             -             -             -             -             -             -             

SUM DRIFTSINNTEKTER 315 109      308 572      6 537         934 384      926 739      7 645         3 641 068   3 619 661   21 406        

Kjøp av offentlige helsetjenester 2 351         2 750         399            7 434         8 588         1 154         39 686        39 686        -             

Kjøp av private helsetjenester 7 229         6 063         -1 166        19 340        18 190        -1 150        72 765        72 765        -             

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 30 469        32 580        2 111         93 740        96 176        2 435         385 489      385 489      -             

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 073         446            -627           2 555         1 338         -1 217        5 352         5 352         -             

Konserninterne gjestepasientkostnader 18 937        18 506        -431           51 331        55 860        4 529         217 590      217 590      -             

Lønn til fast ansatte 148 606      147 140      -1 467        442 459      443 077      618            1 715 196   1 715 196   -             

Overtid og ekstrahjelp 6 890         6 083         -807           21 383        18 950        -2 433        76 054        81 054        5 000         

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 33 492        36 036        2 544         101 026      108 699      7 672         374 656      403 109      28 453        

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -9 765        -8 657        1 108         -28 477      -25 970      2 507         -103 883     -103 883     -             

Annen lønn 23 783        24 566        783            75 251        74 636        -615           285 115      285 115      -             

Avskrivninger 8 944         9 192         248            26 941        27 562        621            109 925      109 925      -             

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 40 625        36 781        -3 844        115 475      108 376      -7 099        454 663      443 257      -11 406      

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

SUM DRIFTSKOSTNADER 312 636      311 486      -1 149        928 460      935 482      7 022         3 632 608   3 654 655   22 047        

DRIFTSRESULTAT 2 473         -2 914        5 387         5 925         -8 743        14 668        8 460         -34 993      43 453        

Finansinntekter 1 120         1 042         78              3 081         3 127         -46             12 507        12 507        -             

Finanskostnader 228            211            17              638            634            4                2 514         2 514         -             

FINANSRESULTAT 892            831            61              2 443         2 493         -50             9 993         9 993         -             

ORDINÆRT RESULTAT 3 365         -2 083        5 449         8 368         -6 250        14 618        18 453        -25 000      43 453        

Endrede pensjonskostnader -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             

Skattekostnad -             

(ÅRS)RESULTAT

Pensjonskostnader 2 544         -             -2 544        7 672         -             -7 672        -28 453      -             -28 453      

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 822            -2 083        2 905         695            -6 250        6 945         -10 000      -25 000      15 000        
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Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

2016, tall i 1000
Mar. 17 Feb. 17 Jan. 17 Des. 16 Nov. 16 Okt. 16 Sep. 16 Aug. 16 Jul. 16 Jun. 16 Mai. 16 Apr. 16 Hittil i år Hittil i år

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

Kirurgisk klinikk 83                (2 055)         (77)              (4 750)         (1 994)         (3 838)         (1 392)         (3 210)         (2 660)         (1 010)         (63)              (2 697)           (2 049)           (2 049)           

Medisinsk klinikk 1 320          (226)            3 116          (579)            1 037          (2 057)         (1 812)         (2 341)         (2 343)         (338)            (1 094)         (1 344)           4 210             4 210             

Barne- og ungdomsklinikken (301)            (773)            228             (408)            887             (1 583)         97                787             (1 436)         491             (655)            (608)               (847)               (847)               

Akutt og beredskap (426)            314             (688)            (1 586)         13                297             284             1 418          1 314          (986)            (805)            (1 448)           (801)               (801)               

Medisinsk Serviceklinikk 3 008          391             (119)            (2 199)         (463)            (1 878)         (678)            (1 265)         173             (944)            (1 399)         (1 384)           3 280             3 280             

Psykiatri og rus 1 299          881             (192)            962             895             225             1 525          648             303             (665)            (290)            258                1 988             1 988             

Service og systemledelse (43)              (997)            (9)                 1 975          (867)            1 224          (991)            (435)            (935)            169             (47)              (495)               (1 049)           (1 049)           

Administrasjonen 590             (112)            457             (7 004)         (4 689)         (7 192)         (1 782)         624             3 562          (614)            (7 844)         655                935                935                

Felles - øvrig (4 707)         2 088          (2 354)         (1 410)         1 825          (194)            549             155             (693)            1 079          45                124                (4 973)           1 277             

Totalt STHF 822             (489)            362             (15 000)      (3 357)         (14 997)      (4 200)         (3 621)         (2 714)         (2 819)         (12 153)      (6 938)           695                6 945             
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Tall i tusen 
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6. Økonomi 

Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2017 B 2017

Bygg & anlegg 21 13 000 13 000

MTU 1 076 40 000 40 000

Annet utstyr, biler m.m. 621 7 000 7 000

IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner 647 7 250 7 250

Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner -263 -5 871 -5 871

SUM 2 102 61 379 61 379
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STHF

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 187 297 187 297 0 571 490 571 490 0

ISF egne pasienter 71 241 71 072 169 206 783 207 338 -555

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 14 076 12 271 1 805 39 352 34 950 4 402

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 3 274 3 609 -335 9 150 10 224 -1 073

Poliklinikk inntekter 10 025 7 497 2 528 27 689 22 837 4 852

Egenandel Poliklinikk 7 812 6 782 1 030 21 733 20 195 1 538

Annen inntekt 21 383 20 043 1 339 58 186 59 704 -1 518

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 315 109 308 572 6 537 934 384 926 739 7 645

Varekostnad 60 060 60 345 285 174 400 180 151 5 751

Lønn 203 007 205 168 2 161 611 644 619 393 7 749

Andre driftskostnader 49 569 45 973 -3 596 142 415 135 938 -6 478

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 312 636 311 486 -1 149 928 460 935 482 7 022

DRIFTSRESULTAT 2 473 -2 914 5 387 5 925 -8 743 14 668

Netto finans 892 831 61 2 443 2 493 -50

FINANSRESULTAT 3 365 -2 083 5 449 8 368 -6 250 14 618

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 3 365 -2 083 5 449 8 368 -6 250 14 618

Pensjonskostnader 2 544 0 2 544 7 672 0 7 672

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 822 -2 083 2 905 695 -6 250 6 945

Denne Periode Hittil
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Kirurgisk klinikk

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme -1 362 -1 362 0 3 138 3 138 0

ISF egne pasienter 32 965 32 086 879 92 020 90 760 1 260

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 5 179 4 364 815 14 746 12 787 1 959

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

Poliklinikk inntekter 555 533 22 1 545 1 623 -78

Egenandel Poliklinikk 2 182 2 055 127 6 261 6 254 7

Annen inntekt 1 410 480 930 2 317 1 471 845

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 40 929 38 157 2 772 120 027 116 034 3 993

Varekostnad 5 052 3 986 -1 066 13 678 11 663 -2 014

Lønn 35 364 34 624 -739 107 304 105 628 -1 676

Andre driftskostnader 430 -453 -883 1 096 -1 257 -2 354

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 40 846 38 157 -2 689 122 078 116 034 -6 044

DRIFTSRESULTAT 83 0 83 -2 051 0 -2 051

Denne Periode Hittil

Medisinsk klinikk

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 022 8 022 0 26 135 26 135 0

ISF egne pasienter 22 086 22 438 -352 67 388 68 126 -738

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 6 543 5 525 1 018 17 934 15 896 2 038

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

Poliklinikk inntekter 165 105 60 441 316 124

Egenandel Poliklinikk 1 925 1 571 354 5 498 4 573 926

Annen inntekt 1 178 760 418 3 293 2 288 1 004

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 39 920 38 422 1 498 120 689 117 334 3 355

Varekostnad 3 473 3 203 -270 9 561 9 359 -201

Lønn 34 757 34 887 130 105 900 107 000 1 100

Andre driftskostnader 370 331 -38 1 018 976 -42

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 38 600 38 422 -178 116 478 117 334 856

DRIFTSRESULTAT 1 320 0 1 320 4 211 0 4 211

Denne Periode Hittil
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Barne- og ungdomsklinikken

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 754 8 754 0 27 569 27 569 0

ISF egne pasienter 5 092 4 584 508 15 058 13 626 1 431

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 817 822 -6 2 383 2 207 177

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 1 508 1 726 -218 4 023 4 741 -718

Poliklinikk inntekter 231 194 37 671 590 81

Egenandel Poliklinikk 22 24 -2 54 76 -22

Annen inntekt 73 18 55 241 54 187

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 16 496 16 121 375 49 999 48 864 1 135

Varekostnad 684 449 -236 1 684 1 320 -364

Lønn 15 785 15 564 -221 48 172 47 120 -1 052

Andre driftskostnader 328 109 -219 988 424 -564

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 16 798 16 121 -677 50 844 48 864 -1 980

DRIFTSRESULTAT -301 0 -301 -845 0 -845

Denne Periode Hittil

Akutt og beredskapsklinikken

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 39 604 39 604 0 120 904 120 904 0

ISF egne pasienter 0 2 -2 0 5 -5

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 165 125 40 428 334 93

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

Poliklinikk inntekter 4 2 2 7 7 0

Egenandel Poliklinikk 40 29 11 111 88 23

Annen inntekt 489 359 130 1 420 1 077 343

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 40 302 40 121 181 122 869 122 414 455

Varekostnad 7 706 7 542 -164 22 856 22 761 -96

Lønn 31 751 31 224 -528 97 082 95 632 -1 450

Andre driftskostnader 1 271 1 355 85 3 732 4 022 290

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 40 728 40 121 -607 123 670 122 414 -1 255

DRIFTSRESULTAT -426 0 -426 -800 0 -800

Denne Periode Hittil
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Medisinsk Serviceklinikk

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 16 882 16 882 0 52 420 52 420 0

ISF egne pasienter 6 918 5 762 1 156 18 544 16 277 2 267

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 1 443 1 435 8 3 946 3 727 220

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

Poliklinikk inntekter 8 820 6 663 2 157 24 287 20 300 3 987

Egenandel Poliklinikk 2 310 1 820 490 6 100 5 546 554

Annen inntekt 1 134 1 495 -361 3 975 4 485 -510

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 37 506 34 057 3 449 109 272 102 754 6 518

Varekostnad 8 689 8 224 -465 27 545 24 434 -3 110

Lønn 25 301 25 828 527 76 845 78 312 1 467

Andre driftskostnader 507 4 -503 1 602 8 -1 595

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 34 498 34 057 -441 105 992 102 754 -3 238

DRIFTSRESULTAT 3 008 0 3 008 3 280 0 3 280

Denne Periode Hittil

Psykiatri og rus klinikken

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 37 616 37 616 0 114 739 114 739 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 1 766 1 884 -117 5 127 5 482 -355

Poliklinikk inntekter 251 0 251 743 0 743

Egenandel Poliklinikk 1 087 1 281 -194 3 356 3 658 -302

Annen inntekt 503 486 18 1 466 1 486 -20

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 41 224 41 267 -43 125 431 125 365 66

Varekostnad 1 473 1 792 320 4 992 5 249 256

Lønn 37 700 39 378 1 677 115 995 119 840 3 845

Andre driftskostnader 752 97 -655 2 457 277 -2 180

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 39 925 41 267 1 342 123 443 125 365 1 922

DRIFTSRESULTAT 1 299 0 1 299 1 988 0 1 988

Denne Periode Hittil
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Service- og systemledelse

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 27 995 27 995 0 84 330 84 330 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 5 0 5 17 0 17

Annen inntekt 8 631 7 175 1 456 22 253 20 905 1 348

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 36 631 35 170 1 462 106 600 105 234 1 365

Varekostnad 3 005 2 742 -263 7 334 7 876 542

Lønn 17 541 17 925 383 53 811 54 401 590

Andre driftskostnader 16 128 14 503 -1 625 46 501 42 957 -3 544

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 36 674 35 170 -1 505 107 647 105 234 -2 413

DRIFTSRESULTAT -43 0 -43 -1 047 0 -1 047

Denne Periode Hittil

Administrasjon

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 503 8 503 0 25 538 25 538 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 1 345 933 412 2 383 2 823 -441

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 9 848 9 437 412 27 921 28 362 -441

Varekostnad 44 44 0 93 134 41

Lønn 8 057 8 290 233 24 355 24 920 565

Andre driftskostnader 1 157 1 103 -55 2 538 3 307 769

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 9 259 9 437 178 26 986 28 362 1 376

DRIFTSRESULTAT 590 0 590 935 0 935

Denne Periode Hittil
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Felles øvrige

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 41 282 41 282 0 116 718 116 718 0

ISF egne pasienter 4 181 6 201 -2 020 13 774 18 544 -4 770

ISF somatisk poliklinisk aktivitet -70 0 -70 -85 0 -85

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

Poliklinikk inntekter 0 0 0 -5 0 -5

Egenandel Poliklinikk 240 0 240 335 0 335

Annen inntekt 6 619 8 338 -1 719 20 839 25 115 -4 275

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 52 252 55 821 -3 569 151 576 160 377 -8 801

Varekostnad 29 932 32 362 2 430 86 658 97 355 10 697

Lønn -3 250 -2 551 699 -17 819 -13 459 4 360

Andre driftskostnader 28 627 28 925 298 82 483 85 224 2 741

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 55 309 58 735 3 427 151 322 169 120 17 798

DRIFTSRESULTAT -3 056 -2 914 -142 254 -8 743 8 997

Netto finans 893 831 62 2 445 2 493 -48

FINANSRESULTAT -2 163 -2 083 -80 2 699 -6 250 8 949

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT -2 163 -2 083 -80 2 699 -6 250 8 949

Pensjonskostnader 2 544 0 2 544 7 672 0 7 672

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -4 707 -2 083 -2 623 -4 973 -6 250 1 277

Denne Periode Hittil

Felles - øvrig per enhet

201703 201703 201703 201703 201703 201703

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

(21) Kjøp og salg av helsetjenester -1 053 0 -1 053 2 499 0 2 499

(22) Sykehuspartner SLA og prosjekter 163 0 163 -233 0 -233

(23) Investeringsprosjekter -250 0 -250 55 0 55

(24) Finansposter 61 0 61 -47 0 -47

(25) ST-Felles -1 441 -2 083 642 -4 213 -6 250 2 037

(26) Avskrivning -665 0 -665 -224 0 -224

(27) Kunder sentrallager 0 0 0 0 0 0

(28) Periodisering -1 523 0 -1 523 -2 810 0 -2 810

(29) Resultat justeringer 0 0 0 0 0 0

(30) Utgåtte kostnadssteder 0 0 0 0 0 0

(31) Årsresultat 0 0 0 0 0 0

(20) Felles - øvrig -4 707 -2 083 -2 623 -4 973 -6 250 1 277

Denne Periode Hittil
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Styrets beretning og årsregnskap 2016 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
21-2017 Konst. økonomidirektør  

Dana Tønnessen 
Beslutningssak 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   
1. Styrets beretning 2016 
2. Årsregnskap 2016 med noter 
 
Ingress 
 
I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta 
årsberetning og årsregnskap med noter før det godkjennes av foretaksmøtet.  
 
Årsregnskapet for 2016 bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets 
beretning sammen med revisors beretning skal sendes til regnskapsregisteret.  
 
Sykehuset Telemark sitt regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst sitt årsregnskap.  
 
Revisor er invitert til å delta i møtet under behandlingen av denne saken. 
 
  
 
Forslag til vedtak 
 
1. Styrets beretning for 2016 godkjennes.  
2. Styret vedtar årsregnskap for 2016 med noter.   
 
 
 
Skien, den 2. april 2017 
 
 
 
 
Tom Helge Rønning 
konst. administrerende direktør  
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Bakgrunn for saken 
 
Det vises til ledergruppesak 15/17 og den første rapporteringen av driftsresultatet for 2016. 
 
Det er foretatt endringer i regnskapsresultatet som følge av: 
 

- Mindre korrigeringer etter fullførte avstemminger og kontrollrutiner  
 

- Rikslønnsnemdas kjennelse etter Akademiker-streiken høsten 2016, der Spekter har fått 
medhold på alle punkter. Lønnstillegget i 2016 for medlemmene knyttet til Akademikere 
er effektuert med senere virkning enn budsjettert og den positive effekten for året 
fremkommer i årsregnskapet 
 

- Sykehuspartner og Sykehusapotekene har fordelt driftsoverskuddet for 2016 til 
helseforetakene, etter beslutning i RHF 

 
 
Sykehuset Telemark HF ‐ tall i tusen Beløp Kommentar

Resultat desember I ‐75 612         

Diverse korrigeringer / føringer ‐823                Forhold oppdaget etter desember I

Effekt av Rikslønnsnemdas kjennelse 11 000            Avsetning redusert fra 13,3 mill. til 2,3 mill.

Tilbakeført overskudd fra Sykehusapotekene HF 5 549             

Tilbakeført overskudd fraSykehuspartner HF  941                

Resultat desember II ‐58 945          endelig resultat

 
Driftsresultatet er endret fra et underskudd på 75,6 millioner kr. til et underskudd på 58,9 millioner 
kr.  
 
Endringene som følge av Akademiker-streiken og tilbakeført overskudd fra Sykehuspartner og 
Sykehusapotekene forbedrer resultatet i 2016, men har ingen konsekvenser for økonomien i 2017. 
 
 

Vurdering 
 
Styrets årsberetning og årsregnskap med noter er vedlagt saken. 
  
 
Driftsresultater i forhold til budsjett 2016 
 
Sykehuset Telemark rapporterer et driftsresultat på – 58,9 millioner kr. i 2016, som er 73,9 
millioner kr. svakere enn årets styringsmål.  Det negative driftsresultatet skyldes høyere 
driftskostnader enn budsjettert.  
 
Driften i 2016 har vært preget av: 

- Aktivitetsvekst i DRG-poeng under forventet nivå 
- Høyere volumvekst for gjestepasienter, som har generert merkostnader 
- Lønns- og varekostnader over budsjettert nivå – manglende effekt av planlagte 

effektiviseringstiltak og ressurskrevende pasientbehandling som har generert kostnader 
utover budsjettert nivå  
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DRIFTSREGNSKAP - tall i tusen regnskap 2016 budsjett 2016 avvik %

Basisramme 2 341 109 2 341 109   0 0 %

Kvalitetsbasert finansiering  16 240  16 240   0 0 %

ISF egne pasienter  706 764  724 245 ‐ 17 481 ‐2 %

ISF poliklinisk aktivitet  130 143  132 680 ‐ 2 537 ‐2 %

ISF fritt behandlingsvalg   0   0   0

ISF pasientadm. biologiske legemidler  33 794  39 219 ‐ 5 426 ‐14 %

ISF pasientadm. kreftlegemidler  6 119  5 997   123 2 %

Utskrivningsklare pasienter  6 517  3 600  2 917 81 %

Gjestepasienter  8 929  8 188   741 9 %

Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)  50 343  45 952  4 391 10 %

Polikliniske inntekter  126 959  125 067  1 893 2 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"  9 184  10 349 ‐ 1 165 ‐11 %

Andre øremerkede tilskudd  10 678  10 649   29 0 %

Andre driftsinntekter  321 246  300 731  20 516 7 %

Sum driftsinntekter 3 768 026 3 764 025  4 000 0 %

Kjøp av offentlige helsetjenester  33 313  28 516 ‐ 4 796 ‐17 %

Kjøp av private helsetjenester  73 639  72 614 ‐ 1 025 ‐1 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr  442 149  416 604 ‐ 25 545 ‐6 %

Innleid arbeidskraft  16 956  11 547 ‐ 5 409 ‐47 %

Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)  223 998  204 784 ‐ 19 214 ‐9 %

Lønn til fast ansatte 1 666 637 1 673 385  6 748 0 %

Overtid og ekstrahjelp  100 004  79 618 ‐ 20 385 ‐26 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift  415 305  414 905 ‐  400 0 %

Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ‐ 102 296 ‐ 107 330 ‐ 5 034 5 %

Annen lønn  273 496  281 971  8 475 3 %

Avskrivninger  113 684  117 165  3 481 3 %

Nedskrivninger   0   0   0

Andre driftskostnader  579 976  566 640 ‐ 13 336 ‐2 %

Sum driftskostnader 3 836 861 3 760 419 ‐ 76 442 ‐2 %

Driftsresultat ‐ 68 835  3 606 ‐ 72 441

Finansinntekter  12 513  14 061 ‐ 1 548 ‐11 %

Finanskostnader  2 622  2 667   45 2 %

Finansresultat  9 891  11 394 ‐ 1 503 ‐13 %

Årsresultat ‐ 58 945  15 000 ‐ 73 945  
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Driftsresultat 2016 – 2015  
 
 
Driftsresultatet i 2016 viser en forverring på 70,6 millioner kr. i forhold til oppnådd driftsresultat i 
2015.   
 
Nedgangen i basisbevilgningen har sammenheng med overføring av Prehospitale tjenester for 
Vestfold pasienter til Sykehuset i Vestfold. Videre er det foretatt en reduksjon i basisrammen for å 
nøytralisere effekten av reduserte pensjonskostnader.  
 
De største endringene i driftsregnskapet, som følge av virksomhetsoverføringen til SIV, 
forekommer på andre driftsinntekter (videresalg av pasientreiser som drives av Sykehuset 
Telemark) og annen lønn (overførte lønnskostnader for ansatte i SIV). 
  
DRIFTSREGNSKAP - tall i tusen 2016 2015 Endring %

Basisramme 2 341 109 2 635 337 ‐ 294 228 ‐11 %

Kvalitetsbasert finansiering  16 240  14 153  2 087 15 %

ISF - refusjon dag - og døgnbehandling  706 764  691 174  15 591 2 %

ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet  130 143  130 672 ‐  529 0 %

ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg  33 794  33 926 ‐  133 0 %

ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle  6 119  5 517   602 11 %

Utskrivningsklare pasienter  6 517  6 910 ‐  393 ‐6 %

Gjestepasienter  8 929  7 708  1 220 16 %

Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)  50 300  45 191  5 109 11 %

Polikliniske inntekter  126 959  121 783  5 177 4 %

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake"  9 184  11 616 ‐ 2 432 ‐21 %

Andre øremerkede tilskudd  10 678  11 419 ‐  741 ‐6 %

Andre driftsinntekter  321 289  248 492  72 797 29 %

Sum driftsinntekter 3 768 026 3 963 899 ‐ 195 873 ‐5 %

Kjøp av offentlige helsetjenester  33 313  49 616 ‐ 16 303 ‐33 %

Kjøp av private helsetjenester  73 639  65 868  7 771 12 %

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr  442 149  380 821  61 328 16 %

Innleid arbeidskraft  16 956  26 234 ‐ 9 278 ‐35 %

Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter)  223 998  203 174  20 824 10 %

Lønn til fast ansatte 1 666 637 1 633 679  32 958 2 %

Overtid og ekstrahjelp  100 004  93 555  6 449 7 %

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift  415 305  554 922 ‐ 139 617 ‐25 %

Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ‐ 102 296 ‐ 101 534 ‐  761 1 %

Annen lønn  273 496  375 902 ‐ 102 406 ‐27 %

Avskrivninger  113 684  121 226 ‐ 7 541 ‐6 %

Nedskrivninger   0  3 285 ‐ 3 285 ‐100 %

Andre driftskostnader  579 976  555 537  24 439 4 %

Sum driftskostnader 3 836 861 3 962 284 ‐ 125 423 ‐3 %

Driftsresultat ‐ 68 835  1 615 ‐ 70 450

Finansinntekter  12 513  13 723 ‐ 1 210 ‐9 %

Finanskostnader  2 622  3 631 ‐ 1 009 ‐28 %

Finansresultat  9 891  10 091 ‐  201 ‐2 %

Årsresultat ‐ 58 945  11 706 ‐ 70 651  
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Nøkkeltall 
 
Resultatutviklingen fra 2015 til 2016 har svekket foretakets driftseffektivitet og viser høy 
kostnadsvekst for pasientbehandlingen, i kombinasjon med lav vekst i pasientinntektene.  
 
Størst kostnadsvekst registreres for gjestepasienter og varer knyttet til behandlingen i eget foretak.  
Lønnsveksten, korrigert for effekten av Akademikerstreiken, ligger på tilnærmet samme nivå som 
justeringen etter årets oppgjør.  
 
Nøkkeltall 2016 2015 Endring %

Pasientrelaterte inntekter 1 080 458 1 058 208  22 250 2 %

Gjestepasienter - netto kjøp/salg  173 698  157 983  15 715 10 %

Varer  773 099  699 479  73 620 11 %

Lønn til faste ansatte, overtid/ekstrahjelp , innleid pers. 1 783 596 1 753 468  30 129 1,7 %  
 
 
Balanse 
 
Balansen viser følgende økonomisk stilling ved avslutningen av regnskapsperioden:  
 
BALANSE 2016 2015

Anleggsmidler 2 921 588                   2 971 369

Omløpsmidler 163 802                      140 651

SUM EIENDELER 3 085 390                   3 112 020

Avsetning forpliktelser 59 478                        62 054

Kortsiktig gjeld 614 834                      572 676

Langsiktig gjeld 93 524                        100 792

Egenkapital 2 317 554                   2 376 498

SUM GJELD og EK 3 085 390                   3 112 020  
 
Ved utgangen av 2016 hadde foretaket en kontantbeholdning på 76,8 millioner kroner, som består 
av skattetrekkmidler på 76,1 millioner kroner og midler på egne konti samt kassebeholdninger på 
0,7 millioner kr. I tillegg disponerer Sykehuset Telemark trekkrettighet på konsernkontoen på 188 
millioner kroner. Dette er ubenyttet pr. 31.12.2016. Innestående på konsernbankkontoen utgjorde 
6,9 millioner kroner. Dette er klassifisert som en fordring i regnskapet. 
 
 
Konklusjon 
 
I oppdragsdokumentet gis det føringer om økte positive resultater i foretakene for å sikre 
finansiering til helsefaglige prioriteringer og fremtidige investeringer.  
 
Resultatutvikling i 2016 gir et krevende utgangspunkt for resultatforbedringen som forventes i 
årene som kommer og har økt budsjettutfordringen betraktelig ved inngangen til 2017.   
 
Arbeidet med økning av driftseffektiviteten vil prege organisasjonen fremover og realisering av 
vesentlige kostnadsinnsparinger får høy prioritering i 2017.   



 

 Sykehuset Telemark HF er ein del av det regionale helseforetaket 

 
 
 
 

Årsberetning 2016 
 

Innledning 
 
Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akuttsykehus som yter 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling. Sykehuset 
betjener et befolkningsgrunnlag på omtrent 172.500, tilhører sykehusområdet Vestfold – Telemark 
og drives med lokaliteter i åtte kommuner; Skien, Porsgrunn, Bamble, Sauherad, Tinn, Notodden, 
Kragerø og Seljord. Virksomheten har hatt gjennomsnittlig 3.962 ansatte og 3.065 årsverk i 2016, 
et bruttobudsjett på om lag 3,8 milliarder kroner og et behandlingsvolum på 309.500 pasienter. 
  
Sykehusets verdigrunnlag er forankret i Helse Sør-Øst sin visjon om gode og likeverdige 
helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 
bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusets visjon er å skape pasientens helsetjeneste ved å gi 
pasientene makt gjennom likeverdig kommunikasjon og deltagelse i egen helsetjeneste. Foretaket 
har en bred aktivitet og tilbyr god og kompetent behandling og opplæring av pasienter og 
pårørende, forskning samt utdanning av helsepersonell. 
 
Styret vurderer at “sørge for”–ansvaret som Helse Sør-Øst har pålagt sykehuset er oppfylt for 
2016. Året har imidlertid vært krevende, med store utfordringer knyttet til realisering av 
nødvendige driftseffektiviseringer. 
 
Måloppnåelsen på en rekke kvalitetsindikatorer er tilfredsstillende for 2016. Sykehuset Telemark 
står imidlertid fortsatt overfor uløste oppgaver og det må arbeides aktivt med løsninger for å sikre 
full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag og sykehusets egen strategiske plan for 2016-2019. 

 

Virksomheten - viktige tiltak, hendelser, måloppnåelser  
 
Det ble i 2016 nedlagt et omfattende arbeid med å utarbeide en utviklingsplan i et 2030-perspektiv 
(U30). I planen beskrives forventet behandlingsbehov frem mot 2030, samt modeller for hvordan 
disse tjenestene best kan gis, både med vurdering av kapasitet, kompetanse og bygningsmasse. 
Planen er utarbeidet i tett samarbeid med Sykehusbygg HF, i tråd med reviderte maler for 
tidligfaseplanlegging og i tett dialog med RHF’et. 
 
U30 er en videreføring av tidligere vedtatte utviklingsplan for 2014-2016 og strategiplan 2016-
2019. Den baserer seg også på nasjonale føringer og eiers krav for å ivareta behandlingskvalitet og 
pasientsikkerhet i videre utvikling og drift av sykehuset.  
 
2016 har vært preget av krevende endringsprosesser og store økonomiske utfordringer. Det var 
lagt opp til et omfattende kostnadsreduserende program og økt aktivitet som forutsetning for å 
oppnå budsjettert driftsresultat. Forsinkelser i effektiviseringsarbeidet, ingen aktivitetsvekst og 
høyere variable lønnskostnader har forverret økonomien og bidratt til et negativt driftsresultat i 
2016. I tillegg har gjestepasientkostnader og kostnader til dyre legemidler bidratt negativt til årets 
budsjettavvik. Investeringene har vært holdt på et minimumsnivå og kun nødvendige nye 
anskaffelser og utskiftninger er gjennomført for å opprettholde forsvarlig drift.  
 



 
 
Høsten 2016 har organisasjonen jobbet med gjennomgang av egen drift og identifisering av tiltak 
som kan forbedre bæreevnen på sikt. For 2017 igangsettes det et tettere oppfølgingsopplegg på 
alle nivåene i organisasjonen og en sterkere kostnadskontroll som forventes å bidra til vesentlig 
forbedring av driftsresultatet.  
 
Sykehuset Telemark har gjennomført en stor organisasjonsendring for bedre å understøtte de 
tjenestetilbud sykehuset skal levere. Det er nå færre organisatoriske enheter, og derved også færre 
ledere, enn tidligere. Organiseringen danner grunnlag for et robust faglig fellesskap, 
hensiktsmessige driftsløsninger og god ressursforvaltning som er en viktig forutsetning for å nå 
resultatkravene.  
  
Det ble i 2016 gjennomført salg av Kragerø sykehus. Sykehuset har inngått en leiekontrakt med ny 
eier og driver dag- og poliklinisk virksomhet i tilpassede arealer. 
 
Gjennom prosjektet «Ingen korridorpasienter ved STHF» har sykehuset i 2016 oppnådd betydelig 
forbedring på området. Prosjektarbeidet som hadde en bred forankring blant ledere og ansatte i 
både kirurgiske og medisinske miljø, førte til en betydelig nedgang i «korridordøgn», gjennom 
endrede rutiner og praksis. 
 
Sykehusets planleggingsperspektiv blir stadig lengre, men sykehuset har ikke nådd målet om seks 
måneders planlegging for alle fagområder i 2016. Antall pasienter som får direkte time er økt 
gjennom året fra ca. 70 prosent til 73 prosent. Det arbeides med ytterligere forbedring. 
 
Det arbeides med suksesjonsplanlegging for å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse. Sykehuset 
Telemark har utfordringer med å rekruttere og beholde overleger, spesielt innen spesialitetene 
psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og radiologi. Det er også utfordringer med å rekruttere 
tilstrekkelig med spesialsykepleiere innenfor enkelte områder. Rekrutteringssituasjonen er bedre 
innen gastrokirurgi, ortopedi, geriatri og spesielt innen onkologi. 
 
Sykehuset har gjennomført et eget lederutviklingsprogram for alle avdelingsledere. 
Det arbeides med modeller for bedre ressursstyring og aktivitetsstyrt bemanning etter 
anbefalingene gitt i Riksrevisjonens rapport om styring av pleieressursene i helseforetakene. 
  
I arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste vil god dialog og samarbeid med brukerne stå 
sentralt. I denne sammenhengen er brukerutvalget er et viktig organ for STHF og det er i 2016 
videreført og videreutviklet det gode samarbeidet med ledelsen ved sykehuset. Mot slutten av 
2015 ble ungdomsrådet etablert og sykehuset har gjennom det siste året arbeidet for å utvikle rådet 
som en verdiskapende møteplass med de unge brukerne av sykehusets tjenester. 
 
Avgangen til administrerende direktør  
Administrerende direktør Bess Frøyshov sa opp sin stilling i slutten av oktober. Hun fratrådte 
umiddelbart og økonomidirektør Tom Helge Rønning ble 3. november konstituert som ny 
direktør. Styret har igangsatt arbeidet med å ansette administrerende direktør på permanent basis. 
 
 
Strålesenter 
Helse Sør-Øst har jobbet med løsninger for utvidelse av stråletilbudet til kreftpasienter i 
helseregionen, grunnet bl.a. underforbruk i flere fylker på Sør- og Østlandet. Etter en grundig 
gjennomgang, hvor kompetanse, reiseavstander og likeverdig tilbud til pasientene ble 
understreket, fattet styre i det regionale helseforetaket vedtak om lokalisering av strålesenteret for 
sykehusetområdet Telemark-Vestfold og tildelt den til Sykehuset Telemark. Planleggingsarbeidet 
igangsettes i løpet av 2017.   



 
 
 
Revisjoner og tilsyn 
Det er gjennomført nærmere 15 revisjoner og tilsyn på større eller mindre områder ved sykehuset i 
2016. Flere av revisjonene har vist positive resultater. Det gjelder blant annet landsomfattende 
tilsyn med forsvarlig utredning og behandling av sepsis i akuttmottaket, Skien. Sykehuset fikk ved 
tilsynet ros for god og systematisk ivaretakelse av pasienter med tegn til sepsis. Det er også ved 
radiologisk avdeling i Skien gjennomført revisjon med positivt resultat. Revisjonen er gjennomført 
av Statens strålevern og revisjonstema var avdelingens arbeid og rutiner knyttet til vurdering av 
henvisninger til røntgendiagnostiske undersøkelser.  
 
Det tilsynet som har fått mest oppmerksomhet og har vært mest krevende, er Fylkesmannens 
tilsyn med forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg. Det ble her påpekt 2 alvorlige avvik og 
en merknad. Parallelt med Fylkesmannens tilsyn gjennomførte også Arbeidstilsynet tilsyn med 
hvordan sykehuset vurderer og håndterer ansatte sine arbeidsbetingelser knyttet til høy 
beleggsprosent, arbeidsbelastning og bruk av satellittsenger. Sykehuset har iverksatt et betydelig 
forbedringsarbeid som ledd i oppfølgingen av tilsynet. Tiltakene i korridorprosjektet og 
implementeringen av disse utgjør sammen med økning av antall senger den vesentligste delen av 
forbedringsarbeidet. Begge tilsynene er nå avsluttet og Fylkesmannen skriver i sitt avslutningsbrev 
at Sykehuset Telemark HF fremstår i dag som betydelig sikrere og bedre enn før tilsynet og det gis 
annerkjennelsen til både ledelse, fagmiljøer og de enkelte ansatte.  
 
 
Måloppnåelse for styrings- og kvalitetsindikatorer, pasientsikkerhet 
Styret er generelt godt fornøyd med utviklingen i de medisinskfaglige måleparameterne gjennom 
2016. Det er fortsatt generelt god kontroll på ventetider og fristbrudd. På mange områder skårer 
sykehuset godt sammenlignet med andre helseforetak, selv om det fremdeles er potensial for 
ytterligere forbedring innen enkelte fagområder. 
 
 
Tilgjengelighet 
Det ble gjort et stort arbeid i 2015 med å redusere fristbrudd i forbindelse med at pasientenes 
rettigheter ble styrket. Som resultat har nivået på fristbrudd ligget på 1-2 % gjennom 2016. 
Eksempelvis opplevde rundt 50 pasienter i fristbrudd i desember 2016, de fleste kun med noen få 
dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter har ligget relativt stabilt på ca 55 dager gjennom 
året, men med noe økning i desember til 61 dager. Antall langventere er redusert fra 406 til 332, - 
her er fortsatt fokus nødvendig. Spesielt innenfor plastikkirurgi er det en utfordring med pasienter 
som har ventet lenger enn ett år. Langtidsplanlegging av ressurser og aktivitet er nøkkelfaktorer 
for å unngå fristbrudd og ha kort ventetid . Det innebærer en lengre horisont på behandlernes 
timebøker samt at pasienten raskt får beskjed om timen, selv om den er noe fram i tid. 
 
 
Kreftpakkeforløp 
Alle aktuelle kreftpakkeforløp er innført ved sykehuset. Det er bryst-, tykk- og endetarms-, lunge- 
og prostatakreft, samt føflekkreft som er de største gruppene. For brystkreft og tykk- og 
endetarmskreft innfris både de standardiserte forløpstidene som er definert og kravet om at minst 
70 % av pasientene skal være registrert i pakkeforløp. For de andre kreftområdene er det 
varierende utfordringer. Totalt sett er andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert 
standard forløpstid er 73 % (mål på minst 70 %), mens andel kreftpasienter som registreres i et 
pakkeforløp er 65 % (mål på minst 70 %). Imidlertid er det store variasjoner mellom de ulike 
krefttypene.  
 



 
 
Tildeling av direkte time  
Målet er at alle pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev innen sju 
dager fra henvising er vurdert. Per desember 2016 var måloppnåelsen 76 %. Dette er en marginal 
forbedring i forhold til 2015 da tallet var 73 %. Det er variasjoner i måloppnåelse når det gjelder 
de ulike fagområder. Arbeidet med langsiktig aktivitets- og ressursplanlegging er den viktigste 
faktoren for å få til økningen i direkte booking. 
 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
Pasientsikkerhetsprogrammet er godt forankret i organisasjonen og innsatsområdene er spredt til 
relevante seksjoner, med unntak av “Samstemming av legemiddellister” som er et kjent 
utfordrende område pga. sin kompleksitet. Dermed har dette hatt intensivert fokus i 2016 med 
opplæring og veiledning ved kliniske farmasøyter. Det er utarbeidet egen utrullingsplan for 
innsatsområdet og underveis sikres målinger av kvalitet. Sykehuset har i 2016 vært pilot på et nytt 
innsatsområde, sepsis (blodbaneinfeksjon) og tidlig oppdagelse av alvorlig sykdom samt ernæring 
er allerede under innføring. Fokuset i pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til tydelig forbedring på 
flere områder, blant annet slagbehandling, fall og urinveisinfeksjoner. 
 
 
Infeksjoner og håndhygiene 
Fokus på infeksjonsforebyggende tiltak har gitt utslag i redusert insidensandel av postoperative 
sårinfeksjoner. Sykehuset Telemark kan imidlertid ikke vise til måloppnåelse på 
sykehusinfeksjoner under 3 %, til tross for iverksatte tiltak. Målinger viser imidlertid en positiv 
trend over tid, med 4,5 % sykehusinfeksjoner per november 2016. Resultatene samlet sett for året 
viser noe nedgang fra 2015. Hovedandelen av de infeksjonene som er blitt påvist ved 
punktmålinger, er postoperative sårinfeksjoner. Det er iverksatt flere tiltak for å forebygge disse, 
blant annet innen håndhygiene, samt smykkeforbud. Det har vært fokus på renhold og systematisk 
opplæring av renholdere.  
 
 
 
Aktivitet  
Det er totalt registrert 310.000 pasienter til behandling i 2016, 31.000 innleggelser, 19.000 
dagbehandlinger og 260.000 polikliniske konsultasjoner. Dette er en økning på 2 % i forhold til 
2015.  
 
Innen somatikk viser antall DRG-poeng i 2016 et nivå som er tilnærmet likt med 2015. Antall 
polikliniske konsultasjoner i somatikken var 2,7 % høyere enn året før. 
 
Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor voksenpsykiatri/TSB viser 0,3 % vekst i forhold til fjoråret. 
Innen barne- og ungdomspsykiatri var aktiviteten 6,7 % høyere enn fjoråret. 
 
 
Forskning  
I 2016 har forskere ved sykehuset publisert 56 vitenskapelige artikler. Det er i tillegg publisert 
noen bokkapitler og flere populærvitenskapelige innlegg og forskningen ved sykehuset har vært 
belyst i flere medieoppslag i 2016. Det var spesielt gledelig at resultater fra «Astma i Telemark»-
prosjektet fikk bred riksdekkende mediedekning i 2016. Sykehuset har 2 pågående 
doktorgradsstudier, 4 påbegynte doktorgradsprosjekter, 6 postdoktorprosjekter, i tillegg til flere 
mindre forskningsprosjekter og mastergradsarbeider.  
 



 
 
Sykehuset kan vise til et tett forskningssamarbeid med Sykehuset i Vestfold gjennom samarbeid i 
flere forskningsprosjekter.  
 
Arbeidet knyttet til de nasjonale kvalitetsregistrene fortsetter. Det er nå i alt 54 slike registre i 
Norge og i tråd med helseforetakets føringer leverer sykehuset data til ca. 90 % av disse 
registrene. Sykehuset Telemark har ansvaret for det nasjonale kvalitetsregisteret GASTRONET 
innen fagområdet gastroenterologi. I tillegg er prosjektledelsen av kvalitetsregisteret NorKog, et 
register for pasienter som utredes for demens, lagt til Sykehuset Telemark. 
 
Ny forskningsstrategi for sykehuset er under utarbeidelse og målsetningene i den regionale 
forskningsstrategien er implementert i egen forskningsstrategi for 2017-2019.  
 
 

HR og arbeidsmiljø 
 
 
HR og arbeidsmiljø 
Sykehuset Telemark har et godt arbeidsmiljø og jobber kontinuerlig for å skape forbedringer som 
gjør at arbeidstakerne trives og får utnyttet sine ferdigheter og sin kompetanse. Et godt 
arbeidsmiljø er en forutsetning for god pasientsikkerhet og pasientbehandling. Både ledelsen ved 
sykehuset og styret er opptatt av å skape arbeidsplasser som gir medarbeiderne utvikling gjennom 
utfordrende oppgaver og kompetansepåfyll.  
 
Innen HMS-området er det i 2016 gjennomført en rekke kurs for nye og eksisterende ledere i 
utvalgte temaer, som for eksempel bruk og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og generelt 
HMS arbeid. Det har også vært holdt kurs for nye verneombud. Det er utarbeidet ny overordnet 
HMS-handlingsplan for de to kommende årene og års-hjul for aktiviteter. 
 
 
Lederutvikling 
I løpet av 2016 har alle avdelingsledere gjennomført lederutviklingsprogrammet bestående av tre 
moduler. Lederutviklingsprogrammet omfattet omdømmebygging, rekruttering, 
personallederrollen med vekt på utfordrende samtaler og virksomhetsstyring. 
 
 
Medarbeiderundersøkelse 
Totalskåren i årets medarbeiderundersøkelse var 74 på en skala fra 0 til 100. Dette er samme 
resultat som året før. Svarprosenten i 2016 var på 87 %, den høyeste svarprosenten som er 
oppnådd noen gang siden sykehuset startet med medarbeiderundersøkelse. 
 
På bakgrunn av besvarelsene arbeider hver seksjon systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet med 
fokus på noen tema det påfølgende året. Sykehuset har høsten 2016 vært med i pilotprosjektet for 
ny nasjonal undersøkelse som skal omfatte både arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 
 
 
Bemanning 
Foretaket har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle nøkkelpersonell innen ledelse, fag, 
forskning og utvikling. I 2016 er det utarbeidet en egen strategi for dette fokusområdet.  
 



 
 
Det er utarbeidet en egen prosedyre for kartlegging av fremtidig kompetansebehov som ble vedtatt 
høsten 2016. Arbeidet med å kartlegge alle medarbeidernes kompetanse pågår og vil fortsette i 
2017.  
 
Sykehuset Telemark hadde en gjennomsnittlig bemanning på 3065 årsverk i 2016. Det er registrert 
en svak økning i andelen hele stillinger og i gjennomsnittlig stillingsstørrelse for ansatte i 
deltidsstillinger. 
 
I den overordnede HMS – handlingsplanen er det satt som mål at gjennomsnittlig avgangsalder 
skal være minimum 63,3 år i 2016. Gjennomsnittsalder for pensjonering har gått litt opp til fra 
2015 til 2016, og målingen viser 63,21 år i 2016. Årsaken er nedbemanningsprosess i forbindelse 
med omlegging av driften som gjør at noen flere medarbeidere valgte å ta ut avtalefestet pensjon. 
 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i 2016 var 6,8, mens det i 2015 var 6,9. Det arbeides kontinuerlig i enhetene med 
forebygging og oppfølging av sykefravær. Sykehuset Arbeidsmiljøutvalg er spesielt opptatt av 
sykefravær og har fokus på oppfølging av seksjoner med stort sykefravær. Generelt er 
sykefraværet ved en del av dagarbeidsplassene lavere enn ved de større sengepostene.  
 
 
Omstilling 
Sykehuset har i 2016 etablert et eget prosjekt som skal gjennomgå potensialet for endring, 
nødvendig omstilling og forbedrede arbeidsprosesser ved sykehuset. Prosjektet har fokus på rett 
bemanning i forhold til de oppgavene som skal løses, og målsettingen er å redusere antall brutto 
månedsverk ved å organisere arbeidet bedre, og ved å gjennomgå hvilket tjenestetilbud sykehuset 
skal ha. Arbeidet med omstillingen fortsetter i 2017. 
 
 
Skader og ulykker ansatte 
Registrerte hendelser som gjelder skader eller fare for skade på ansatte i 2016 er noe høyere enn 
antall hendelser i 2015. Skadetypen stikk/kutt- og sprutskader har samme nivå som i 2015, som lå 
på et lavere nivå enn de foregående årene. Det har fortsatt vært fokus på informasjon og arbeid 
med å følge rutiner for å hindre stikk- og kuttskader hos ansatte. Det har vært en fordobling av 
meldte muskel/skjelettskader som særlig skyldes skader knyttet til håndtering av urolige eller 
utagerende pasienter i psykiatrien. Det har også vært økning i meldte hendelser som inkluderer 
trusler overfor ansatte særlig innen psykiatrien. Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMS-
arbeid i hele foretaket, herunder avviksbehandling og forebygging. Både i opplæring av ledere og 
verneombudene ved sykehuset tas dette opp som tema. 
 
 
Lønn og lønnsoppgjør 
Foretakets lønnskostnader har hatt en samlet økning på 2,3 % i 2016, eksklusiv ordinære 
lønnstillegg til forbund knyttet til Akademikerne. Antall forbrukte årsverk (brutto månedsverk) har 
økt med 0,6 %, tilsvarende 18,3 årsverk. 
 
Lønnsoppgjøret 2016 var et hovedoppgjør der det ble forhandlet både om endringer i lokale 
overenskomster og lønnstillegg. I lokale forhandlinger med forbund i LO, YS, UNIO og SAN, ble 
det oppnådd enighet mellom partene, for ett av forbundene etter bistand fra partene sentralt. 
 
Med Akademikerne og Legeforeningen ble det ikke oppnådd enighet i de sentrale forhandlingene, 
og det ble derfor gjennomført streik i perioden 7. september til 12. oktober 2016. Sykehuset 



 
 
Telemark var omfattet av plassoppsigelsen, men ble ikke omfattet av de plassfratredelsene som ble 
varslet fra Akademikerne. Av forbund i Akademikerne var det før streikens begynnelse oppnådd 
enighet i de lokale forhandlingene med Norsk Psykologforening og Tekna/akademikergruppen. 
Med Legeforeningen ble det som følge av streiken ikke gjennomført lokale forhandlinger i 2016. 
 
Det samlede lønnsoppgjøret, eksklusiv Legeforeningen, ble gjennomført med økonomisk ramme 
på 2,4 %. Resultatet er på linje med andre helseforetak og frontfaget. 
 
 
Likestilling og diskriminering 
Ledergruppen i Sykehuset Telemark består av 12 personer, hvorav fem er kvinner.  
Av totalt 143 ledere ved sykehuset, er det 96 kvinner og 47 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 
67 %. Når det gjelder alle ansatte ved sykehuset, utgjør kvinneandelen ca. 79 %. Sykehuset er 
bevisst på å skape bedre kjønnsbalanse ved rekruttering av nye medarbeidere. 
 
 
Menneskerettigheter 
Sykehuset Telemark verdigrunnlag legger opp til at alle pasienter skal behandles på en likeverdig 
måte uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, kulturell- eller religiøs tilknytning.  
 
 
Arbeidstakerrettigheter 
Sykehuset Telemark er en IA-bedrift og tilstreber å ha en inkluderende arbeidsgiverpolitikk. 
Foretaket har medarbeidere fra mange nasjoner som gir stort kulturelt mangfold. Sykehuset 
Telemark anerkjenner internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter. De ansatte har rett til å 
være medlem av arbeidstakerorganisasjonene som er representert ved sykehuset.  
 
Sykehuset fortsetter arbeidet for å redusere ufrivillig deltid. 
 
 
Samfunnsansvar 
Sykehuset Telemark forplikter seg til å utøve sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og ansvarlig 
måte. Sykehuset er svært bevisst sitt samfunnsansvar i forhold til å gi Telemarks befolkning 
likeverdige og gode helsetjenester, og jobber hele tiden aktivt for å forbedre det medisinske 
tilbudet til befolkningen.  
 
Sykehuset har implementert etiske retningslinjer etter regional modell, som skal være styrende for 
driften og for ansattes atferd. Det er utarbeidet informasjonsfolder i lommeformat hvor 
retningslinjene er beskrevet. Alle ansatte skal obligatorisk gjennomføre e-læringskurs for å trene 
sin etiske vurderingsevne. Sykehuset legger stor vekt på informasjonssikkerhet og sikring av 
pasientinformasjon. Derfor er det også på disse områdene utarbeidet eget informasjonsmateriell 
med tilhørende opplæring. 
 
Alle ledere har i 2016 fått opplæring i risikostyring gjennom kurs. Risikovurderinger inngår som 
obligatorisk i alle beslutningsprosesser av betydning, med vurdering av beslutningens 
konsekvenser både etisk og samfunnsmessig. 
 
Sykehuset har også for 2016 gitt sin julegave til Leger uten grenser.  
 
 



 
 
Ytre miljø 
Som del av foretakets styring med sin miljøpåvirkning gjennomføres det årlig en kartlegging og 
risikovurdering av forhold som kan påvirke det ytre miljø. Vesentlige miljøaspekter gjennomgås i 
forhold til lovkrav, tiltak for styring og kontroll og gir grunnlag for årlige miljømål som 
organisasjonen samlet skal jobbe med for å redusere negativ miljøpåvirkning. Det er fastsatt 
overordnete miljømål for en periode på 2017 og -18. 
 
 

Årsregnskap 2016 
 
Årsregnskapet 
I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er 
utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes at regnskapet gir et 
rettvisende bilde av Sykehuset Telemark HFs drift og finansielle stilling pr. 31.12.2016. 
 
Styringsmål og resultat 
Sykehuset styringsmål for 2016 har vært et overskudd på 15 millioner kroner. Årsresultatet for 
2016 ble et underskudd på 59 millioner kroner.   
 
Inntekter 
Driftsinntektene utgjorde totalt 3.768 millioner kroner. Basisrammen utgjorde 2.341 millioner 
kroner, aktivitetsbaserte inntekter (ISF- og polikliniske inntekter) utgjorde 1.182 millioner kroner 
og øvrige driftsinntekter utgjorde 245 millioner kroner. Finansielle inntekter utgjorde 13 millioner 
kroner. 
 
Kostnader  
Driftskostnadene utgjorde 3.837 millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene var 61,3 % av 
totale driftskostnader og utgjorde 2.353 millioner kroner. Øvrige driftskostnader utgjorde 1.484 
millioner kroner, herav av- og nedskrivninger 114 millioner kroner. Finanskostnadene utgjorde 3 
millioner kroner.  
 
 
Balanse og likviditet 
Balansesummen pr. 31.12.2016 er på 3.085 millioner kroner, mens den var på 3.112 millioner 
kroner pr. 31.12.2015. 
 
I løpet av 2016 ble det foretatt investeringer i varige driftsmidler for 48 millioner kroner. Ved 
utgangen av 2016 har bygg- og anleggsmidlene en bokført verdi av 1.240 millioner kroner. 
Medisinskteknisk utstyr, transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi av 210 
millioner kroner.  
 
Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2016 er 615 millioner kroner og overstiger omløpsmidlene, som er på 
164 millioner kroner.  
 
Sykehuset Telemark HF har pr. 31.12.2016 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 6.666 
millioner kroner mot 6.329 millioner kroner pr. 31.12.2015, mens netto pensjonsforpliktelse er på 
1.042 millioner kroner mot 1.197 millioner kroner per 31.12.2015. Pensjonsforpliktelsene vil 
påvirke sykehusets framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 
31.12.2016 utgjør ikke resultatført estimat- og planendringer -1.620 millioner kroner mot -1.814 
millioner kroner pr. 31.12.2015. Framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende. 
 



 
 
Ved utgangen av 2016 hadde foretaket en kontantbeholdning på 77 millioner kroner (inkludert 
skattetrekksmidler). Den bevilgede driftskredittlimiten er på 188 millioner kroner og er ubenyttet 
pr. 31.12.2016. Innestående på konsernbankkontoen pr. 31.12.2016 er 7 millioner kroner. Dette er 
klassifisert som en kortsiktig fordring i regnskapet. 
 
Disponering 
Årets underskudd på 59 millioner kroner dekkes ved overføring fra “Annen egenkapital”. Sum 
egenkapital utgjør etter dette 2.318 millioner kroner.  
 
Markedsrisiko 
Sykehuset Telemark HF er ikke eksponert for endringer i valutakurser. Foretaket er eksponert mot 
endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente.  
 
Kredittrisiko 
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det 
historisk sett har vært lite tap på fordringer.  
 
Likviditetsrisiko 
Sykehuset Telemark HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke 
besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer 
opprettholdes. 
 
Avleggelse av regnskapet 
Etter årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig 
betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. Styret og administrerende direktør er ikke 
kjent med forhold av betydning for å bedømme foretakets stilling utover det som fremgår av 
årsberetning og årsregnskap. 
 
Helseforetaksloven § 5 fastslår at Sykehuset Telemark HF ikke kan gå konkurs eller at 
gjeldsforhandlinger kan åpnes. 
 
 

Framtidsutsikter  
 
Det har vært en positiv utvikling på flere av kvalitets- og aktivitetsmålene i sykehuset. De 
generelle ventetidene er lave, blant de beste i regionen. Sykehuset Telemark tilbyr et godt 
helsetilbud til lokalbefolkningen i eget opptaksområde og fagmiljøene har god kompetanse til å 
utføre ”sørge for” oppgaver og regionale funksjoner for Helse Sør-Øst. 
 
Hovedutfordringen for sykehuset er å balansere helsetjenestenes tilgjengelighet, kvalitet, innhold 
og kostnadseffektivitet. Helsetjenestene som tilbys skal utformes i takt med medisinsk utvikling 
og være godt tilpasset befolkningens behov. Det vil legges vekt på optimale behandlingsforløp og 
en sammenhengende behandlingskjede, som gir et helhetlig tilbud. Styrets vurdering er at arbeidet 
med å forbedre kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet vil fortsette i nært samarbeid med 
ansatte, ledelse og brukere.   
 
Ansatte i helsesektoren forventes å bli en knapphetsfaktor i årene fremover. Det er derfor viktig 
for Sykehuset Telemark å fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift, med systematisk fokus på 
kompetanseutvikling og effektive måter å jobbe på.  
 



 
 
For å oppnå ytterligere forbedring av effektiviteten, er det viktig å planlegge ressursbruken i et 
lengre perspektiv. Spesielt planleggingshorisonten for legenes arbeidstid må utvides for å sikre 
effektiv drift.  
 
Sykehuset vil gjennom 2017 ha forsterket fokus på omstilling og endring. Det er etablert et eget 
prosjekt, med en rekke delprosjekter som skal støtte klinikkene og stabsenhetene i å gjennomføre 
nødvendig omstilling. Det er et overordnet mål for 2017 at produktiviteten forbedres betydelig og 
at sykehuset leverer mer helsetjeneste med mindre ressursbruk. Vesentlig produktivitetsforbedring 
er nødvendig for å skape langsiktig bærekraft, og legge til rette for å gjennomføre langsiktige 
investeringsplaner. Samtidig må kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas og utvikles. 
 
Med utgangspunkt i sykehusets utviklingsplan 2030, vedtok Helse Sør-Øst i desember 2016 at 
STHF kan starte idèfasearbeidet med utvikling og utbygging i Skien. Prosjektet danner grunnlaget 
for videre arbeid med utvikling av bygningsmassen. Sykehuset har behov for investeringsmidler 
til nye sengefasiliteter i Skien. Nåværende sengfløy har ikke adekvat pasientstandard og har et 
betydelig behov for rehabilitering av både areal og tekniske installasjoner.   
 
Rekruttering av nøkkelkompetanse forventes å være en utfordring fremover. For å utvikle et godt 
tjenestetilbud vil det være avgjørende å videreutvikle sykehuset som en attraktiv arbeidsplass for 
kompetente medarbeidere. Sykehuset vil fortsette å styrke arbeidet med kompetansestyring.  
 
Styret legger til grunn at aktivitetsveksten vil være høyere innen psykiatri og TSB enn i 
somatikken. Aktivitetsøkningen fremover vil tilpasses innbyggernes behov for spesialist 
helsetjenester, i samarbeid med kommunehelsetjenesten. 
 
Med Telemarks befolkningsutvikling legger ikke styret til grunn realøkonomisk økning i 
bevilgningene. Det er nødvendig å øke investeringsnivået i årene som kommer og styret ser derfor 
behovet for at driften forbedres. Styret vurderer dette til å være krevende, men mulig.  
 
Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2016. 

 
Sykehuset Telemark HF, Skien,    20.april .2017 

            
            

            
Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin   Nestleder 

            
            
            
Kristian Bogen Styremedlem Kari Dalen   Styremedlem 

            
            
            
Folke Vidar Sundelin Styremedlem Ann Iserid Vik-Johansen Styremedlem 

            
            
            
Thor Severinsen Styremedlem Thor Helge Gundersen Styremedlem 

            
            
            

  Tom Helge Rønning       

  Konstituert adm. direktør     
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Årsregnskap 

 Resultatregnskap 01.01 - 31.12 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
      Note 2016 2015 

         
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

Basisramme 2 2 341 109 2 635 337

Aktivitetsbasert inntekt 2 1 181 880 1 151 008

Annen driftsinntekt 2 245 037 177 554

Sum driftsinntekter      3 768 026 3 963 899

     
Kjøp av helsetjenester 3 347 906 344 892

Varekostnad 4 442 149 380 821

Lønn og annen personalkostnad 5 2 353 146 2 556 524

Ordinære avskrivninger 9 113 684 121 226

Nedskrivning 9 0 3 285

Annen driftskostnad 6 579 976 555 537

Sum driftskostnader      3 836 861 3 962 284

Driftsresultat      -68 835 1 615

     
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      

     
Finansinntekt 7 12 513 13 723

Finanskostnad 7 2 622 3 631

Netto finansposter      9 891 10 091

Resultat før skattekostnad      -58 945 11 706

     
ÅRSRESULTAT      -58 945 11 706

     
OVERFØRINGER      

     
Overføringer til/fra annen egenkapital   58 945 -11 706

Sum overføringer      58 945 -11 706
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Årsregnskap 

Balanse per 31.12   

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
      Note 2016 2015 

          
EIENDELER 

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 9 1 240 084 1 339 908 

Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 9 209 615 224 791 

Anlegg under utførelse 9 0 13 951 

Sum varige driftsmidler      1 449 700 1 578 649 

Finansielle anleggsmidler 

Investeringer i andre aksjer og andeler 10 154 238 139 750 

Andre finansielle anleggsmidler 11 886 067 803 988 

Pensjonsmidler 15 431 583 448 982 

Sum finansielle anleggsmidler      1 471 888 1 392 720 

Sum anleggsmidler      2 921 588 2 971 369 

Omløpsmidler 

Varer    4 6 601 6 280 

Fordringer 

Fordringer 12 80 392 60 095 

Sum fordringer      80 392 60 095 

Bankinnskudd, kontanter o.l.    13 76 809 74 276 

Sum omløpsmidler      163 802 140 651 

SUM EIENDELER      3 085 390 3 112 020 

 
 
 
 

    

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 

Innskutt egenkapital 

Foretakskapital 100 100 

Annen innskutt egenkapital 2 072 494 2 072 494 

Sum innskutt egenkapital    14 2 072 594 2 072 594 

Opptjent egenkapital 

Annen egenkapital 244 959 303 904 

Sum opptjent egenkapital    14 244 959 303 904 

Sum egenkapital      2 317 554 2 376 498 
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Gjeld    

    

Avsetning for forpliktelser 

Pensjonsforpliktelser 15 0 0 

Andre avsetninger for forpliktelser 16 59 478 62 054 

Sum avsetninger for forpliktelser      59 478 62 054 

Annen langsiktig gjeld 

Øvrig langsiktig gjeld 11 93 524 100 792 

Sum annen langsiktig gjeld      93 524 100 792 

Kortsiktig gjeld 

Skyldige offentlige avgifter 143 395 132 882 

Annen kortsiktig gjeld 17 471 439 439 794 

Sum kortsiktig gjeld      614 834 572 676 

Sum gjeld      767 836 735 521 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD      3 085 390 3 112 020 

______________ 

          
Sykehuset Telemark HF, Skien ,    20.april .2017 

            
            

            
Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin   Nestleder 

            
            
            
Kristian Bogen Styremedlem Kari Dalen   Styremedlem 

            
            
            
Folke Vidar Sundelin Styremedlem Ann Iserid Vik-Johansen Styremedlem 

            
            
            
Thor Severinsen Styremedlem Thor Helge Gundersen Styremedlem 

            
            
            
  Tom Helge Rønning       
  Konstituert adm. direktør       
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Årsregnskap 

Kontantstrømoppstilling  

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

         
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: 

Årsresultat -58 945 11 706

Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler 811 2 328

Ordinære avskrivninger 113 684 121 226

Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid 0 3 285

Endring i omløpsmidler -109 019 -81 639

Endring i kortsiktig gjeld 59 221 -208 142

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i 17 398 214 708

Endring øvrige langsiktige forpliktelser -992 2 417

Inntektsført investeringstilskudd -2 029 -2 087

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   20 130 63 802

KONTANTSTRØMMER FRA 
INVESTERINGSAKTIVITETER: 

Innbetalinger ved salg av driftsmidler 57 418 0

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -47 964 -60 283

Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler -14 488 -11 974

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter     -5 034 -72 258

KONTANTSTRØMMER FRA 
FINANSIERINGSAKTIVITETER: 

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld -4 754 10 000

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -8 255 -5 382

Innbetaling av investeringstilskudd 446 

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -12 563 4 618

Netto endring i likviditetsbeholdning 2 533 -3 837

Likviditetsbeholdning pr 01.01. 74 276 78 113

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12  76 809 74 276

Ubenyttet trekkramme 31.12 188 000 201 709

Likviditetsreserve 31.12 264 809 275 985

Innvilget trekkramme 31.12. 188 000 205 000

Bankinnskudd, kontanter o.l. 76 809 74 276
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Årsregnskap 
Sykehuset Telemark HF 
Note 0 Regnskapsprinsipper 

1.1   Generelt om regnskapet 

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse med at 
staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten overførte 
formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregionene øst og sør til 
nåværende Helse Sør-Øst RHF 1. januar 2002. Virksomheten er regulert av lov om 
helseforetak m.m. Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd og virkelig verdi ble 
lagt til grunn.  

Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig 
virkning 1.1.2007.  

I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 
takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det 
tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler 
ble gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til 
overføringen av rusomsorgen. 

I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende 
takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer 
(bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet ble regnskapet 
for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn 
takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til 
gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten 2001. Dette ble basert på 
at helseforetakene er non-profit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig 
balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed 
representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte 
anleggsmidler der det per 1.1.2002 var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være 
i bruk en begrenset periode i  
fremtiden. 

Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til foretakets 
muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for 
opptak av lån, garantier og pantstillelser. 

1.2        Vurderings- og klassifiseringsprinsipper  

1.2.1 Virksomhetsoverdragelser  

Virksomhetsoverdragelsen mellom foretak i Helse Sør-Øst bokføres etter regnskapsmessig 
kontinuitet. Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte eiendeler og forpliktelser knyttet til 
overført virksomhet føres som et tingsuttak i form av en kapitalnedsettelse i avgivende 
helseforetak, og et tingsinnskudd i mottakene helseforetak. 

1.2.2       Generelt om inntektsførings– og kostnadsføringsprinsipper  

Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende 
regnskapsprinsippene om transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I den grad 
regnskapet inneholder usikre poster bygger disse på beste estimat, basert på tilgjengelig 
informasjon på balansedagen. 

1.2.3       Prinsipper for inntektsføring 



 

Side 6 av 33 
 

Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, 
aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og 
omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse Sør-Øst 
RHF. 

1.2.3.1  Grunnfinansiering 

Grunnfinansieringen består av basisramme drift. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra 
Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. Grunnfinansieringen 
inntektsføres i den perioden midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver der 
departementet har holdt igjen midler for deler av året, er tilsvarende beløp avsatt som en 
inntekt i regnskapet og som fordring på Helse- og omsorgsdepartementet. 

1.2.3.2  Aktivitetsbaserte inntekter 
Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt finansiering), 
polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter, 
inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte 
ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med 
hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst. 
Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i 
helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. 
Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med 
tilhørende ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for salg av 
helsetjenester.  ISF-inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er 
utført. 

1.2.3.3  Andre inntekter 
Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra kommuner 
knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene salgsinntekter fra kantine 
og leieinntekter fra personalboliger. Andre inntekter inntektsføres i den perioden 
varen/tjenesten er levert. 

I tillegg gis det øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene 
gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter 
som tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til fremtidige år.  

1.2.4 Prinsipper for kostnadsføring 
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan 
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de 
påløper. 

1.2.5 Klassifisering av balanseposter 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. 
Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig 
gjeld vises sammen med øvrig langsiktig gjeld. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets 
forventede levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på 
over tre år samt en kostpris på over kr. 100.000,-.  Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de 
tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas 
en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi 
og verdi i bruk. 
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Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter 
ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. 
Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres.  

Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. 

Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling 

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk 
fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres 
slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. 
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi 
fremtidige inntekter balanseføres og avskrives over økonomisk levetid. 

Usikre forpliktelser 
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til 
oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i 
resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i balansen. 

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser 
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til kost. 

Pensjoner 

Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, 
NRS 6 Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, 
beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på 
balansedagen. Det forutsettes at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært 
over den yrkesaktive perioden.  

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i 
balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes 
eller tilbakebetales. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdi av 
overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre ordninger nettoføres i balansen 
såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. Netto pensjonsmidler 
presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres 
som avsetning for forpliktelser. 

Endringer i forpliktelsen som skyldes planendringer resultatføres i den perioden 
planendringen skjer. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og 
avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av 
brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler. 

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av 
periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, 
forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og 
pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt 
periodisert arbeidsgiveravgift. 

Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden. 

Konsolideringsprinsipper  

Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle 
underliggende helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om gruppen 
var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom foretakene i gruppen er 
eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet resultatføres via det 
regionale helseforetaket. 

Fordringer 
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Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap. 

Varebeholdninger 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Varelageret nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. Reservedeler 
klassifiseres som varelager. 

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. 

Kontantstrømoppstilling 
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Innestående på 
konsernkontoordningen er klassifisert som fordring. Likviditetsbeholdningen består av 
bundne midler og bankkonti utenfor konsernkontoordningen. 

Konsernkontoordning 
Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse 
Sør-Øst RHF i det enkelte helseforetak. Renteinntekter-/kostnader er behandlet som 
konserninterne renter i helseforetaket. 

Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder 
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioder er ført 
direkte mot egenkapitalen. 

Skatt  
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skattepliktig. Skatteberegning som fremkommer i 
regnskapet til foretaksgruppen knytter seg i sin helhet til skattepliktig virksomhet i datterdatter 
foretak.  

Leieavtaler 
I tilknytning til samhandlingstiltak er det gitt anledning til, jfr. Helseforetaksloven § 33, at det 
kan inngås langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter. Regnskapsføring av 
leieavtaler skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 14 Leieavtaler. De 
langsiktige leieavtalene er balanseført til kostpris og avskrives over levetidestimert 
leieperiode eller forventet økonomisk levetid (avhengig av om det ved inngåelse av 
leieavtalen er rimelig sikkert at leietaker vil kjøpe eiendelen ved utløpet av leieperioden eller 
ikke). 
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Årsregnskap 

Note 1 - Virksomhetsområder  

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

Driftsinntekter pr virksomhetsområde 

Somatiske tjenester 2 648 995 2 729 173

Psykisk helsevern VOP 550 889 569 618

Psykisk helsevern BUP 129 014 135 598

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 72 355 73 046

Annet 366 773 456 464

Driftsinntekter pr virksomhetsområde    3 768 026 3 963 899

Driftskostnader pr virksomhetsområde 

Somatiske tjenester -2 711 183 -2 730 631

Psykisk helsevern VOP -547 806 -566 638

Psykisk helsevern BUP -126 570 -129 180

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere -70 151 -65 028

Annet -381 152 -470 808

Driftskostnader pr virksomhetsområde    -3 836 861 -3 962 284

Driftsinntekter fordelt på geografi 

Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr 3 752 439 3 951 438

Pasienter hjemmehørende i resten av landet 8 929 7 708

Pasienter hjemmehørende i utlandet 6 658 4 752

Driftsinntekter fordelt på geografi    3 768 026 3 963 899
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Årsregnskap 

Note 2 - Inntekter   

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

DRIFTSINNTEKTER 

Basisramme 

Basisramme 2 341 109 2 635 337

Basisramme     2 341 109 2 635 337

Aktivitetsbasert inntekt 

Behandling av egne pasienter i egen region 1) 866 044 851 246

Behandling av pasienter internt i egen region 50 300 45 191

Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 8 511 8 902

Behandling av andre pasienter i egen region 3) 8 929 7 708

Poliklinikk, laboratorie og radiologi 208 475 199 912

Utskrivningsklare pasienter 6 517 6 910

Andre aktivitetsbaserte inntekter 33 105 31 138

Aktivitetsbasert inntekt     1 181 880 1 151 008

Annen driftsinntekt 

Øremerket tilskudd til psykisk helsevern 

Kvalitetsbasert finansiering 16 240 14 153

Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake" 9 184 11 616

Øremerkede tilskudd til andre formål 10 475 10 845

Inntektsføring av investeringstilskudd 4) 2 029 2 087

Driftsinntekter fra apotekene 5) 0 0

Andre driftsinntekter 207 109 138 853

Annen driftsinntekt     245 037 177 554

Sum driftsinntekter     3 768 026 3 963 899

Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og egne pasienter i andre regioner består av ISF-refusjon. 

Fra og med 2015 har kommunene overtatt ansvaret for det kommunale ø-hjelp tilbudet. 

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter 

    innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar  

2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter 

    innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar  

3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter) 

4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd 

5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert 
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Aktivitetstall 

Aktivitetstall somatikk 

Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret 41 732 41 757

Antall DRG-poeng iht. eieransvaret 40 451 41 556

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 158 064 153 924

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge 

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 83 94

Antall  inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 27 378 25 662

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne 

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 1 665 1 658

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 57 484 57 152

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 155 96

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 16 525 16 671

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til 

behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at  

andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. 

DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. 

Inntektene i DRG-systemet er i 2016 satt til 50 % av full DRG-pris, det vil si kr 21.103,50 per DRG poeng. 

 
  



 

Side 12 av 33 
 

Årsregnskap 

Note 3 - Kjøp av helsetjenester 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

         
KJØP AV HELSETJENESTER 

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt 19 581 42 776

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen 200 388 175 258

Kjøp av private helsetjenester somatikk 5 581 6 404

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt 3 132 1 105

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen 12 181 10 561

Kjøp av private helsetjenester psykiatri 34 890

Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt 5 222 4 581

Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen 11 429 10 099

Kjøp av private helsetjenester rus 3 949 1 870

Kjøp av helsetjenester utland 2 

Sum gjestepasientkostnader     261 498 253 544

Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå 16 956 26 234

Kjøp fra luftambulanse 85 141

Kjøp av andre ambulansetjenester 63 013 57 729

Andre kjøp av helsetjenester 6 354 7 244

Sum kjøp av andre helsetjenester     86 408 91 348

RHF-ets kjøp av helsetjenester fra datterforetakene 

Sum kjøp av helsetjenester     347 906 344 892

 
  



 

Side 13 av 33 
 

Årsregnskap 

Note 4 - Varer  

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

         

VAREBEHOLDNING* 

Råvarer 

Varer i arbeid 

Ferdigvarer 

Øvrige beholdninger 187 178

Sum lager til videresalg     187 178

Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) 6 414 6 102

Andre varebeholdninger (eget bruk) 

Sum lager til eget bruk     6 414 6 102

Sum varebeholdning     6 601 6 280

Anskaffelseskost 7 021 6 700

Nedskrivning for verdifall -420 -420

Bokført verdi 31.12     6 601 6 280

VAREKOSTNAD 

Legemidler 228 939 176 715

Medisinske forbruksvarer 175 185 166 203

Andre varekostnader til eget forbruk 27 613 26 736

Innkjøpte varer for videresalg 10 412 11 167

Beholdningsendring varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer 

Sum varekostnad     442 149 380 821
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Årsregnskap 

Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm. 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

      
                
                
            2016 2015 

         
LØNNSKOSTNADER 

Lønnskostnader 1 676 814 1 637 796

Arbeidsgiveravgift 236 428 230 335

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 415 305 554 922

Andre ytelser 24 599 133 471

Sum lønn og andre personalkostnader       2 353 146 2 556 524

Gjennomsnittlig antall ansatte 3 962 3 968

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 065 3 047

(Tall i kroner) 

Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: 

Lovpålagt revisjon 436 574 872 292

Utvidet revisjon 2 060 383 563 834

Andre attestasjonstjenester 146 625 

Skatte-og avgiftsrådgivning 

Andre tjenester utenfor revisjon 

Sum godtgjørelse til revisor       2 643 582 1 436 126

Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtale                  250 000 250 000

(Tall i kroner) 

Lønn til ledende ansatte 2016 

Andre  Tjeneste- Ansettelses- 

Navn Tittel Lønn Pensjon Godtgj. Sum periode periode 

Bess M. Frøyshov Adm.direktør 1 610 842 344 619 5 034 1 960 495 01.01. - 30.10 01.01. - 30.10 

Tom Helge Rønning 
Konst. adm. 
direktør 

1 444 263 311 480 5 034 1 760 777 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Frank Olav Hvaal Klinikksjef 1 332 889 292 539 1 008 1 626 436 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Eirik Eliassen Klinikksjef 1 275 208 193 221 5 034 1 473 463 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Per Urdahl Klinikksjef 1 261 789 212 245 5 034 1 479 068 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Jon Gunnar Gausel Klinikksjef 1 261 789 163 993 5 034 1 430 816 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Henrik Høyvik Klinikksjef 1 184 400 269 065 5 034 1 458 499 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Anette Fure Prosjektleder 1 238 942 370 830 3 936 1 613 708 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Halfrid Waage Fagdirektør 1 296 766 235 056 5 034 1 536 856 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Lars Ødegaard Klinikksjef 1 166 035 192 575 5 034 1 363 644 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Daniela Tønnessen Konst øk.direktør 1 173 476 256 504 5 400 1 435 380 07.11. - 31.12 01.01. - 31.12 

Mai Torill Hoel HR-direktør 1 190 920 342 153 5 034 1 538 107 01.01. - 31.12 01.01. - 31.12 

Elin Marie Skei Konst klinikksjef 919 683 168 835 1 008 1 089 526 01.10. - 31.12 01.01. - 31.12 

    16 357 002 3 353 115 56 658 19 766 775     
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Tillegsopplysninger pensjonsavtale ledende ansatte 

Alle ledende ansatte har standard tjenestepensjon 

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter 

Godtgjørelse til styrets medlemmer 2016 

Annen  Tjeneste- 

Navn Tittel Styrehonorar Lønn godtgjørelse Sum periode 

Per Anders Oksum Styreleder 27 245 27 245 14.11 - 31.12 

Marit Kasin Nestleder 139 157 139 157 18.02 - 31.12 

Kristian Bogen Styremedlem 98 757 98 757 18.02 - 31.12 

Kari Dalen Styremedlem 112 898 112 898 01.01. - 31.12 

Folke Vidar Sundelin Styremedlem 13 599 13 599 18.11 - 31.12 

Ann Iserid Vik-
Johansen 

Styremedlem 112 372 514 708 642 627 722 01.01. - 31.12 

Thor Severinsen Styremedlem 112 372 1 278 363 642 1 391 377 01.01. - 31.12 

Thor Helge Gundersen Styremedlem 112 372 569 582 588 682 542 01.01. - 31.12 

Tom Jørgensen Styreleder 207 224 207 224 01.01. - 30.11 

Elisabeth A. Nilsen Nestleder 24 834 24 834 01.01. - 29.02 

Thorleif Fluer Vikre Styremedlem 17 834 17 834 01.01. - 29.02 

Barthold Vonen Styremedlem 103 415 103 415 01.01. - 30.11 

    1 104 579 3 195 747 3 156 4 303 482    
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Årsregnskap 

Note 6 - Andre driftskostnader 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015

         
Transport av pasienter 169 752 165 549

Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 50 086 48 289

Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv. 31 841 41 513

Konsulenttjenester 10 152 11 593

Annen ekstern tjeneste 203 443 180 772

Reparasjon vedlikehold og service 54 511 53 845

Kontor og kommunikasjonskostnader 19 672 20 231

Kostnader forbundet med transportmidler 5 094 10 041

Reisekostnader 10 668 10 186

Forsikringskostnader 2 015 1 918

Pasientskadeerstatning 1 775 1 424

Øvrige driftskostnader 20 967 10 177

Andre driftskostnader     579 976 555 537
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Årsregnskap 

Note 7 - Finansinntekter- og kostnader 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015

         
Finansinntekter 

Resultatandel FKV og TS 

Konserninterne renteinntekter 10 606 11 649

Andre renteinntekter 1 802 1 975

Andre finansinntekter (agio) 105 99

Finansinntekter     12 513 13 723

Finanskostnader 

Resultatandel FKV og TS 

Konserninterne rentekostnader 557 1 254

Andre rentekostnader 64 71

Andre finanskostnader (disagio) 2 001 2 306

Finanskostnader     2 622 3 631
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Sykehuset Telemark HF 

Note 8 - Forskning og utvikling    

        
        
    2016 2015

Øremerket tilskudd fra eier til forskning 2 808 4 745

Andre inntekter  til forskning 2 353 1 329

Basisramme til  forskning 12 348 5 290

Sum inntekter  til forskning 17 509 11 364

Øremerkede tilskudd fra eier til utvikling 0

Andre inntekter  til utvikling 0 0

Basisramme til utvikling 0 0

Sum inntekter til utvikling 0 0

Sum inntekter til forskning og utvikling 17 509 11 364

Kostnader til forskning : 

- somatikk 19 145 20 188

- psykisk helsevern 1 435 590

- TSB 0

- annet 0

Sum kostnader til forskning 20 580 20 778

Kostnader til utvikling : 

- somatikk 0

- psykisk helsevern 0

- TSB 0

- annet 0

Sum kostnader til utvikling 0 0

Sumkostnader Forskning og utvikling 20 580 20 778

Ant avlagte doktorgrader 0 2

Ant publiserte artikler 57 53

Ant årsverk forskning  16,5 15,8

Ant årsverk utvikling 0 0
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Årsregnskap 

Note 9 - Varige driftsmidler  

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

  Tomter og   Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Sum varige 

2015 boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler 

Anskaffelseskost 1.1 132 895 2 733 230 1 527 481 046 156 862 3 505 561

Tilgang 8 845 13 951 28 112 9 376 60 283

Utrangering ansk.kost -4 140 -14 207 -14 531 -32 878

Anskaffelseskost 31.12.15 132 895 2 739 462 13 951 494 951 151 708 3 532 967

Akkumulerte avskrivninger 31.12.15 -1 507 541 -327 420 -114 289 -1 949 250

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.15 -5 068 -5 068

Balanseført verdi 31.12.15 132 895 1 226 853 13 951 167 531 37 419 1 578 649

Årets ordinære avskrivninger -78 966 -36 033 -6 228 -121 226

Årets nedskrivninger -3 285 -3 285

herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse -49 766 -31 -49 796

Utrangering akk.avskrivninger 3 095 12 923 14 531 30 549

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

* Bygninger  10-60 år 

* Medisinteknisk utstyr 4-15 år 

* Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 3-10 år 

Avskrives ikke 

Avskrives ikke 

Tomter og Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Sum varige 

Herav finansiell leie boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler 

Bokført verdi 31.12 57 175 57 175

Årets ordinære avskrivninger 2 903 2 903

Hvilket år kontrakten(e) utgår 

Sykehuset Telemark HF 2025-2034

Tomter og Medisinsk- Transportmidl. Sum varige 

Operasjonell leasing/ leieavtaler boliger Bygninger   teknisk utstyr og annet driftsmidler 

Leiebeløp 60 078 3 951 64 029

Varighet (år) 

Sykehuset Telemark HF 2025-2034 3

  Tomter og   Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Sum varige 

2016 boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler 

Anskaffelseskost 1.1 132 895 2 739 462 13 951 494 951 151 708 3 532 967

Tilgang 369 40 535 7 059 47 964

Avgang -3 680 -173 921 -177 601

Utrangering ansk.kost -585 -36 963 -1 832 -39 380

Reklassifisering 0 1 2 277 -2 278 0

Fra anlegg under utførelse 13 951 -13 951 0

Anskaffelseskost 31.12.16 129 215 2 579 276 0 500 800 154 658 3 363 949

Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 -1 463 339 -329 593 -116 249 -1 909 181

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.16 -5 068 -5 068

Balanseført verdi 31.12.16 129 215 1 110 869 0 171 207 38 408 1 449 700

 -71 620 -35 513 -6 552 -113 684
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Årets ordinære avskrivninger 
Årets nedskrivninger 0

herav avskrivn. som knytter seg til åpningsbalanse -43 355 -5 -43 360

Utrangering akk.avskrivninger 585 36 213 1 724 38 522

Avgang akk.avskrivninger 115 231 115 231

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

* Bygninger  10-60 år 

* Medisinteknisk utstyr 4-15 år 

* Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc 3-10 år 

* Personalboliger  Avskrives ikke

* Tomter Avskrives ikke

Tomter og Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Sum varige

Herav finansiell leie boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler

Bokført verdi 31.12 54 104 54 104

Årets ordinære avskrivninger 3 3

Hvilket år kontrakten(e) utgår 

Sykehuset Telemark HF 2025-2034

Resterende estimerte leiebetalinger utgjør 72 883, nåverdien av dette utgjør 57 090.  

Leiebetalingene er tilnærmet like fram til 2024 og synker så fram til siste leiebetaling i 2034. 

Tomter og Medisinsk- Transportmidl. Sum varige 

Operasjonell leasing/ leieavtaler boliger Bygninger   teknisk utstyr og annet driftsmidler 

Leiebeløp 57 4 61

Varighet (år) 

Sykehuset Telemark HF 2025-2034 3
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Årsregnskap 

Note 10 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            

     2016 2015

           

Investeringer i andre aksjer og andeler          

Andre aksjer og andeler 

Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP 154 238 139 750

Sum investeringer i andre aksjer og andeler      154 238 139 750

Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom 

foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP 

antas det at medlemmene får tildelt aksjer. ______________ 
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Årsregnskap 

Note 11 - Finansielle anleggsmidler og gjeld 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

         
Finansielle anleggsmidler 

Lån til foretak i samme foretaksgruppe 886 067 803 988

Sum finansielle anleggsmidler     886 067 803 988

Langsiktig gjeld 

Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe 37 313 42 067

Annen langsiktig gjeld 56 211 58 725

Sum langsiktig gjeld     93 524 100 792

Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år     53 533 61 361
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Årsregnskap 

Note 12 - Kundefordringer og andre fordringer 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015

         
Fordringer 

Kundefordringer 29 178 26 618

Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 46 200 29 857

Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.) 7 901 3 797

Øvrige kortsiktige fordringer -2 887 -176

Fordringer     80 392 60 095

Avsetning for tap på fordringer 31.12 

Avsetning for tap på kundefordringer 1.1. -8 000 -7 300

Årets endring i avsetning til tap på krav -7 500 -700

Avsetning for tap på fordringer 31.12     -15 500 -8 000

Årets konstanterte tap 

Årets konstanterte tap     1 170 157

Kundefordringer pålydende 31.12 

Ikke forfalte fordringer 20 424 20 018

Forfalte fordringer 1-30 dager 988 535

Forfalte fordringer 30-60 dager 353 379

Forfalte fordringer 60-90 dager 363 681

Forfalte fordringer over 90 dager 7 050 5 004

Kundefordringer pålydende 31.12     29 178 26 618
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Årsregnskap 

Note 13 - Kontanter og bankinnskudd 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

         

Innestående skattetrekksmidler 76 119 73 602

Sum bundne bankinnskudd     76 119 73 602

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 690 674

Sum bankinnskudd og kontanter     76 809 74 276

Sykehuset Telemark HF har en kredittramme på 188 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.

Av trekkrammen er det benyttet 0 mill. kroner. 

Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen. 
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Årsregnskap 

Note 14 - Egenkapital  

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

      Annen     
    Foretaks- innskutt Annen Total 

    kapital egenkapital egenkapital Egenkapital 

EGENKAPITAL 31.12.15 

Inngående balanse 1.1 100 2 072 494 292 198 2 364 793

Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor 

Årets resultat 11 706 11 706

Egenkapital 31.12.15   100 2 072 494 303 904 2 376 498

      Annen     
Foretaks- innskutt Annen Total 

    kapital egenkapital egenkapital Egenkapital 

EGENKAPITAL 31.12.16 

Inngående balanse 1.1 100 2 072 494 303 904 2 376 498

Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor 

Årets resultat -58 945 -58 945

Egenkapital 31.12.16   100 2 072 494 244 959 2 317 554
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Årsregnskap 

Note 15 - Pensjoner    

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

Sykehuset Telemark HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 10635 personer, hvorav 3311 er yrkesaktive,                                                                        

4535 er oppsatte og 2789 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er 

i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes 

med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket  

gjennom pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for  

sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Oslo pensjonsforsikring AS. 

I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til og med 66 år. 

AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan". 

Pensjonsforpliktelse 

Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 6 666 489 6 329 215 

Pensjonsmidler 
-5 624 

383
-5 131 

923 

Netto pensjonsforpliktelse     1 042 106 1 197 292 

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 145 897 167 624 

Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl ag 
-1 619 

587
-1 813 

897 

Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift   -431 583 -448 982 

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga 

Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga 431 583 448 982 

Spesifikasjon av pensjonskostnad 

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 243 277 283 321 

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 175 076 164 813 

Årets brutto pensjonskostnad     418 353 448 134 

Forventet avkastning på pensjonsmidler -172 006 -155 585 

Administrasjonskostnad 17 032 18 554 

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost 263 379 311 103 

Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost 36 873 43 554 

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 80 064 172 081 

Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst) 15 344 28 184 

Resultatført planendring 19 645

Årets netto pensjonskostnad     415 305 554 922 

Økonomiske forutsetninger 

Diskonteringsrente 2,60 % 2,70 % 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,60 % 3,30 % 

Årlig lønnsregulering 2,50 % 2,50 % 

Årets pensjonsregulering 1,48 % 1,48 % 

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,25 % 2,25 % 

Pensjonskostnaden for 2016 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. 

Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2016 basert på de økonomiske forutsetningene som er  

angitt for 2016. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2016 er det også vist et beste estimat for 
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pensjonsmidlene pr. 31.12.2016. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon 

Demografiske forutsetninger 

Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens 

forsikringstekniske beregningsgrunnlag. 

2016 2015 

Anvendt dødlighetstabell K2013BE K2013BE 

Forventet uttakshyppighet AFP 15-46% 15-46% 

Frivillig avgang for sykepleiere (i %) 

Alder i år <20 20-23 24-25 26-30 31-45 46-50 >50 

Sykepleiere 20,00 8,00 6,00 6,00 4,00 1,00 0,00 

Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %) 

Alderi år <20 20-23 24-25 26-30 31-45 46-50 >50 

Sykehusleger 20,00 20,00 15,00 8,00 5,00 2,00 0,00 

Fellesordning 20,00 15,00 10,00 7,50 5,00 2,00 0,00 
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Årsregnskap 

Note 16 - Andre avsetninger for forpliktelser 

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

         
Tariffestet utdanningspermisjon 30 212 31 204

Investeringstilskudd 0 0

Avsetning for pasientskadeerstatning 1 500 1 500

Andre avsetninger for forpliktelser 27 766 29 350

Sum avsetning for forpliktelser     59 478 62 054

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 263 overlege- og psykologspesialistårsverk. 

Uttakstilbøyeligheten er satt til 50 % for overlegestillingene og 50 % for psykologspesialister 

Overordnede leger og spesialister i Sykehuset Telemark HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år. 

Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn.  Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter 

hvert som retten opparbeides.  Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte  

avdelinger i foretakene. 
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Årsregnskap 

Note 17 - Kortsiktig gjeld  

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

            
            
        2016 2015 

         
Annen kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 69 586 63 281

Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 118 724 108 029

Påløpte feriepenger 191 031 184 407

Påløpte lønnskostnader 42 456 39 802

Annen kortsiktig gjeld 49 643 44 275

Annen kortsiktig gjeld     471 439 439 794
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Årsregnskap 

Note 18 - Eiers styringsmål  

Sykehuset Telemark HF 
(Alle tall i NOK 1000) 

          
          
      2016 2015 

        
Årsresultat -58 945 11 706 

Resultat jf økonomiske krav fra HOD    -58 945 11 706 

Resultatkrav fra HOD 15 000 0 
Avvik fra resultatkrav    -73 945 11 706 
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Årsregnskap 

Note 19 – Nærstående parter 
Sykehuset Telemark HF 

Det er kartlagt og dokumentert hvorvidt styremedlemmer og ledende ansatte eller deres nærstående har verv, eller har 
hatt, verv i 2016 som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører. 

Ingen styremedlemmer eller ledende ansatte i Sykehuset Telemark HF har roller, ansvar og/eller verv som kan tenkes å 
komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører. Følgende presiseres: 

 ‐ Klinikksjef Jon Gunnar Gausel, ektefelle Anne Valen har lederstilling Bufetat (Statens barnevern). 

 ‐ Klinikksjef Frank Olav Hvaal har 1% eierandel i Imatis Medical AS. 

 ‐ Konstituert administrerende direktør Tom Helge Rønning har 2% eierandel i Imatis AS. 

 ‐ Konstituert økonomidirektør Dana Tønnesen, ektefelle Geir Arild Tønnesen er politiker i Skien kommune‐ og bystyre, 
formannskap og hovedutvalgsleder. 

 ‐ Klinikksjef Per Urdahl, ektefelle Bente Grindrud er avdelingsleder BHT ved STHF HF. 

 ‐ Fagdirektør Halfrid Waage er nestleder i styret til Sykehusapotekene. 

 ‐Klinikksjef Lars Ødegård, samboer Hege Holmern er styreleder i Keops og styremedlem i Abcent. 
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Årsregnskap	
Note	20	–	Erklæring	om	fastsettelse	av	lønn	og	godtgjørelse	til	ledende	ansatte	Sykehuset	
Telemark	

Erklæring	om	ledernes	ansettelsesvilkår	
Sykehuset Telemark HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, 
fagdirektør, økonomidirektør, HR-direktør og klinikksjefer som ledende ansatte. 

Sykehuset Telemark HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av 
Nærings- og fiskeridepartementet 13.02.15) hvor hovedprinsippet er følgende: 

Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon. 

Redegjørelse	for	lederlønnspolitikken	i	2016	

Styret i Sykehuset Telemark HF mener at lederlønnspolitikken i 2016 har vært i tråd med de statlige retningslinjene. 

Sykehuset Telemark HF har i 2016 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. 
Lederlønnspolitikken har for regnskapsåret 2016 i hovedsak bygget på de samme prinsipper som styret la til grunn i 
regnskapsåret 2015. 

Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og vedtatt av styret 26. oktober 2016. Lønn og 
godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt.  

Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at administrerende direktør inngår avtaler 
om opptjening av permisjon, bistillinger ved universitet eller helseforetak og kostnader til pendling. 

Gjennomsnittlig lønnsjustering for ledende ansatte var lavere enn den gjennomsnittlige generelle lønnsveksten for 
sykehuset i 2016. 
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Årsregnskap 
Note 21 - Foretakets transaksjoner med nærstående parter 
Sykehuset Telemark HF 

Sykehuset Telemark HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.  

Transaksjoner med andre helseforetak i regionen er i hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter, det vil si 
pasienter bosatt i eget opptaksområde som får behandling i et annet helseforetak innen regionen.  

Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF, kjøp av IKT tjenester, HR 
tjenester og forbruksmateriell av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner HF. 

Samlede driftskostnader knyttet til kjøp fra andre foretak i Helse Sør-Øst utgjorde i 2016 602 millioner kroner, 
hvorav kostnader direkte til morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 2 millioner kroner. 

Samlede driftsinntekter knyttet til salg til andre foretak i Helse Sør-Øst utgjorde i 2015 141 millioner kroner, 
hvorav inntekter direkte fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 10 millioner kroner. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Protokoll fra foretaksmøte 15. februar med Oppdrag og bestilling 
2017 og oppdaterte vedtekter  
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
22-2017 Tom Helge Rønning, konst. adm. direktør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver stab 
Beslutning 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   
1. Protokoll fra foretaksmøte 15. februar 2017 i Sykehuset Telemark HF 
2. Oppdrag og bestilling 2017 Sykehuset Telemark HF  
3. Sykehuset Telemarks vedtekter oppdatert 15. februar 2017 
 
Utrykte vedlegg: 
Oppdragsdokument og foretaksprotokoll – styresak HSØ 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten - Lovdata 
Stortingsmelding nr. 13 (2016-2017) 
 
Ingress 
Gjennom årlig oppdrag og bestilling (OBD) mottar Sykehuset Telemark HF (STHF) styringskrav 
fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Disse styringskravene utgjør sammen med styringsbudskap i 
foretaksmøter det helhetlige oppdraget fra eier, som STHF har ansvar for å gjennomføre. 
 
Hensikten med denne saken er; 

 Fremleggelse av protokoll fra foretaksmøte 15. februar, OBD 2017 og vedtekter oppdatert 
15. februar for Sykehuset Telemark  

 Kort beskrivelse av: 
o Deler av innholdet i Oppdrag og bestilling 2017 for STHF 
o STHFs operasjonalisering av styringskravene fra HSØ 
o Rapporteringen på gjennomføring og måloppnåelse av styringskrav 

 
Forslag til vedtak 
1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 15. februar 2017, Oppdrag og bestilling 2017 og 

oppdaterte vedtekter for Sykehuset Telemark HF til etterretning. 
2. Styret ber om å bli orientert om Sykehuset Telemarks gjennomføring av oppdraget i 

helseforetakets ordinære rapportering og i Årlig melding 2017. 
  
 
Skien, den 23. mars 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. administrerende direktør 
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Saksfremstilling 
 
1. Bakgrunn 
Gjennom årlig oppdrag og bestilling (OBD) mottar Sykehuset Telemark HF styringskrav fra eier. 
Sammen med styringsbudskap i foretaksmøter utgjør oppdragsdokumentet det helhetlige 
oppdraget fra Helse Sør-Øst hvert år, som Sykehuset Telemark har ansvar for å gjennomføre 
innenfor de rammer som Helse Sør-Øst har stilt til rådighet. 
 
I foretaksmøtet 15. februar 2017 ble Helse Sør-Øst sitt oppdrag og bestilling til Sykehuset 
Telemark HF for 2017 gjort gjeldende. I møtet ble det også besluttet et tillegg i vedtektene § 11 
Låneopptak, slik at det fremgår at alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses 
statens rammeverk for OPS-prosjekter. 
 
 
2. Oppdrag og bestilling 2017 
Oppdrag og bestilling 2017 inneholder mange styringskrav til Sykehuset Telemark. Denne 
styresaken presenterer kun de konkrete målene for foretaksgruppen og de tre overordnede målene 
fra departementet, som Sykehuset Telemark skal innrette sin virksomhet etter i 2017. I tillegg 
omtaler saken kort økonomiske rammer og resultatkrav, samt virksomhetsstyring og intern 
kontroll. Det vises for øvrig til vedlegg 1 Protokoll fra foretaksmøte 15. februar 2017 i Sykehuset 
Telemark HF og vedlegg 2 Oppdrag og bestilling 2017 Sykehuset Telemark HF, hvor alle 
styringskravene fra eier fremkommer. 
 
Fem styringsmål for perioden 2013 – 2020 
Helseforetaksgruppen i Helse Sør-Øst har fem prioriterte mål som en del av Plan for strategisk 
utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og 
pasientsikkerhet: 
 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

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

 
Dette er mål for hele foretaksgruppen samlet.  
 
Tre overordnede mål 
Regjeringens overordnede målsetninger er videreført til Helse Sør-Øst via Oppdragsdokument 
2017. Helse Sør-Øst har videreført disse målsetningene i OBD til Sykehuset Telemark, som skal 
innrette virksomheten med sikte på å nå følgende overordnede mål: 
 

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

  



 3

Vederlag, måltall for pasientbehandlingen og resultatkrav 
I forbindelse med Oppdrag og bestilling 2017 betaler Helse Sør-Øst et vederlag på 3,2 milliarder 
kroner til Sykehuset Telemark, hvorav 2,3 er basisramme. Måltall for pasientbehandlingen som 
helseforetaket skal yte i 2017 er spesifisert i oppdraget. 
 
Som eier har Helse Sør-Øst fastsatt et resultatkrav for Sykehuset Telemark på – 25 millioner 
kroner eller bedre i 2017. For nærmere omtale vises det til behandling av budsjett 2017, styresak 
102-2016 Budsjett 2017. 
 
 
Tidligere års styringsbudskap i oppdrag og bestilling samt Helse Sør-Østs oppfølging 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging 
uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som 
systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er 
gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil 
status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av 
helseforetaket. 
 
 
Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer 
Styret og ledelsen i Sykehuset Telemark har ansvar for å følge med på Helsedirektoratets 
kvalitetsindikatorer og eventuelt iverksette tiltak for å bedre kvaliteten i tjenestene.  
 
 
Virksomhetsstyring og intern styring og kontroll 
Grunnleggende for STHFs arbeid i 2017 med styringskravene fra eier er effektiv 
virksomhetsstyring, som forutsetter at det er etablert god intern styring og kontroll. Sykehuset 
Telemark utarbeider årlig en egen handlingsplan for virksomhetsstyring, årshjul og 
virksomhetsplan, som skal bidra til forutsigbarhet i arbeidet og sikre måloppnåelse.  
 
Stortingsmelding nr. 13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 er ett av de nye 
dokumentene som skal legges til grunn for utvikling av sykehusets tjenester jfr. OBD. I meldingen 
er ledelse av helsetjenesten trukket frem som et av tre satsingsområder for å oppnå økt kvalitet og 
pasientsikkerhet. Det fremheves at ledelse, kultur og systemer som fremmer kvalitet og 
pasientsikkerhet må videreutvikles. Som ledd i denne satsningen trådte 1. januar 2017 forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten i kraft. Forskriften viderefører i all 
hovedsak kravene som tidligere var regulert i internkontrollforskriften i helse og omsorgs-
tjenesten, men fremstilles med en ny struktur og på en mer systematisk måte. 
 
Den nye forskriften er tydelig på at internkontroll skal være en integrert og naturlig del av 
virksomhetens styringssystem (virksomhetsstyringen). Forskriften er generell, gjelder for alle 
ledernivåer og spesifiserer grunnleggende krav som sykehuset skal styre etter. Det er 
administrerende direktør som har det overordnede ansvaret for virksomheten, og som skal sørge 
for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter (planlegging, 
gjennomføring, evaluering og korrigering).  
 
STHF har etablert et rammeverk for virksomhetsstyring med mål om tilstrekkelig styring og 
kontroll av sykehusets aktiviteter. Sykehusets rammeverk bygger på Helse Sør-Øst sitt rammeverk 
for god virksomhetsstyring, og er innrettet etter forbedringssirkelen, slik som den nye forskriften. 
Ved sykehuset anses elementene i forskriften å inngå i virksomhetsstyringen. I 2017 vil sykehuset 
arbeide med å implementere og beskrive elementene i forskriften ytterligere, som ledd i 
implementering av forskriften og som ytterligere forbedring av virksomhetsstyringen. 
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3. STHFs operasjonalisering av styringskravene fra HSØ 
Styringskrav i Oppdrag og bestilling for 2017 samt i foretaksprotokoll er videreformidlet i 
forpliktende lederavtale innen alle ledernivå på Sykehuset Telemark.  
  
Alle styringskrav fra eier er gjennomgått av administrerende direktørs ledergruppe og 
operasjonalisert i virksomhetsplanleggingen for 2017.  
 
 
4. STHFs rapportering på gjennomføringen av styringskravene og måloppnåelse 
Gjennomføringen av oppdraget rapporteres til styret som del av den ordinære rapporteringen, 
virksomhetsrapporter, tertialrapportering og i Årlig melding 2017.  
 
Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsbudskap i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehuset 
Telemark. Sykehuset Telemark rapporterer også fortløpende til Helse Sør-Øst i henhold til 
regional rapporteringspakke for helseforetakene.  
 
Styringskravene kvitteres ut i Årlig melding 2017. I Årlig melding 2017 skal Sykehuset Telemark 
HF rapportere på måloppnåelse av styringskravene under «Mål 2017» og «Andre oppgaver 2017».  
 
 
 
5. Administrerende direktørs vurdering 
Oppdrag og bestilling 2017 er forenlig med planer og budsjett 2017 for helseforetaket. Det 
foreslås at styret tar protokoll for foretaksmøte 15. februar 2017 med tilhørende Oppdrag og 
bestilling for 2017 og endring av vedtektene, til etterretning. 
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Innledning 
Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset Telemark styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2017. 
Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller gjelder også for Sykehuset Telemark. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at 
Sykehuset Telemark setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse. 
 
Flere av oppdragene som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til Helse Sør-Øst RHF 
må gjennomføres på regionalt nivå og omtales ikke i oppdrag og bestilling. Det forutsettes likevel at 
Sykehuset Telemark medvirker og/eller tar del i oppfølgingen når det er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF 
vil i så fall komme tilbake med nærmere informasjon om medvirkning/oppfølging for det enkelte 
oppdrag. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at 
de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav 
og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som 
forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne 
etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket. 
 
I oppdrag og bestilling 2017 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles samlet, slik at 
oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp 
styringsbudskap under Mål 2017 i de faste oppfølgingsmøtene med Sykehuset Telemark. Sykehuset 
Telemark skal også følge opp styringsbudskapene under Andre oppgaver 2017. Styret og ledelsen i 
Sykehuset Telemark har ansvar for å følge med på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. 
iverksette tiltak for å bedre kvaliteten i tjenestene. Der resultatoppnåelsen er definert gjennom måltall, er 
disse tatt inn under overskrift Tall for resultatoppnåelse. 
 
I årlig melding 2017 skal det som hovedregel rapporteres på måloppnåelse og iverksatte/planlagte tiltak 
for Mål 2017 og Andre oppgaver 2017 i tillegg til at Tall for resultatoppnåelse/Rapporteringskrav skal 
kommenteres. Årlig melding skal også omfatte styringsbudskap som er gitt i løpet av året i foretaksmøter 
og tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Det vil mot slutten av året bli utarbeidet egen mal for årlig 
melding 2017 der de endelige rapporteringskravene vil fremkomme. 
 
 Overordnede mål 
Oppdragsdokument 2017 til Helse Sør-Øst RHF viderefører Regjeringens overordnede målsetninger og 
slår fast at Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. I Helse Sør-Øst skal virksomheten 
innrettes med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål: 
 

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

 
Dette skal skje innenfor de ressurser som blir stilt til rådighet. 
 
Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient 
oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den skal 
gjennomføres. Pasientene skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialist- 
og kommunehelsetjenesten. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og 
pasient, dette innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og 



 

4 
 

behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen, og når beslutninger tas. 
 
 Mål 2017 for foretaksgruppen 
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt 
målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens 
ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 
 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 

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

 
 Omstillingsarbeid 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres før kommunene 
er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et 
kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn før. Det vises til Opptrappingsplan for habilitering og 
rehabilitering (2017-2019). I tråd med Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 
skal Sykehuset Telemark bidra til å øke kompetansen i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
 
Styret i Helse Sør-Øst har i sak 069-2016 IKT-infrastrukturmodernisering vedtatt en modernisering og 
standardisering av infrastrukturen i foretaksgruppen ved hjelp av en ekstern leverandør. Sykehuspartner 
vil fortsatt være ansvarlig tjenesteleverandør for de samlede IKT-leveranser mot helseforetakene. Det er 
av stor viktighet at det arbeides helhetlig og målrettet med innføring og gevinstrealisering av nye 
arbeidsprosesser, standarder og løsninger fra Digital fornying og IKT- infrastrukturmoderniseringen. 
Helseforetakenes involvering er en forutsetning for å lykkes med gevinstrealisering. Helseforetakene må 
sammen med Sykehuspartner definere felles krav til tjenestenivå, løsningenes tilgjengelighet og felles 
krav for informasjonssikkerhet, i tråd med kontraktens bestemmelser. Dette inkluderer avklaringer av 
krav til medisinsk-teknisk utstyr som er del av felles infrastruktur. 
 
 Nye strategier og handlingsplaner 
Følgende nye dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten: 
 

 Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter). Helse- og 
omsorgsdepartementet 2016 

 Nasjonal strategi for persontilpasset medisin. Helsedirektoratet 2016 
 # Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021 
 Prop. 1 S (2016-2017) Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) 
 Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) 
 Meld. St. 13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 

 
I Helse Sør-Øst skal også følgende nye dokumenter legges til grunn: 
 

 Styret i Helse Sør-Øst RHF: sak 069-2016: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst 
 Styret i Helse Sør-Øst RHF: sak 070-2016: Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten – status og videre arbeid 
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1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
 Ventetid og fristbrudd 
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
 
Mål 2017 
 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenlignet med 2016. I årlig melding skal resultatoppnåelsen 

beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling og under 60 dager for somatikk. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som 
er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 

 Ingen fristbrudd. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre 
måloppnåelse listes opp. 

 
Annen oppgave 2017 
 Helse Sør-Øst RHF skal følge opp Helsedirektoratets gjennomgang av kvalitet i 

ventelisteregistreringen som er ventet publisert 1. februar 2017. Sykehuset Telemark skal følge opp 
gjennomgangen og iverksette tiltak for å bedre kvaliteten der det er nødvendig. 

 
 Kreftbehandling 
Mål 2017 
 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp skal være minst 70 prosent. I årlig melding skal 

resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid 

uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent. I årlig melding skal resultatoppnåelsen 
beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 

 
Annen oppgave 2017 
 Som en del av arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter skal Oslo universitetssykehus pilotere og 

etablere 3-strøms multidisiplinære team-møter (MDT-møter) som arbeidsmetodikk i Helse Sør-Øst. I 
første omgang skal dette etableres for gynekologiske kreftgrupper, lungekreft, tykk- og 
endetarmskreft og prostatakreft. MDT-møter skal gjennomføres som videokonferanser i møterom 
som har mulighet for 3-strøms oppkobling. Sykehuset Telemark skal etablere tilstrekkelig antall 3-
strøms møterom i løpet av 2017 slik at det tilrettelegges for pilotprosjektet. Sykehuspartner skal 
medvirke i etableringen av de tekniske løsningene. 

 
Tall for resultatoppnåelse 
 Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper) innen maksimal 

anbefalt forløpstid1 skal være minst 70 prosent. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres 
tertialvis). I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal 
for årlig melding. 

 

                                                 
1 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller strålebehandling, 

som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, 
blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, 
peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, 
hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.  
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 Pakkeforløp hjerneslag 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal implementere pakkeforløp hjerneslag. 
 
 Effektivitet og kapasitetsutnyttelse 
Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Bedre samarbeid 
mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye 
arbeids- og samarbeidsformer. Pasientene skal slippe unødvendig ventetid. Fritt behandlingsvalg og 
pasient- og brukerrettighetsloven legger til rette for dette. 
 
Mål 2017 
 Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. andre oppgaver. I 

årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 
Annen oppgave 2017 
 Helse Sør-Øst RHF skal i 2017 gi styringsmessig prioritet til oppfølging av forskjeller i 

kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende indikatorer: 
 

o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato er 
passert ved rapporteringstidspunktet. 

o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner 

innenfor fagområdet. 
o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske konsultasjoner innenfor 

fagområdet. 
o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast behandlingssted. 
 
De regionale helseforetakene skal i 2017, rapportere særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen 
psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-hals 
sykdommer, hensyntatt evt. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder. 
 
Sykehuset Telemark skal følge opp prioriteringene innen sine fagområder og påse at fortløpende 
rapporteringer gir tilstrekkelig grunnlag for det regionale helseforetakets rapporteringsplikt. 

 Det foreligger data som viser betydelig variasjon i forbruksmønster samt innhold i tjeneste, blant 
annet fordeling døgn vs. dagbehandling og gjennomsnittlig liggetid for samme tilstand. Sykehuset 
Telemark skal evaluere egen praksis mot nasjonalt gjennomsnitt og iverksette tiltak som bidrar til å 
redusere uberettiget variasjon. 
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2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 Tilgjengelighet 
Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og innen tverrfaglig 
spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i størst mulig grad tilbys lokalt. Formålet 
skal være at pasientene oppnår best mulig mestring av eget liv. Der det er nødvendig skal 
spesialisthelsetjenesten samarbeide med kommunale tjenester for at pasientene skal få tilrettelagt 
helhetlig og sammenhengende tjenester. Pasienter skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på 
frivillighet og mindre bruk av tvang. 
 
 Vekst psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Mål 2017 
 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 

somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal 
prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse 
listes opp. 

 
Tall for resultatoppnåelse 
 Gjennomsnittlig ventetid skal ha prosentvis større reduksjon innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra Helsedirektoratet. I årlig melding skal 
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding. 

 Kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) skal 
ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 
somatikk. Tall hentes fra de regionale helseforetakenes regnskap. I årlig melding skal resultatoppnåelsen 
kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding. 

 Årsverk skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale helseforetakenes HR-systemer og SSB 
for private. I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal 
for årlig melding. 

 Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra Helsedirektoratet (Helfo). I 
årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig 
melding. 

 
 Tvang 
Mål 2017 
 I samarbeid med kommunene redusere antall tvangsinnleggelser innen psykisk helsevern for voksne 

per 1000 innbyggere sammenliknet med 2016. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som 
er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 

 Registrere med mål om å redusere antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern som har 
minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak 
som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 

 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal levere komplette og kvalitetssikrede data om tvangsinnleggelser, 

tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler for 2016 til NPR ved ordinært rapporteringstidspunkt, jf. 
krav for 2014 og 2015 i Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016, datert august 2016. 



 

8 
 

 
Tall for resultatoppnåelse 
 Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere skal være redusert 

sammenlignet med 2016. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). I årlig melding skal 
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding. 

 Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 
innbyggere registreres med mål om å redusere. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig 
melding. 

 
 Tilbud til barn og unge 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal etablere Barnevernansvarlig i BUP i henhold til anbefalingene fra 

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet. Direktoratene har i 
oppdrag å utarbeide en kortfattet beskrivelse og rutiner for en slik funksjon i løpet av første halvår 
2017. 

 
 Avbrudd i behandling 
Mål 2017 
 Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling registreres og det sikres færrest 

mulig avbrudd. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). I årlig melding skal 
resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. Tallgrunnlag for 
kommentarer vil inngå i mal for årlig melding. 

 
 LAR 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal sikre at kvinner i LAR får informasjon om LAR-behandling og graviditet og 

tilbud om nedtrapping av LAR-medikamenter, og tilgang til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler 
i regi av LAR. 

 
 Avrusning 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal i 2017 starte arbeidet med etablering av avrusning for pasienter hvor det er 

behov for omfattende medisinsk støtte. Helseforetaket skal også ta ansvaret for innleggelser av 
pasienter i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2. 

 
 Finansieringsordning 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge av omleggingen av 

finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling i 2017. Omleggingen skal 
brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig innretning av disse tjenestene. 
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3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

3.1 Pasientbehandling 

3.1.1. Kvalitetssikring 

 Pasientsikkerhet 
Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og opplever å få trygg og 
god helsehjelp. Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer må brukes aktivt i 
utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. Ineffektive metoder utfases. Helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) er en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. 
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og 
pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. 
 
Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet er implementert 
skal være 100 prosent. (Datakilde - RHFs rapportering til pasientsikkerhetsprogrammet: Publiseres årlig.) 
 
 Timeavtale 
Mål 2017 
 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I årlig melding skal 

resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 
 Korridorpasienter 
Mål 2017 
 Ingen korridorpasienter. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre 

måloppnåelse listes opp. 
 
Tall for resultatoppnåelse 
 Andel korridorpasienter på sykehus skal være 0 prosent. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres 

tertialvis). I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal 
for årlig melding. 

 
 Infeksjoner 
Mål 2017 
 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak 

som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 
Tall for resultatoppnåelse 
 Andel sykehusinfeksjoner skal være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes fra 

Folkehelseinstituttet (publiseres 2 ganger årlig). I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med 
utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding. 

 
 Resistens og antibiotika 
Mål 2017 
 30 prosent reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 

sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner). I årlig melding skal 
resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
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Rapporteringskrav 
 Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 sammenliknet med 2012. (Målt som 

disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner) skal vise 30 prosent reduksjon i samlet bruk i 2020 sammenlignet med 
2012. Tall hentes fra Sykehusenes legemiddelstatistikk (publiseres tertialvis). I årlig melding skal 
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding. 

 
 Trombolysebehandling 
Mål 2017 
 Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 

minutter etter innleggelse skal være minst 20 prosent. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres 
tertialvis). I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal 
for årlig melding. Tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp 

 
 Legemidler 
Det vises til Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse og Meld. St. 34 (2015–
2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering. Det er et betydelig potensial for bruk av 
rimeligere, men faglig likeverdige legemidler i spesialisthelsetjenesten, med sikte på at ressurser kan 
frigjøres til annen/mer pasientbehandling. Et slikt arbeid må hensynta anbefalinger fra 
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet sine fagråd, faglige retningslinjer, budsjettprosesser på ulike nivå, 
oppfølgingssystemet mellom regionale helseforetak og helseforetak, samt systemer for monitorering av 
bruk og kostnader knyttet til faglige likeverdige legemidler. Det legges til grunn at Sykehusinnkjøp HF 
involveres i arbeidet og at de regionale helseforetakene konsulterer Statens legemiddelverk, 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i arbeidet. 
 
Sykehusapotekene skal, med utgangspunkt i det enkelte helseforetaks ansvar, analyser og behov, 
samarbeide om etablering og vedlikehold av avtalt legemiddelberedskap. 
 
Sykehusapotekene skal bistå helseforetakene i arbeidet med å følge opp forbruk av kostbare legemidler 
og unngå avvik fra anbefalinger og inngåtte avtaler. 
 
Sykehusapotekene skal følge opp revidert legemiddelhåndteringsforskrift og bistå helseforetaket i 
sårbarhets- og risikovurderinger som grunnlag for å sikre faglig forsvarlig tilberedning av legemidler. 
 
 Samvalg 
Annen oppgave 2017 
 Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal styrkes. Det må legges til 

rette for pasientenes rett til å delta i beslutninger som berører egen helse og behandling. 
 

3.1.2. Fagutvikling og oppfølging 

 Utviklingsplaner 
Alle regioner skal innen 31. desember 2018 utarbeide utviklingsplaner i tråd med veilederen for 
utviklingsplaner med en tidshorisont fram mot 2035. Ved endring i akuttfunksjoner og andre vesentlige 
endringer i tjenestetilbudet skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen er 
gjennomført i henhold til veilederen. Sykehuset Telemark skal utarbeide utviklingsplaner basert på 
regionale føringer. Det vises til sak 008-2017 Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner, 
behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF i møte 2. februar 2017. 
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Annen oppgave 2017 
 Det legges til grunn at Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold utarbeider egne utviklingsplaner 

for det respektive helseforetak. Det settes dog som en forutsetning at helseforetakene inngår et 
forpliktende samarbeid og utvikler felles planer for fagområder hvor det er utfordringer med 
rekruttering og/eller hvor lavt pasientvolum gir utfordringer med kvalitet og opprettholdelse av 
robuste fagmiljøer. 

 
 Prioritering 
Annen oppgave 2017 
 Det vises til Stortingets behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding 

om prioritering. Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å legge prinsippene for prioritering 
til grunn for innføring av nye legemidler og metoder i spesialisthelsetjenesten. De regionale 
helseforetakene og Statens legemiddelverk skal etablere en felles tilnærming til hvordan prinsippene 
for prioritering skal operasjonaliseres i tråd med forslagene i meldingen og tilpasset endringene i 
legemiddelforskriften som vil bli sendt på høring i 2017. Sykehuset Telemark skal følge opp dette 
arbeidet innenfor sitt ansvarsområde og om nødvendig delta i prosessen etter nærmere henvendelse 
fra Helse Sør-Øst RHF. 

 Sykehuset Telemark skal legge til rette for at lederopplæringene som tilbys i ulike deler av tjenesten gir 
ledere en klar forståelse av deres ansvar for å innrette sin virksomhet i tråd med prinsippene for 
prioritering. 

 
 Nasjonale kvalitetsregistre 
Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal følges opp i tråd med helseregisterstrategien. Målet for 
2017 er å bedre dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og knytte utviklingen av 
disse tettere opp mot journalsystemene gjennom IKT-strategiene i de regionale helseforetakene. 
 
 GTT-undersøkelse 
Tall for resultatoppnåelse 
 Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene skal reduseres med 25 prosent innen utgangen av 

2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. (Datakilde - GTT-undersøkelsene. Helsedirektoratet: 
Publiseres årlig.) I årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår 
i mal for årlig melding. 

 
 Overlevelse 
Rapporteringskrav 
 Resultatoppnåelsen for 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse) 

skal beskrives og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 Resultatoppnåelsen for 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016 skal beskrives og 

tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 Resultatoppnåelsen for 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016 skal beskrives og 

tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 Resultatoppnåelsen for 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016 skal beskrives 

og tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. 
 
Tall for resultatoppnåelse 
 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse). Datakilde: Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). I 
årlig melding skal resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig 
melding. 
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 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016. Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). I årlig melding skal 
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding. 

 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016. Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). I årlig melding skal 
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding. 

 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016. Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). I årlig melding skal 
resultatoppnåelsen kommenteres med utgangspunkt i tallgrunnlaget som inngår i mal for årlig melding. 

 
 Pasienterfaringer 
Det skal rapporteres i årlig melding for Helse Sør-Øst RHF i forhold til pasienters erfaring med sykehus 
(inneliggende pasienter) (PasOpp) i 2016: Målet er minst 10 poeng forbedring på parametrene 
utskrivning og samhandling. Datakilde er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) - Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). Publiseringen omfatter ikke tall for det 
enkelte helseforetak, men Sykehuset Telemark må merke seg målet om forbedring. 
 
 Vold og trusler 
I flere hendelser har helsepersonell vært utsatt for vold og trusler. Dette har tydeliggjort behov for 
bevissthet rundt omfang av vold og trusler mot helsepersonell, og om hvordan dette håndteres. 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å samarbeide med de regionale helseforetakene om å kartlegge 
omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og hvordan helsetjenestens 
arbeidsgivere ivaretar forebygging og beredskap for å håndtere vold og trusler som del av HMS-arbeidet. 
 
Annen oppgave 2017 
 Helse Sør-Øst RHF skal bidra i Helsedirektoratets kartlegging av omfanget av vold og trusler mot 

helsepersonell og medpasienter, og av hvordan helsetjenestens arbeidsgivere ivaretar beredskap for 
forebygging og håndtering av vold og trusler som del av HMS-arbeidet. Helse Sør-Øst RHF vil 
komme tilbake med nærmere informasjon hvis det er aktuelt med videre oppfølging fra Sykehuset 
Telemark. 

 Sykehuset Telemark skal samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak 
for å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler. 

 

3.1.3. Behandlingstilbud 

 Pasientforløp 
Pasientforløpene skal være gode og effektive. Det er innført 28 pakkeforløp for kreftpasienter og 
pakkeforløp for hjerneslag innføres i 2017. Helsedirektoratet utvikler pakkeforløp innen psykisk helse og 
rus. Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som grunnlag for å øke kapasitet 
og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenester. 
 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når kommunene i opptaksområdet 

deltar. 
 
 Fødetilbud 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal sikre at hendelser der anbefalingen om at den fødende skal ha en jordmor 

hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, ikke blir fulgt opp, blir 
dokumentert i helseforetakenes avvikssystemer og at resultatene blir brukt til kvalitetsforbedring. 
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 Habilitering og rehabilitering 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og 

barnehabilitering. 
 
 Hjemmedialyse 
Mål 2017 
 Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 prosent. Tall hentes fra 

Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). I årlig melding skal resultatoppnåelsen beskrives og tiltak som er 
iverksatt for å bedre måloppnåelse listes opp. Tallgrunnlag for kommentarer vil inngå i mal for årlig melding. 

 
 Utskrivning 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å forberede 
utskrivninger om disse pasientene, jf. plan om innføring av betalingsplikt for kommunene tidligst fra 
2018. 

 

3.2 Personell, utdanning og kompetanse 

 Heltidskultur 
Det vises til tidligere krav og det gode arbeidet som har pågått over flere år med å etablere en 
heltidskultur og redusere bruken av deltid. 
 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal arbeide for å motivere og tilrettelegge for at ansatte velger høyere 

stillingsprosent og helst 100 prosent stilling i samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte og 
utdanningssektoren. 

 Sykehuset Telemark skal sikre at nyutdannet helsepersonell i større grad enn nå tilbys hele faste 
stillinger. 

 
 Utdanning 
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter hvor studentene 
har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar for de videregående skolene. 
Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige 
utdanningene. Videreutdanning omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, høgskoler 
og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler som 
tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om praksisplasser. Eventuell 
uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. Helseforetak og private ideelle sykehus skal inngå avtaler 
om praksisplasser når dette etterspørres av høgskolene. 
 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal, med særskilt oppmerksomhet på yrkesgrupper hvor rekruttering er 

utfordrende, sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakets fremtidige behov. 
 
 Spesialistutdanning for leger 
Helse Sør-Øst RHF skal implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger/iverksette ny ordning for 
spesialistutdanning i henhold til ny forskrift, med ansettelser i LIS1-stillinger fra og med høsten 2017. 
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Helse Sør-Øst RHF skal planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og LIS3) i ny ordning for 
spesialistutdanning henhold til ny forskrift. 
 
 Turnustjeneste 
Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret og fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og 
fysioterapeuter det skal legges til rette for. Regionansvarlige fylkesmenn er delegert myndighet til å skaffe 
turnusplasser for fysioterapeutkandidater, de informerer RHFene om forventet behov kommende år. 
Antallet turnusplasser for leger videreføres i 2017. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i 
tråd med økningen i 2013. 
 
 Ledelse og kvalitetsforbedring 
Det er vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som trer i 
kraft fra 1. januar 2017. Forskriften erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 
Den nye forskriften er et sentralt virkemiddel som plasserer ansvar og beskriver helt grunnleggende krav 
som virksomheter i helsetjenesten må styre etter for å gi forsvarlige og gode helsetjenester, og for å 
forbedre tjenester som ikke er gode nok. 
 
Det skal legges vekt på et velfungerende arbeidsliv som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og 
respekt. Dette innebærer en god meldekultur som bidrar til utvikling og læring. I arbeidet med å bedre 
forholdet mellom ledelse og ansatte er det viktig å samarbeide og lære av hverandre, både internt i 
helseregionene og mellom regionene. Det vises til tidligere krav om å videreføre arbeidet med å bedre 
pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
 
De regionale helseforetakene er bedt om å samarbeide om å øke kunnskapsgrunnlaget, analysere 
årsaksforhold, utvikle strategier og tiltak, og utvikle felles indikatorer for å måle forbedringer i forholdet 
mellom ledelse og ansatte. 
 
 Medarbeiderundersøkelsen 
Mål 2017 
 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 

forbedringstiltak for egen enhet. 
 

3.3 Forskning og innovasjon 

 Forskning 
Mål 2017 
 Fem prosent av pasientene skal være inkludert i klinisk forskning. 
 
 Innovasjonssamarbeid 
Sykehuset Telemark skal styrke innovasjonssamarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet i 
samsvar med regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-strategien. 
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4. Tildeling av midler og krav til aktivitet 

4.1 Økonomiske krav og rammer 

Drift og investering 
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene 
og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. 
 
Det er et mål at det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehuset 
Telemark skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er realisert, både når det 
gjelder kvalitet og økonomi. 
 
Rapporteringskrav 
 Helse Sør-Øst RHF stiller følgende inntekter til disposisjon for Sykehuset Telemark i 2017, beløp i 

1000 kroner: 
 

Basisramme 2 263 084 
herav kvalitetsbasert finansiering 16 251 
Forskning 2 209 
Statlige tilskudd 8 918 
ISF-refusjoner 960 688 
Inntekter i alt 2017 3 234 899 

 
Det vises til detaljert vederlagstabell i vedlegg. ISF-refusjonene avregnes i forhold til faktisk aktivitet. 
 
Virksomheten innen “Raskere tilbake” skal tilpasses de rammebetingelser som er gitt fra Helse Sør-Øst 
RHF. Midler til finansiering av “Raskere tilbake” omfattes ikke av tabellen over, men kommer i tillegg. 
 
Mål 2017 
 Sykehuset Telemark skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de 

kommer pasientene til gode. Sykehuset Telemark skal i 2017 basere sin virksomhet på de tildelte 
midler. 

 
Resultat 
Kravet til økonomisk resultat 2017 er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF og basert på helseforetakets 
innspill til økonomisk langtidsplan, endrede forutsetninger som følge av statsbudsjettet for 2017 samt 
konkret vurdering av situasjon og risiko for helseforetaket knyttet til årsbudsjettet for 2017. 
 
Mål 2017 
 Sykehuset Telemark tillates i 2017 et negativt årsresultat på inntil 25 millioner kroner. 
 
Likviditet og investeringer 
Likviditet til investeringer videreføres på nivå med 2016, pris og lønnsjustert til i alt 44 millioner kroner. 
I tillegg får helseforetaket disponere halvparten av sin pålagte utsatte bruk fra 2015 på 4 millioner kroner. 
 
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler i 2017, det vil si 
likviditetstildelingen for 2017 med tillegg av budsjettert bruk av oppspart likviditet, og eventuelle salgs-
/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til 
pensjonsinnretningene samt netto likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført av Sykehuspartner, 
salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler. 
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Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2017 er 49 millioner kroner for Sykehuset Telemark, forutsatt et 
resultat i henhold til resultatkrav. 
 
Andre oppgaver 2017 
 Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 

investeringer. 
 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2017 skal ikke 

benyttes til investeringer i 2017 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av 

nye investeringsforpliktelser. 
 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned. Månedlig overføring 
utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet i 
januar 2017. 
 
Utbetaling av budsjetterte ISF- refusjoner skjer i samsvar med utbetalingene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF. 
 
Mål 2017 
 Sykehuset Telemark skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. 
 Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut 

over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon for dette 
behovet. 

 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende driftskredittrammer, samt innretter 

virksomheten innenfor de økonomiske rammer og krav som er stilt til disposisjon, slik at det bidrar til 
at Helse Sør-Øst RHFs «sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig 
utvikling over tid. 

 
 Investeringer og lån 
Styring og kvalitetssikring av investeringsprosjekter i helseforetakene skjer gjennom kvalitetssikring fram 
til vedtak om igangsetting og under gjennomføring. Som en del av dette skal det gjennomføres ekstern 
kvalitetssikring av prosjektene i konseptfasen. 
 
Det etablerte kvalitetssikringsopplegget skal sikre at det er det riktige prosjektet som planlegges for 
gjennomføring og er knyttet opp til tre faser for prosjektforberedelser: idésøk, konseptutvikling og 
forprosjekt. Hver av fasene avsluttes med et beslutningspunkt for eventuell videreføring eller endring av 
prosjektet. 
 
Alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner i tråd med ny veileder. Utviklingsplanene må sees som 
en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar og skal danne grunnlaget for å velge 
utviklingsretning for virksomheten og for å prioritere nødvendige tiltak. Langsiktige satsinger som krever 
investeringer må innarbeides og prioriteres gjennom økonomisk langtidsplan. Konseptutvikling i 
prosjekter må ikke igangsettes uten at investeringene kan skje innenfor de regionale foretakenes 
bæreevne og at det foreligger økonomiske rammer for prosjektene. 
 



 

17 
 

Sykehusbygg skal benyttes for større investeringsprosjekter. En av hovedhensiktene med etablering av 
Sykehusbygg er erfaringsoverføring mellom prosjekter. Sykehusbygg har utarbeidet en 
standardromskatalog som skal benyttes. For å kunne sikre en framtidig relevant standardromskatalog 
som gir gode og effektive løsninger må helseforetakene bidra med evaluering av nye prosjekter. 
 

4.2 Krav til aktivitet 

Rapporteringskrav 

Aktivitet i 2017 Somatikk VOP BUP TSB 
ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og 
pasientadm. legemidler) i henhold til "sørge 
for"-ansvaret 43 197 7 954 8 377 2 316 
Pasientbehandling       
Antall utskrivninger døgnbehandling 29 000 1 679  95  200 
Antall liggedøgn døgnbehandling 105 000 31 280 2 900  800 
Antall oppholdsdager dagbehandling 20 000  0  0  0 
Antall inntektsgivende polikliniske 
konsultasjoner 158 100 58 938 27 445 17 169 
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5. Organisatoriske krav og rammer 
 Samfunnsansvar 
I Helse- og omsorgsdepartementets foretaksmøte med de regionale helseforetakene 10. januar 2017 ble 
det vist til at det fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap at regjeringen 
forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende 
på sine områder. Regjeringen har både generelle og mer spesifikke forventninger til selskapene på 
samfunnsansvarsområdet. De spesifikke forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima 
og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. Det er selskapenes styrer som 
har ansvaret for å vurdere hvordan forventningene fra staten som eier best kan følges opp, og for at 
disse operasjonaliseres på en hensiktsmessig måte. Gjennom krav stilt i tidligere foretaksmøter er de 
regionale helseforetakene bedt om å sikre en helhetlig tilnærming i sitt arbeid for å følge opp blant annet 
de nasjonale miljø- og klimamålene. 
 
 Helseberedskap 
Veileder for helsetjenestens organisering på skadested ble ferdigstilt i desember 2016 og er det siste av en rekke 
oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011. Helsedirektoratet vil utarbeide en plan for 
implementering etter mal fra implementeringen av Nødnett og PLIVO. 
 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på 

skadested. 
 
 IKT-løsninger 
Samarbeid og innovasjon er helt nødvendig for å sikre utvikling av IKT-løsninger for 
spesialisthelsetjenesten og helsesektoren samlet sett. Formålet er å sikre mer effektiv bruk av ressursene, 
bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre informasjon til pasienter og pårørende. Teknologi gir 
muligheter for nye arbeidsprosesser og bedre involvering av pasientene. Investering i og innføring av nye 
digitale tjenester er nødvendig for å realisere pasientens helsetjeneste. 
 
På enkelte områder er det fortsatt gjenstående arbeid med å ta i bruk eksisterende teknologi. 
Unødvendige manuelle og papirbaserte prosesser for samhandling mellom helseforetak i og utenfor egen 
region og med de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal avvikles. 
 
Annen oppgave 2017 
 Helseforetakene skal i 2017 delta i Helse Sør-Øst RHFs arbeid med å videreutvikle og forbedre 

prosess for etablering av IKT-områdeplaner. Helseforetakenes IKT-områdeplaner skal være grunnlag 
for planlegging av aktivitet i 2018 og ligge til grunn for prioritering av tjenesteendringer. 
Områdeplaner i versjon 1.0 skal foreligge innen 1. november 2017 og godkjennes av Helse Sør-Øst 
RHF før styrebehandling i eget helseforetak. 

 Helseforetakene skal sammen med Sykehuspartner etablere plan for sanering og konsolidering av 
applikasjonsporteføljen og innføring av infrastrukturmodernisering innen 1. mai 2016. Planen skal 
være godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 

 
 Innkjøp og logistikk 
Annen oppgave 2017 
 Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på nye måleparametere fra første tertial 2017. De 

nye rapporteringene skal inngå i den ordinære rapporteringen fra helseforetaket til det regionale 
helseforetaket, og innebærer at helseforetaket etter-registrerer lokale avtaler inngått i 2016 i 
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Innkjøpsportalen. Helseforetaket skal fortsette arbeidet med etablering av rutiner for utarbeidelse av 
lokale målsettinger og forbedringsarbeid knyttet til nye og etablerte målinger. 

 Helseforetaket skal i samarbeid med det regionale helseforetaket etablere en god bestillerfunksjon 
opp mot Sykehusinnkjøp. Helseforetaket skal tilrettelegge for at rollen kan videreutvikles og bidra til 
at Sykehusinnkjøp utvikler seg og understøtter driften i helseforetaket. I dette ligger blant annet å 
bidra til at det settes utviklende krav til Sykehusinnkjøp, og at helseforetaket skal sørge for å 
tilrettelegge for brukerinvolvering i alle anskaffelsesprosjekter for å sikre forankring og bruk av 
inngåtte avtaler i helseforetaket. 

 Det forventes at det påbegynte endringsarbeidet i helseforetaket med hensyn til målbildet for vareflyt 
videreføres i 2017. Helseforetaket bes særskilt om å sette av ressurser i forbindelse med 
implementering av nytt forsyningssenter. Helseforetaket skal bidra med ressurser/kompetanse inn i 
implementeringsprosjektet for etablering av nytt forsyningssenter for å sikre at helseforetakets behov 
blir ivaretatt i ny forsyningsløsning og sikre implementering mot eget helseforetak både under testing 
og oppstart i 2017. 

 Helseforetaket skal bidra med relevante ressurser i felles forum for bedre utnyttelse og utvidet bruk 
av regionalt ERP-system. I dette ligger blant annet forberedelsesaktiviteter for helseforetak som ikke 
har tatt i bruk løsningen og optimalisering av bruk av systemet for de helseforetak som benytter 
systemet. Dette arbeidet skal bidra til at regional ERP-løsning best mulig dekker alle helseforetakenes 
behov. 

 
 Lojalitet til avtaler 
Det vises til vedtatte etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst der det fremheves at alle ansatte i Helse Sør-
Øst, eller som handler på vegne av Helse Sør-Øst, plikter å følge de avtaler som er inngått ved kjøp av 
varer eller tjenester. Kjøp av varer utenom avtaler vil kunne svekke Helse Sør-Østs omdømme og 
innkjøpskraft. Leverandører skal kunne stole på at helseforetaket holder seg til de avtaler som er inngått. 
Anskaffelser utenom avtaler øker også risikoen for brudd på Lov om offentlige anskaffelser og faren for 
brudd på andre punkter i retningslinjene som miljøhensyn eller etiske krav. 
 
Annen oppgave 2017 
 Helseforetaket skal sikre at alle som foretar innkjøp på vegne av helseforetaket følger de avtaler som 

er inngått for kjøp av varer eller tjenester. 
 
 Informasjonssikkerhet 
Innbyggerne skal ha tillit til at opplysninger blir behandlet og lagret på en trygg og sikker måte. 
Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av foretakenes håndtering av 
helseopplysninger. EUs personvernforordning innføres i 2018. Sykehuset Telemark skal holde seg 
orientert om arbeidet med forordningen og gjøre nødvendige forberedelser for innføringen. 
 
Annen oppgave 2017 
 Sykehuset Telemark skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i 

vurdering av risiko og sårbarhet samt oppfølging gjennom internkontroll. 
 Helseforetakene skal innen utgangen av første kvartal 2017 sørge for at felles regionalt styringssystem 

for informasjonssikkerhet er innført i eget dokumentstyringssystem. 
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6. Oppfølging og rapportering 

6.1 Oppfølging av styringsbudskap 

Helse Sør-Øst RHF vil i de faste oppfølgingsmøtene følge opp Mål 2017 og eventuelt andre 
kvalitetsindikatorer ved behov. I årlig melding 2017 skal det som hovedregel rapporteres på 
måloppnåelse og iverksatte/planlagte tiltak for Mål 2017 og Andre oppgaver 2016 i tillegg til at Tall for 
resultatoppnåelse/Rapporteringskrav skal kommenteres. Frist for innsendelse av styrets årlig melding er 1. 
mars 2018. 
 

6.2 Rapportering 

Under de tre hovedmålene som skal legges til grunn for virksomheten i Helse Sør-Øst er det konkretisert 
kvantifiserbare styringsmål som skal nås i 2017. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsmålene under 
Mål 2017 i de faste oppfølgingsmøtene. Sykehuset Telemark skal også gjennomføre punktene under 
Andre oppgaver 2017 som er konkretisert under hovedmålene 1-3. Styret og ledelsen i Sykehuset Telemark 
har ansvar for å følge med på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre 
måloppnåelsen på kvalitetsindikatorer. 
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Vedlegg 1 - Detaljert økonomitabell 
SYKEHUSET TELEMARK HF 2017 
Basisramme 2016 inkl KBF 2 509 865 
Kvalitetsbasert finansiering, KBF, 2016  
Tilbakelegging av uttrekk 2016 16 160 
Uttrekk av bevilgningKBF 2016  -16 240 
Inntektsmodell  
Fra ØLP -13 863 
Basisramme 2017 før statsbudsjettet 2 495 922
Endringer sfa forslag til statsbudsjett 2017  
Pris- og lønnsvekst 52 242
Uttrekk avbyråkratiseringsreformen  -12 415 
Avbyråkratiseringsreform- tilbakelegging av midler 12 832 
Pensjon, reduserte kostnader -166 652 
Midler til økt aktivitet  34 938 
MVA- reform, uttrekk -150 961 
Legemidler fra folketrygden i 2016, overført ISF  -21 353 
Finansieringsansvar for nye legemidler 2017 25 986 
Uttrekk Ø-hjelp sfa samhandlingsreformen   
Psykisk helsevern -2 270 
TSB -360 
Kvalitetsbasert finansiering, KBF 2017  
Uttrekk basis  -15 123 
Ny bevilgning 2017, post 71 16 251 
ISF- psyk. helsevern og TSB- økt basis  
Psykisk helsevern 5 407 
TSB 858 
Endret apotekavanse -314 
Komp. for manglende prisjustering av egenandeler 1 867
Endringer og nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF  
Dyre biologiske legemidler- ny oppgjørsordning -13 770 
Basisramme 2017 inkl. KBF 2 263 084 

Strategiske forskningsmidler 2 209 
Turnustilskudd, foreløpig beregnet 1 268 
Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift 3 651 
Arbeidsmedisinske avdelinger 4 000 
Sum faste inntekter  2 274 212 
 ISF- refusjoner somatikk  923 393 
 ISF- refusjoner psykisk helsevern og TSB  37 294 
Sum inntekter  3 234 899 
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Vedlegg 2 - Detaljert aktivitetstabell 
SOMATIKK 
Antall pasientbehandlinger 
TOTAL AKTIVITET 2017
Antall utskrivninger døgnbehandling(Total) 29 000
Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) 105 000
Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 20 000
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 158 100

Fordeling av antall ISF-poeng 
DØGNBEHANDLING 2017
Fordeling av antall ISF-poeng  
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 29 639
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Døgnbehandling) 0
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) 300
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 200
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling) 30 139
Andel ISF-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 73,8 %
   
DAGBEHANDLING 2017
Fordeling av antall ISF-poeng  
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 4 507
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Dagbehandling) 0
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) 0
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 0
Sum ISF-poeng (Dagbehandling) 4 507
Andel ISF-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 11,0 %
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region (iht. 
"sørge for"-ansvaret) 34 446
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre 
regioner 34 646
   
POLIKLINISK VIRKSOMHET 2017
Fordeling av antall ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet)  
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 6 114
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Poliklinisk virksomhet) 0
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet) 60
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 30
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) 6 204
Andel ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 15,2 %
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-
ansvaret) 6 174
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner 6 204
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PASIENTADMINISTRERTE LEGEMIDLER (H-RESEPTER) 2017
Fordeling av ISF-poeng knyttet til pasientadministrerte legemidler   
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen tidligere år, for 
pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. "sørge 
for"-ansvaret) 1 677
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen fra og med 
inneværende år, for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har 
utstedt resept (iht. "sørge for"-ansvaret) 900
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 2 577
   
TOTALT ANTALL ISF-POENG 2017
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret  
(Pasienter bosatt i egen region) 40 620
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for aktivitet utført 
i eget helseforetak 40 260
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og andre regioner) 40 850
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak 40 490
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk, pasientadministrerte legemidler) iht. "Sørge 
for"-ansvaret (pasienter bosatt i egen region/opptaksområde) 43 197
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og andre regioner 
og pasientadministrerte legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde) 43 427
 
PSYKISK HELSEVERN 
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP) 2017
Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus  
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP) 1 679
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 31 280
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) 0
Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 58 938
Kjøp fra private institusjoner (VOP)  
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private) 0
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private) 0
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private) 0
Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 0
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP) 2017
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP) 95
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 2 900
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP) 0
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 27 445
Kjøp fra private institusjoner  
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private) 0
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private) 0
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private) 0
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private) 0
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TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) 2017
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB) 200
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 800
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB) 0
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 17 169
Kjøp fra private institusjoner  
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private) 0
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private) 0
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private) 0
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private) 0
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Vedtekter 
for 

Sykehuset Telemark HF 
 

(Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 
 
§ 1 Navn 

Helseforetakets navn er Sykehuset Telemark HF. 
 

§ 2 Eier 
Sykehuset Telemark HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF. 
 

§ 3 Hovedkontor 
Sykehuset Telemark HF har sitt hovedkontor i Skien kommune. 
 

§ 4 Formål 
Sykehuset Telemark HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, 
bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og 
andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. 
 
Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Sykehuset Telemark HF 
bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs 
geografiske område. 
 

§ 5 Helseforetakets virksomhet 
Ansvarsområde for Sykehuset Telemark HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, 
jf. spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Sykehuset Telemark HF skal drive 
forskning, undervisning og rådgivning. 
 
Sykehuset Telemark HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og 
helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 
 
Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og 
utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, 
resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger 
truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. 
Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. 
 
Sykehuset Telemark HF skal drive: 
 
 helsefremmende og forebyggende arbeid 
 helsemessig og sosial beredskap 
 rehabilitering og habilitering 
 somatisk helsetjeneste 
 psykisk helsevern 
 tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere 
 laboratorie- og radiologiske tjenester 
 syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste 
 andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål 
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Hovedoppgavene som Sykehuset Telemark HF skal legge til rette for, er å planlegge, 
organisere og fremme: 
 
 pasientbehandling 
 utdanning av helsepersonell 
 forskning 
 opplæring av pasienter og pårørende 
 utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling 
 
Sykehuset Telemark HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås 
hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Sykehuset Telemark HF skal også bidra til 
samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høgskoler. 
 
Sykehuset Telemark HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med 
og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres 
et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til 
samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til 
øvrige aktuelle statlige ansvarsområder. 
 

§ 6 Foretaksmøtet 
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og 
prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes 
foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap, 
årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet 
ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 

§ 7 Styre 
Sykehuset Telemark HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem 
medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med 
utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de 
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller 
oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
 
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og 
de utfordringene helseforetakene står overfor. 
 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. 
 

§ 8 Daglig leder 
Sykehuset Telemark HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. 
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§ 8 a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende 
ansatte 
Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sykehuset Telemark HF følge "Retningslinjer for 
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av 
Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes 
strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes. 
 
Sykehuset Telemark HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i 
årsregnskapet. 
 
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder: 
 
 retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for 

det kommende regnskapsåret 
 en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående 

regnskapsåret 
 en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret 

det foregående regnskapsåret 
 
Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er 
fulgt opp i underliggende virksomheter. 
 
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i 
foretaksmøtet som avholdes i Sykehuset Telemark HF innen utgangen av juni hvert år. Det 
vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. 
 

§ 9 Opphevet 13. februar 2014. 
 

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer 
Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuset 
Telemark HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10. 
 
Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 
10 millioner kroner. 
 

§ 11 Låneopptak 
Sykehuset Telemark HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle 
låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Sykehuset Telemark HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til 
enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler 
skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 
millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF. 
 
Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPS-
prosjekter. 
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§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter 
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og 
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses 
tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene. 
 
Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets 
faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av 
avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende. 
 

§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant 
annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som 
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes § 14. Styret må også påse at samiske 
organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i 
helseregionen blir hørt. 
 

§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets 
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. 
 
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst 
RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs 
plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års 
statsbudsjett. 
 
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi 
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den 
helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene 
og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, 
med forslag til finansiering. 
 
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk 
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til 
Sykehuset Telemark HFs plandokument. 
 

§ 15 Arbeidsgivertilknytning 
Sykehuset Telemark HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. 
 

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a. 
Sykehuset Telemark HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i 
sitt område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante 
interessenter i foretakets område. 
 



Vedtekter for Sykehuset Telemark HF, vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009 - side 5 av 5 

§ 17 Endring av vedtektene 
Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehuset Telemark HF, jf. 
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. 



 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Mandat idéfase og prosjektplan for utbygging somatikk Skien 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
23-2017 Konst. administrerende 

direktør Tom Helge Rønning 
Orientering 14.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:  Styresak 18/17 i Sykehusbygg med vedlegg 

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 
Endringsliste 

 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? 
Ja, videreutvikling av pasienttilbudet og arealene ved Sykehuset Telemark vil ha stor 
betydning for pasientsikkerheten. 
 
Ingress: 
Sykehuset Telemark HF (STHF) har mottatt mandat av Helse Sør-øst for Idefase for utbygging 
somatikk i Skien. STHF har startet planleggingen av dette arbeidet.  Denne saken omhandler i 
første omgang overordnet organisering av dette arbeidet. 
 
Innledningsvis skal det utarbeides et styringsdokument og en tidsplan for gjennomføring. 
Planlegging og gjennomføring vil skje i nært samarbeid med Helse Sør-Øst og Sykehusbygg. 
Internt i STHF vil arbeidet bli ledet fra en utviklingsenhet i Direktørens stab.  
 
Sykehusbygg har utarbeidet en ny veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Denne 
veilederen ble vedtatt av styret i Sykehusbygg den 27.03.17 og vil bli implementert i Helse 
Sør-Øst.  
 
Det vises til vedtaket i utkast til protokoll fra Sykehusbygg, der det fremgår at: 
Styret slutter seg til innholdet i den reviderte veilederen for tidligfasen i sykehusbygg-
prosjekter (saksvedlegg 1) justert med de kommentarer av redaksjonell art som fremkom i 
møtet. Styret holdes orientert om tilbakemeldingene fra innspillsrunden for eventuell ny 
behandling i styret før oversendelse til AD-møtet. Administrerende direktør og styreleder tar 
beslutningen på om saken skal behandles på nytt i styret. 

 
Den nye veilederen inneholder ikke idéfase som begrep, noe som kan innebære et endret 
innhold i det arbeidet STHF skal utføre i tidligfasen, sammenlignet med det som tidligere har 
vært inkludert i idéfasen og som omfattes av det mandatet STHF er gitt.  
 
STHF er i dialog med eier vedrørende nødvendige avklaringer i forhold til dette. 
 
Forslag til vedtak:  
Styret tar saken til orientering 
  
 
Skien, den 28. mars 2017 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør  



Beskrivelse 
Mandat for Idéfase omfatter utbygging somatikk i Skien. Den overordnede målsettingen med 
idéfasen var å utvikle et best mulig beslutningsgrunnlag for å ta stilling til videreføring av de 
delprosjekter som inngår i prosjektprogrammet for somatikk Skien. Slik det er beskrevet i 
utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF, og i styresak 099-2016 behandlet i styret i Helse 
Sør-Øst den 15.12.2016, gjelder dette følgende: 

 Sengeområde 
 Poliklinisk- og dagområde 
 Operasjonsområde 
 Stråleterapi 

 

Idefase versus Tidligfase 
Innholdet i tidligere idéfase skulle gi grunnlag for å ta stilling til oppstart av konseptfase for 
hele eller deler av, prosjektprogrammet. Idéfasen har omfattet alle aktiviteter fra prosjektstart 
til det foreligger et overordnet dokument – en prosjektbeskrivelse – som gir grunnlag for å 
klargjøre behov for helsetjenester, kapasitet og kostnader, og beslutte om det er grunnlag for å 
arbeide videre med planleggingen. Prosjektbeskrivelsen skulle sørge for at de ulike 
alternativer for å løse en problemstilling ble belyst og sammenlignet på en systematisk måte 
og der problemstillingene ble definert og kvantifisert som grunnlag for 
alternativvurderingene. 

Prosjektbeskrivelsen laget i idéfase har inneholdt følgende hovedpunkter: 

 Grove anslag for framskrevet behov, kapasitet, areal og kostnad for alternative 
løsninger 

 Forslag til optimalisering av pasientforløp for sentrale pasientgrupper og utvikling av 
faglige driftskonsepter og organiseringer 

 Vurderinger av investeringer, driftsøkonomi og potensial for omstilling, samt en 
helhetlig vurdering av disse faktorene 

 Eventuelle overordnede skisser til utbyggingsløsning med lokalisering 
 Beskrivelse av avhengigheter mellom de ulike tiltakene i prosjektprogrammet, samt 

forslag til etappevis utbygging tilpasset den økonomiske bæreevnen 
 Foreløpig finansieringsplan og finansiell bæreevne 
 Usikkerhets- og følsomhetsanalyser 
 En overordnet plan og mandat for gjennomføring av konseptfasen. 

 
Idéfaserapporten skulle tilfredsstille dokumentasjonskravene for en B2-beslutning i henhold 
til veileder for sykehusprosjekter, slik den forelå ved sluttføring av den omsøkte idéfasen. 

 

  



Med bakgrunn i at det er utarbeidet en ny veileder for utviklingsplanarbeidet i sykehus, har 
dette ført til at overgangen mellom utviklingsplan og oppstart av tidligfase måtte revurderes. 
Bl.a. har ny teknologi for virtuell planlegging og bygging gitt økt tilgang til informasjon om 
mulige løsninger på et tidligere tidspunkt i planprosessen, noe som påvirker hvilke 
utredninger og leveranser som skal inngå i de ulike stegene i planprosessen.  

I følge ny tidligfaseveidleder, vil tidligfase omfatte fasene prosjektinnramming, konseptfase 
og forprosjektfase som skissert under:  

 

Sammenlignet med tidligere idéfase er innholdet i 
fasen frem til en B2 beslutning i ny veileder redusert. 
I ny veileder inngår fasen Prosjektinnramming som 
inkluderer mandat for oppstart av konseptfase, 
prosjektstrategi i form av et styringsdokument og 
kriterier for alternativvurdering.  
I tidligere veileder omfattet idefase frem til B2 
beslutning, tilnærmelsesvis, det som omfattes av Steg 
1 frem til beslutningspunkt B3A i konseptfasen. Her 
inngår utarbeidelse av alternativer.  

Det pågår nå dialog med Helse Sør-Øst om hva som 
skal inkluderes i mandatet STHF har mottatt, om 
arbeidet går frem til B2 eller B3A i henhold til ny 
veileder.  

 
Overordnet organisering 
Når endelig mandat er avklart med eier, vil planlegging av tidligfasearbeidet starte.  
 
Oppgaven som skal løses og rammen for arbeidet, gir grunnlag for å se idéfasearbeidet i 
sammenheng med øvrig omstillingsarbeid. Med dette utgangspunktet foreslås det å organisere 
arbeidet med tidligfasen sammen med «Prosjekt STHF Omstilling 2016-2018».  
 
Arbeidet vil bli ledet fra en utviklingsenhet i Direktørens stab.  
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SB-SAK 18/2017 REVISJON AV VEILEDER FOR TIDLIGFASEN I 
SYKEHUSBYGGPROSJEKTER 

 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret slutter seg til innholdet i den reviderte veilederen for tidligfasen 
i sykehusbygg-prosjekter (saksvedlegg 1) 

2. Revidert veileder oversendes AD-møtet for videre behandling.  
Et pålegg om bruk anbefales vedtatt gjennom gjeldende styringslinjer. 

 
 
Oppsummering: 
Revisjon av veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er svar på oppdrag gitt i 
Foretaksmøte 27. februar 2017. Arbeidet med revisjonen ble påbegynt i 2015 og har 
tatt utgangspunkt i det revisjonsarbeidet som ble startet i Helsedirektoratets regi og 
de tilbakemeldinger som er gitt av brukere av veilederen.  
 
Formålet med revisjonen har vært å avklare uklarheter og mangler i veilederen og ha 
en positiv effekt på kvalitet og kostnader i tidligfasen av sykehusprosjekter og i 
gjennomføringsfasen, samt gi gevinst med hensyn til klinisk og bygningsmessig drift.  
 
Det ble lagt som en forutsetning at endringer i veilederen ikke skulle påvirke 
styringssystemet mellom HOD, RHF-ene og HF-ene. 
 
De største endringer som foreslås er i hovedsak: 

 Idéfasen utgår til fordel for en initiell fase med fokus på å avklare rammer og 
forutsetninger.  

 Det foreslås at valg av lokalisering og tomt gjennomføres som en egen 
planprosess, og at lokalisering skal være avklart før oppstart av konseptfase. 

 Det anbefales at konseptfasen gjennomføres i to steg. I det første steget 
klargjøres premissene for innholdet i bygget i form av et hovedprogram, for 
deretter å identifisere, utvikle og utrede alternative konsepter (muligheter) 
for hvordan programmet kan løses i form av fysiske løsninger. 
I det andre steget velges et hovedalternativ som grunnlag for utdyping i form 
av detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger.  

 
Likelydende brev ble den 7. mars. sendt til RHF-ene om innspill til revidert Veileder 
for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Frist for eventuelle innspill er satt til 3. april 
2017. 
 
Saksutredning/bakgrunn: 
I oppdragsdokument 2017 til Sykehusbygg HF er de regionale helseforetakene bedt 
om å:  

«revidere veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter slik at denne 
blir tilpasset veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Sykehusbygg HF skal 
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lede dette arbeidet i tråd med tidligere arbeid med tidligfaseplanveileder. 
Resultatet av arbeidet skal legges fram for eierne.» 

 
Ledergruppa for Sykehusbygg ga i møte 07.03.2016 i Sak 49/16 sin tilslutning til at 
det ble nedsatt en prosjektgruppe for å gjennomføre revisjon av Veileder for 
tidligfaseplanlegging. 
 
Det vises til godkjent prosjektmandat og orientering gitt i styret den 27.10.2016 i Sak 
55/16, samt i 2015 under sakene 39 og 47. 
 
AD-møtet ble orientert om saken i sitt møte 12.12.2016 og gjorde følgende vedtak: 
 

1. Revidert veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter legges 
frem for godkjenning av de adm. direktørene i de regionale 
helseforetakene etter behandling i Sykehusbygg HFs styre. 

2. Pålegg om bruk vedtas gjennom gjeldende styringslinjer. 
 
Arbeidet med revisjonen tok utgangspunkt i det revisjonsarbeidet som ble startet i 
Helsedirektoratets regi og de tilbakemeldinger som er gitt av brukeren av veilederen.  
 
Formålet med revisjonen er at revidert veileder skal avklare uklarheter og mangler i 
veilederen og ha en positiv effekt på kvalitet og kostnader i tidligfasen av 
sykehusprosjekter og i gjennomføringsfasen, samt gi gevinst med hensyn til klinisk og 
bygningsmessig drift.  
 

Sykehusbygg la som forutsetning at en revisjon av tidligfaseveilederen skulle 
understøtte arbeidet med å: 

 Forkorte tida til planlegging 

 Klargjøre krav til de ulike planfasene 

 Standardisere dimensjoneringsmodeller  

 Optimalisere programarbeidet 

 Utvikle arealstandarder og metoder for erfaringsoverføring 

 Optimalisere medvirkningsprosesser 

 Inkludere IKT tidlig i planleggingen 

 Styrke eierstyringen av prosjekter i tidligfase   

 Avklare økonomiske rammer tidlig  

 Legge grunnlag for effektive gjennomførings- og entreprisemodeller 

 Digitalisere planleggingsprosesser 
 
 
Veilederen ble sist revidert i 2011. Siden den gang er utfordringsbildet knyttet til 
gjennomføring av tidligfasen endret innen flere områder, og det er identifisert flere 
områder som kan bedre planleggingen og beslutningsprosessen. 
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Prosess og forankring 
 
Sykehusbygg oppnevnte i samråd med Kundeforum følgende personer til en 
prosjektgruppe: 

 Andreas Moan, Helse Sør-Øst RHF 

 Birger Stamsø, Helse Sør-Øst RHF 

 Helge Bergmann, Helse Bergen HF 

 Lars Magnussen, Helse Midt-Norge RHF 

 Tor-Arne Haug, Helse Nord RHF 

 Helga Daae, HOD 

 Rune Reinaas, Sykehusbygg 

 Vigdis Hartmann, Sykehusbygg 

 Endre Fjellestad, Sykehusbygg 
 
I tillegg har følgende personer deltatt i en referansegruppe: 

 Svein Petter Raknes, OEC 

 Ole Johnny Klakegg, NTNU 

 Kjell-Einar Bjørklund, Helse Vest RHF 

 Tor-Arne Hanssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 Paul Drangsland, St. Olavs Hospital HF 

 Anders Minaberg, Helse Sør-Øst RHF 

 Henrik Hartmann, Multiconsult 

 Brit Sylte, Statsbygg 

 Carl Oscar Pedersen, Forsvarsbygg 
 
Prosjektgruppa har hatt seks møter i tillegg til et oppstartsmøte, mens 
referansegruppa har vært samlet til fire møter. 

 
Det redegjøres her kort for de største endringer som foreslås: 
 

Idéfasen utgår 
Idéfasen utgår og erstattes med fasen Prosjektinnramming hvor hensikten er å 
definere mål, forutsetninger og rammer både for prosessen og tiltaket. 
 
Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket 
gjennomføring. Formålet med veilederen er å bidra til at det riktige prosjektet velges 
i tråd med helseforetakets strategi, og i tillegg gi et godt fundament for oppstart av 
detaljprosjektering og bygging. Målet er god og framtidsrettet pasientbehandling. 
 
Å velge riktig konsept, slik at man bygger det man behøver, krever at mulighets-
rommet utforskes når det gjelder: 

 Virksomhetsinnhold 

 Samhandling og oppgavefordeling (struktur og organisasjonsmodeller) 

 Lokalisering 
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 Bygningsmessige løsninger (bygningskonsepter) 
 
Ved å la idéfasen utgå forutsetter revidert veileder at mulighetsrommet i form av 
virksomhetsinnhold, struktur og samfunnseffekter er tilstrekkelig vurdert i arbeidet 
med helseforetakets utviklingsplan. Det betyr at veilederen primært omfatter en 
alternativvurdering av tomtevalg og bygningsmessige løsninger og konsepter. 
 
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter skal derfor sees i sammenheng med 
Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 

 
Egen planprosess for valg av lokalisering og tomt 
Det forutsettes at lokalisering som følge av endret sykehusstruktur avklares i 
arbeidet med utviklingsplanen. 
 
Revidert veileder foreslår at lokalisering skal være avklart før oppstart av 
konseptfase, mens tomt innenfor den lokalisasjon som er valgt, skal være avklart 
innen oppstart av steg 2 i konseptfasen. 
 
Det må innledningsvis avklares om tiltaket er av en viss størrelse som kan gi 
vesentlige virkninger og konsekvenser for miljø og samfunn slik at tiltaket utløser 
krav om konsekvensutredning (KU) basert på Plan- og bygningslovens § 4-2. 
 

Todeling av konseptfasen 
Konseptfasen skal i hovedsak utføres i to steg: 

Steg 1: Hovedprogram og alternativutredning 
Steg 2: Valg og utdyping av hovedalternativ 

 
I det første steget klargjøres premissene for innholdet i bygget i form av et 
hovedprogram, for deretter å identifisere, utvikle og utrede alternative konsepter 
(muligheter) for hvordan premissene (programmet) kan løses i form av fysiske 
løsninger. 
 
I den grad virksomhetsinnhold og virksomhetsmodell ikke er avklart i utviklingsplan 
eller i arbeidet med prosjektinnrammingen, må dette gjøres i det første steget av 
konseptfasen. 
 
I det et andre steget velges i hovedalternativ som grunnlag for utdyping i form av 
detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger. Valget (benevnt i 
veilederen som beslutning B3A) gjøres av eier eller den prosjekteier delegerer 
beslutningen til, i tråd med foretakets og prosjektets fullmaktstruktur.  
 
Utredningene sammenfattes slik det også gjøres i dag i en konseptrapport, som 
grunnlag for å beslutte hvilket konsept (alternativ) som skal bearbeides videre i en 
forprosjektfase (beslutning B3), og gi grunnlag for lånesøknad til HOD. 
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Det er ikke gjort noen endring knyttet til beslutningspunkt B4. Her gjøres 
investeringsbeslutningen ved at eier godkjenner at prosjektet videreføres til 
detaljprosjektering og utbygging. Det legges til grunn at prosjektet kan realiseres 
innenfor de rammer og målsettinger som er gitt. Beslutning B4 er normalt siste 
mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet. 
 

 
 
Gjennomgående metoder og verktøy 
I kapitlene 9-12 beskrives fire områder som er særdeles viktige i gjennomføring av en 
tidligfase: 

 Økonomiske beregninger 

 Nye drifts- og organisasjonsformer og konsekvenser for bygg 

 Medvirkning fra brukere og ansatte 

 Evaluering 
 

Tydeliggjøring av beslutningspunkter og prosjekteierstyring 
Beslutningsgrunnlag skal understøtte en godt forberedt beslutning hvor prosjekteier 
tar beslutning om å videreføre prosjektet til neste fase eller stoppe prosjektet. 
For at prosjekteier skal kunne ta en god beslutning, må prosjektet framlegge et 
definert beslutningsgrunnlag for hvert beslutningspunkt og reguleres i tråd med 
fullmaksstrukturen for det enkelte regionale helseforetak. Både beslutningspunkter 
og beslutningsgrunnlag er tydeliggjort i revidert veileder. 
 

Vedlegg til veilederen 
Som vedlegg følger en tabell over hva som skal besluttes ved hvert beslutningspunkt 
og hva som skal framlegges for eierne som grunnlag for beslutning (A). 
 
Det er videre vedlagt en forklaring av noen begreper og forkortelser (B), samt 
veiledende format for en del sentrale dokumenter: 
 
A Hva skal besluttes og hva skal legges fram som grunnlag?  
B Definisjoner av begreper og forkortelser 
C Styringsdokument  
D Mandat for påfølgende fase  
E Hovedprogram  
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F Konseptrapport 
G Forprosjektrapport  
H KSK-rapport 

 
Vil revidert veileder innfri effektmålene? 
Styringsgruppa vurderer at forslag til fremlagt revisjon av veilederen er tilpasset 
veileder for arbeidet med utviklingsplaner og vil ha en positiv effekt på kvalitet og 
kostnader i tidligfasen av sykehusprosjekter. Revisjonen vil blant annet bidra til å 
forkorte tida til planlegging ved å klargjøre krav til de ulike planfasene og 
beslutningspunktene. 
 
Den vil understøtte arbeidet med å avklare økonomiske rammer tidlig, standardisere 
dimensjoneringsmodeller, optimalisere programarbeid og medvirkningsprosesser, 
samt utvikle arealstandarder og metoder for erfaringsoverføring. 
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1 Introduksjon 
 

1.1 Hva er formålet med veilederen?  

Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring. Formålet 

med veilederen er å bidra til at det riktige prosjektet velges i tråd med helseforetakets strategi, og i tillegg 

gi et godt fundament for oppstart av detaljprosjektering og bygging. Målet er god og framtidsrettet 

pasientbehandling. 

Å velge riktig konsept, slik at man bygger det man behøver, krever at mulighetsrommet utforskes når det 

gjelder: 

 Virksomhetsinnhold 

 Samhandling og oppgavefordeling (struktur og organisasjonsmodeller) 

 Lokalisering 

 Bygningsmessige løsninger (bygningskonsepter) 

Denne veilederen forutsetter at mulighetsrommet i form av virksomhetsinnhold, struktur og 

samfunnseffekter er tilstrekkelig vurdert i arbeidet med helseforetakets utviklingsplan. Det betyr at 

veilederen primært omfatter en alternativvurdering av tomtevalg og bygningsmessige løsninger og 

konsepter. 

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter skal derfor sees i sammenheng med Veileder for arbeidet 

med utviklingsplaner. 

Det er et formål at veilederen skal ha en positiv effekt på tidsbruk, kvalitet og kostnader i tidligfasen1 for 

hvert enkelt prosjekt. Veilederen skal bidra til en felles, effektiv og målrettet prosjektprosess for 

byggeprosjekter i spesialisthelsetjenesten. Dette gjøres blant annet ved å etablere en felles plattform for 

innhold og struktur i plandokumenter og beslutningsunderlag, i tillegg til å benytte standardiserte og 

kunnskapsbaserte metoder for beregninger og analyser. 

 

 
 

Figur 1 Faser og beslutningspunkter fra nasjonale og regionale føringer til investeringsbeslutning. Tidligfasen er markert 
innenfor stiplet linje, mens beslutningspunktene er markert som gule sirkler. 

                                                           
1 Tidligfasen er en fellesbetegnelse på de faser som et behov definert i en utviklingsplan må gjennom for å bli utviklet til et byggeprosjekt. 

Tidligfasen avgrenses i denne veilederen som perioden fra og med godkjent mandat for oppstart av tidligfasen (beslutning B1) til om med 
investeringsbeslutningen (beslutning B4).  
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1.2 Hvordan er veilederen strukturert?        

Veilederen beskriver hvordan tidligfasen for byggeprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. 

Veilederen gir på et overordnet nivå retningslinjer for hva som bør inngå i de ulike fasene, hvilke analyser 

som bør gjennomføres, hvilke beslutningsdokumenter som skal utarbeides, og hva som skal besluttes ved 

de enkelte beslutningspunktene. 

I kapittel 2 gis en oppsummering av overordnede styringssignaler som har spesiell relevans for bruken av 

veilederen. Kapittel 3 gir en kort beskrivelse av tidligfasen fra utviklingsplan til og med forprosjektfasen.  

 

I kapittel 4 beskrives det hva som skal besluttes ved de ulike beslutningspunktene, og hvilket grunnlag som 

bør foreligge. 

 

I kapitlene 5-8 beskrives hver enkelt fase i tidligfasen. Disse kapitlene er inndelt i delkapitlene: 

 

 Formål (med fasen) 

 Grunnlag (for oppstart av fasen) 

 Prosesser 

 Leveranser 

 Verktøy 

 

I kapitlene 9-12 beskrives fire områder som er særdeles viktige i gjennomføring av en tidligfase: 

 

 Økonomiske beregninger 

 Fremtidige drifts- og organisasjonsformer og konsekvenser for bygg 

 Medvirkning fra brukere og ansatte 

 Evaluering 

 

Som vedlegg følger en tabell over hva som skal besluttes ved hvert beslutningspunkt og hva som skal 

framlegges for eierne som grunnlag for beslutning (A). 

 

Det er vedlagt en forklaring av noen begreper og forkortelser (B), samt veiledende format for en del 

sentrale dokumenter: 

 

C Styringsdokument 

D Mandat for påfølgende fase  

E Hovedprogram 

F Konseptrapport  

G Forprosjektrapport 

H KSK-rapport 

 

Det legges til grunn at vedleggene kan oppdateres uten at selve veilederen revideres. 

 

1.3 Kan veilederen benyttes i alle prosjekter? 
Alle prosjekter er ulike. Veilederen kan og bør brukes i alle prosjekter uavhengig av størrelse, men 

tilnærming og omfanget av utredninger bør tilpasses prosjektets egenart og forventet omfang og 

kompleksitet.  
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Byggherre og prosjektorganisasjon må avveie ulike hensyn og finne en balansert tilnærming som passer for 

det aktuelle prosjektet. Noen ganger kan det være behov for å utrede temaer som ikke er nevnt i veilederen. 

Andre ganger kan man klare seg med en forenklet tilnærming hvor f.eks. faser, steg og utredninger utelates 

eller slåes sammen. Det viktige er å begrunne de valg man har tatt i sin tilnærming til det konkrete prosjektet 

man jobber med. 

 

Denne veilederen gir anbefalinger for arbeidet i tidligfase, men er ikke ment som en uttømmende liste over 

forhold som må ivaretas.  

 

De arbeidsoppgaver og leveranser som er omtalt i denne veileder bør håndteres av den part (byggherrens 

prosjektorganisasjon/Sykehusbygg HF eller eksterne rådgivere) det er mest hensiktsmessig å tildele 

oppgaven, ut fra rolle og kompetanse. For å få en effektiv tilbudsprosess ved kontrahering av 

rådgivertjenester til prosjektet, anbefales det derfor at arbeidsfordelingen omtales i et eget kapittel om 

grensesnitt i konkurransegrunnlaget, når det skal kontraheres for de ulike fasene. 
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2 Overordnede styringssignaler 
 

Helseforetaksmodellen legger til grunn at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for 

investeringer og drift i sykehusene. Løpende styringssignaler og krav blir gitt i oppdragsdokument og 

foretaksmøter. Vedrørende tidligfasen i byggeprosjekter er følgende punkter spesielt relevante:  

De regionale helseforetakene har beslutningskompetanse til å prioritere og planlegge de ulike 

investeringsprosjektene i regionen, samt igangsette enkeltprosjekter. 

En viktig forutsetning for å kunne plassere beslutningskompetanse i de regionale helseforetakene, er at de 

regionale helseforetakene innpasser prosjektene innenfor helhetlige, faglige og økonomiske rammer, slik 

at framtidige kostnader kan håndteres når investeringen er ferdigstilt. 

Investeringsprosjekter skal være forankret i utviklings- og økonomiske langtidsplaner, dvs. at investeringer 

som foreslås skal fremme de mål og strategier som er gjeldende på nasjonalt, regionalt og foretaksnivå. 

KS1 og KS2-metoden som gjelder statlige investeringer over 750 MNOK, gjelder ikke for de regionale 

helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at helseforetakene skal ha minst like 

gode kvalitetssikringssystemer som andre statlige byggeprosjekter. Det skal gjennomføres ekstern 

kvalitetssikring av konseptvalg (KSK) for investeringer med forventet kostnad over 500 MNOK. 

Helseforetakene har ingen generell foreleggelsesplikt for de enkelte prosjektene. Som del av 

styringsdialogen skal det for store prosjekter (med forventet prosjektkostnad over 500 MNOK) foreligge en 

konseptrapport og KSK, som sammen med de regionale helseforetakenes vurderinger, legges fram for 

departementet. Dette danner grunnlag for en eventuell lånesøknad for prosjektet, samt godkjenning i tråd 

med spesialisthelsetjenesteloven § 4.1. 

Sykehusbygg HF ble stiftet i 2014 med alle de fire helseregionene som eier. Det felleseide foretaket skal 

sikre erfaringsoverføring, standardisering, samordning og læring mellom ulike prosjekter og være et 

nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå.  

Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus-Norge. 
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3 Tidligfasen 
 

3.1 Hvilken utviklingsretning er besluttet? 

Å realisere et bygg som kan møte framtidens utfordringer forutsetter at utviklingsplanen viser en tydelig 

utviklingsretning. En utviklingsplan skal være grunnlaget for at et byggeprosjekt skal kunne føre til et 

formålstjenlig bygg. Sammen med økonomisk langtidsplan skal utviklingsplanen gi en samlet 

utviklingsretning for viktige innsatsfaktorer som organisering og ledelse, samhandling og oppgavedeling, 

kompetanse, teknologi og utstyr, og bygg. Utviklingsplanene i helseforetakene skal speile de regionale 

helseforetakenes samlede ansvar for spesialisthelsetjenester i regionen og understøtte «sørge for»-

ansvaret.  

Det vises til egen veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Veilederen er tilgjengelig på 

www.sykehusbygg.no 

 

 

Figur 2 Utviklingsplanen baserer seg på nasjonale og regionale føringer og overordnet strategi. Den virker sammen med 
økonomisk langtidsplan og skal gi samlet utviklingsretning for de viktigste innsatsfaktorene. Målet er god og framtidsrettet 
pasientbehandling. 

3.2 Godkjenning av oppstart av tidligfasen (B1)  

Oppstart av en tidligfase gjøres på grunnlag av et mandat fra eier. Godkjent mandat (beslutning B1) gir 

grunnlag for å engasjere prosjektorganisasjonen og starte arbeidet med å avgrense og definere innhold, 

rammer og leveranser i prosjektet direkte knyttet opp mot de de mål og strategier som er beskrevet i 

utviklingsplanen. 

3.3 Er rammer og forutsetninger på plass? 

Figur 2 viser faser og beslutningspunkter fra nasjonale og regionale føringer, via utviklingsplan og fram til 

en investeringsbeslutning (beslutning B4).  

 

 

 

 

http://www.sykehusbygg.no/
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Figur 3 Faser og beslutningspunkter fra nasjonale og regionale føringer til investeringsbeslutning. Tidligfasen er markert 

innenfor stiplet linje, mens beslutningspunktene er markert som gule sirkler. 

Den første fasen vil være å ramme inn prosjektet ved å definere mål, forutsetninger og rammer for både 

prosessen og tiltaket. Tiltaket skal være inkludert i helseforetakets langsiktige investeringsplan. Tiltaket skal 

presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak, både når det gjelder økonomisk bæreevne og tid for 

gjennomføring.  

Prosjektinnrammingen innebærer å lage et styringsdokument som beskriver rammebetingelser og hvordan 

prosjektet er definert og avgrenset. I tillegg utarbeides et forslag til mandat for påfølgende fase. 

Styringsdokumentet etableres i samspill og dialog mellom lokalt og regionalt helseforetak, og bør være et 

levende dokument som oppdateres ved inngangen til hver ny fase og følger prosjektet fram til overlevering 

av bygget. 

For å kunne gå til neste fase må styringsdokumentet besluttes (beslutning B2). Hvem som skal beslutte 

forslag til styringsdokument og mandat for påfølgende fase reguleres i tråd med fullmaksstrukturen for det 

enkelte regionale helseforetak. For større prosjekter vil dette være en beslutning som tas i styrene for både 

det lokale og regionale helseforetaket. 

3.4 Er lokalisering avklart?  

Lokalisering skal være avklart før oppstart av konseptfase, mens tomt innenfor den lokalisasjon som er valgt, 
skal være avklart innen oppstart av steg to i konseptfasen. 
 
Figur 4 viser faser og beslutningspunkter i de tilfeller prosjektet omhandler utredning og valg av lokalisering. 
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Figur 4 Faser og beslutningspunkter fra nasjonale og regionale føringer til investeringsbeslutning. Tidligfasen er markert 
innenfor stiplet linje, mens beslutningspunktene er markert som gule sirkler. 

 

3.5 Velge det beste konseptet  

På grunnlag av et godkjent styringsdokument og mandat for oppstart av konseptfasen 

(prosjektinnramming), starter arbeidet med å beskrive virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, 

organisatoriske virkninger og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utstyr og infrastruktur.  

Avklaringene sammenfattes i et hovedprogram.  

I den grad virksomhetsinnhold og virksomhetsmodell ikke er avklart i utviklingsplan eller i arbeidet med 

prosjektinnrammingen, må dette gjøres i første del av konseptfasen. 

Basert på et hovedprogram starter arbeidet med å utvikle og utrede alternative løsninger og konsepter.  

Etter en alternativvurdering i det første steget av konseptfasen godkjennes hovedprogram og 

hovedalternativ som grunnlag for videre utdyping i form av detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og 

utredninger (beslutning B3A), slik vist i figur 6. 
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Figur 5 Prinsippskisse som viser at alternativvurderingen foregår i det første steget av konseptfasen, mens valgt alternativ 

utdypes og detaljeres i det andre steget. 

Konseptrapporten og den eksterne kvalitetssikringen (KSK) skal danne grunnlag for å beslutte hvilket 

konsept som skal bearbeides videre i en forprosjektfase (beslutning B3). Konseptrapporten og KSK er også 

grunnlag for lånesøknad til departementet, og eventuelt godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven.                                                                                  

3.6 Bearbeide det valgte konseptet 

I forprosjektfasen utredes konseptet (alternativet) tilstrekkelig for å gi grunnlag for beslutning om 

gjennomføring av investeringsprosjektet (beslutning B4). 

 

Prosjektet er nå klart for detaljprosjektering og etter hvert bygging.   

 

 

 

 

 

 

 



VEILEDER - TIDLIGFASEN I SYKEHUSBYGGPROSJEKTER  Side 13 av  

SYKEHUSBYGG 

 

 

4 Beslutningspunkter og grunnlag for beslutninger  
 

Beslutningsgrunnlag skal understøtte en godt forberedt beslutning hvor prosjekteier tar beslutning om å 

videreføre prosjektet til neste fase eller stoppe prosjektet. Beslutningen og hvilket grunnlag den ble tatt på 

skal dokumenteres. Prosjekter som ikke er modne nok, vil underkjennes med krav om å gjennomføre 

ytterligere arbeid før beslutningspunktet kan passeres. 

For at prosjekteier skal kunne ta en god beslutning, må prosjektet framlegge et definert beslutningsgrunnlag 

for hvert beslutningspunkt og reguleres i tråd med fullmaksstrukturen for det enkelte regionale 

helseforetak. 

4.1 B1 - Godkjenne oppstart av tidligfasen 

Tidligfasen skal være forankret i en kvalitetssikret og styregodkjent utviklingsplan. Godkjenning av 

oppstart av tidligfasen er den første beslutningen som må gjøres for å starte arbeidet med å ramme inn 

prosjektet. 

4.2 B2 - Godkjenne prosjektinnramming 

I beslutningspunkt B1 skal det besluttes: 

 Mandat for oppstart av konseptfase 

 Prosjektstrategi i form av et styringsdokument 

 Kriterier for alternativvurdering 

I mindre og mellomstore prosjekter kan det være naturlig å slå sammen godkjenning av oppstart av 

tidligfasen (B1) og godkjenning av prosjektinnramming (B2). I praksis kan dette skje ved at det med 

grunnlag i utviklingsplanen fremmes en sak til styret, hvor man ber om godkjenning for oppstart av 

konseptfase. 

4.3 BL – Godkjenne valg av lokalisering  

Valg av lokalisering og tomt besluttes av eier eller den prosjekteier delegerer beslutningen til, i tråd med 

foretakets og prosjektets fullmaktstruktur. 

I de tilfeller endring av eksisterende sykehusstruktur innebærer valg av ny lokalisering, skal besluttende 

styre i det regionale helseforetaket forelegge dette for departementet (ref. Helseforetakslovens §30). 

4.4 B3A – Godkjenning av hovedprogram og hovedalternativ  

Her godkjennes hovedprogram og hovedalternativ som grunnlag for utdyping i form av detaljerte skisser 

med tilhørende kalkyler og utredninger. Beslutningen benevnt B3A gir sterke føringer for det endelige valg 

av konsept og bør gjøres av eier eller den prosjekteier delegerer beslutningen til, i tråd med foretakets og 

prosjektets fullmaktstruktur. 

4.5 B3 – Godkjenne valg av konsept 

Ved beslutningspunkt B3 tas det et endelig valg for hvilket konsept (alternativ) som skal bearbeides videre 

i et forprosjekt og gi grunnlag for lånesøknad til departementet, og eventuelt godkjenning etter 

spesialisthelsetjenesteloven. Videre skal forslag til mandat for forprosjektfasen besluttes.    

4.6 B4 – Godkjenne investering                                                         

Ved beslutningspunkt B4 gjøres investeringsbeslutningen ved at eier godkjenner at prosjektet videreføres 
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til detaljprosjektering og utbygging. Det legges til grunn at prosjektet kan realiseres innenfor de rammer og 

målsettinger som er gitt. Beslutning B4 er normalt siste mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet. 

4.7 Beslutningsgrunnlag 

I vedlegg A vises en tabell over hva som skal besluttes ved hvert beslutningspunkt og hva som skal 

framlegges for eierne som beslutningsgrunnlag. 
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5 Prosjektinnramming  
 

5.1 Formål  

Formålet med prosjektinnrammingen er å utarbeide styringsdokument for prosjektet og et mandat for 

konseptfasen. 

Styringsdokumentet skal på et overordnet nivå beskrive hvordan tidligfasen skal gjennomføres. De 

innledende avklaringene skal avgrense og definere innhold, rammer og leveranser i prosjektet direkte 

knyttet opp mot de de mål og strategier som er beskrevet i utviklingsplanen. 

5.2 Grunnlag   

Fasen skal bygge på følgende grunnlag: 

 Nasjonal helse- og sykehusplan                                                            

 Regional plan                                                                                                                                                        

 Utviklingsplan, utarbeidet iht. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner            

 Kvalitetssikring av utviklingsplanen (KSU), og evt. merknader til åpne punkter                                  

 Miljø- og klimakrav 

 Andre krav og føringer 

5.3 Prosesser 

Styringsdokumentet skal, så langt det er hensiktsmessig, beskrive på et overordnet nivå hvordan tidligfasen 

skal gjennomføres. 

Styringsdokumentet skal i prinsippet bare omfatte tiltak som er forankret i utviklingsplanen og som er liv 

laga, dvs. at de er: 

 Relevante (gir svar på den utviklingsretning som er beskrevet i utviklingsplanen). 

 Gjennomførbare (kan gjennomføres finansielt, samfunnsmessig og teknisk).   

 Levedyktige (kan bæres økonomisk)  

I prosjektinnrammingen er det sentralt å få avklart følgende spørsmål: 

 Er prosjektet en del av et prosjektprogram, slik at avhengigheter til andre prosjekter må tas 

hensyn til? Hvilke betydninger vil en realisering av dette prosjektet, eventuelt ikke realisering, få 

for de øvrige prosjektene i programmet? 

 Hvilke økonomiske rammebetingelser foreligger? Er tiltaket innarbeidet i investeringsplaner med 

rammer og foreligger måltall for bærekraftanalyser? Foreligger tiltaksplan og budsjett for 0-

alternativet? Står prosjektet i en finansiell kø i forhold til det lokale og eller regionale 

helseforetaket? 

 Innebærer tiltaket valg av lokalisering og eller tomt for sykehusbygg, og er dette ivaretatt i 

planprosess, medvirkningsprosess og beslutningsprosess? Dersom lokalisering og eller tomt er 

avklart bør dette presiseres. Dersom dette ikke er avklart bør strategien omtale hvilken prosess 

som anbefales for å løse lokaliseringsutfordringen. 
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 Innebærer tiltaket konsekvenser av vedtak som kan endre virksomhetens karakter eller vedtak 

om nedleggelse av sykehus? Saker som omfatter slike vedtak skal forelegges Helse- og 

omsorgsdepartementet av styret i det regionale helseforetaket og må tilpasses 

beslutningsprosessen (ref. Helseforetakslovens §30). 

 

 Innebærer tiltaket vernehensyn, og er dette kartlagt for å avklare handlingsrom i videre 

planlegging.  

 

 Innebærer tiltaket avhending (salg, bytte eller gave) av eiendom? Avhendingsprosessene skal 

tilpasses og forholde seg til utviklingsplaner og byggeprosjekter i foretakene (I grove trekk kan 

avhendingsprosessen deles inn i 5 faser: (1) Innledende fase, (2) Forarbeid/tilretteleggelse, (3) 

Avhendingsbeslutning, (4) Salgsprosess, (5) Etterarbeider og evt. tilbakeleie)  

I arbeidet med prosjektinnramming skal det videre utarbeides kriterier som grunnlag for alternativ-

vurderingene som skal utføres i konseptfasen. 

Punktene under viser eksempler på kriterier: 

 Måloppnåelse (det alternativet som i størst grad imøtekommer ønsket utviklingsretning beskrevet 

i utviklingsplanen)  

 Pasientsikkerhet- og arbeidsmiljø 

 Rekruttering og fag- og kompetanseutvikling 

 Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster (det alternativet som gir størst gevinstrealisering i et 

livsløp) 

 Investeringskostnader, økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom 

 Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

 Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp 

Målet med evalueringen i konseptfasen er å velge det alternativet som skal utdypes og detaljeres ved hjelp 

av skisser og tilhørende kalkyler og utredninger. 

5.4 Leveranser 

Arbeidet skal resultere i følgende dokument: 

 Forslag til styringsdokument 

 Forslag til mandat for konseptfasen 

 Forslag til kriterier for alternativvurdering 

5.5 Verktøy   

 Veiledende innholdsfortegnelse for styringsdokument (Vedlegg C)                

 Veiledende innholdsfortegnelse for mandat for påfølgende fase (Vedlegg D) 

 Standardisert metode for framskrivning av aktivitetsdata 

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner anbefaler at framskriving av aktivitet skal bygge på regionale 

analyser og nasjonalt standardiserte metoder. Det må unngås at det må gjennomføres nye beregninger i 

hver planfase, med ulike metoder, aktivitetsgrunnlag og framskrivningshorisonter. 

Sykehusbygg HF forvalter en framskrivningsmodell som beregner et framtidig kapasitetsbehov ut fra 

framskrevet aktivitet. I modellen ligger det inne standarder for åpningstider og utnyttingsgrader for ulike 
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virksomhetsområder. Modellen gjør det mulig å simulere ulike scenarier for åpningstider og 

utnyttingsgrader slik at endringer i disse forutsetningene kan synligjøres.  

5.6 Godkjenning av prosjektinnramming (B2) 

Mandat for neste fase skal besluttes av eier (det regionale helseforetaket eller av helseforetaket, avhengig 

av fullmaktsstruktur), vist som beslutningspunkt B2.  

Vedtatt mandat gir grunnlag for å beslutte forslag til styringsdokument. Styringsdokumentet vil være et 

levende dokument som godkjennes av eier ved inngangen til en ny fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEILEDER - TIDLIGFASEN I SYKEHUSBYGGPROSJEKTER  Side 18 av  

SYKEHUSBYGG 

 

 

6 Avklaring av lokalisering  
 

6.1 Formål 

Målet med prosessen er å utrede og avklare lokalisering og tomt for sykehusbygg. 

6.2 Grunnlag  

Prosessen skal bygge på følgende grunnlag: 

 Utviklingsplan 

 Godkjent mandat for avklaring av lokalisering 

 Godkjent styringsdokument for tidligfasen 

 

6.3 Prosesser  

Det forutsettes at lokalisering som følge av endret sykehusstruktur avklares i arbeidet med utviklingsplanen.  

Lokalisering skal være avklart før oppstart av konseptfase, mens tomt innenfor den lokalisasjon som er valgt, 

skal være avklart innen oppstart av steg 2 i konseptfasen. 

Det må innledningsvis avklares om tiltaket er av en viss størrelse som kan gi vesentlige virkninger og 

konsekvenser for miljø og samfunn slik at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning (KU) basert på Plan- 

og bygningslovens § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning med tilhørende forskrift.  

«For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging 

og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens 

virkninger for miljø og samfunn.» 

Konsekvensutredning anbefales utført før lokaliseringsvalg er gjort slik at det er mulig å vurdere 

konsekvenser av flere alternative lokaliseringer og/eller tomter opp mot hverandre og sikre best mulig 

beslutningsunderlag. Det bør gjennomføres konsekvensutredning av regionale tema før konsekvenser av 

lokale tema vurderes. 

I arbeidet med lokaliseringsanalysen gjennomføres kontakt med aktuelle kommuner om 
lokaliseringsalternativene, samt en viss grad av medvirkning. Lokaliseringsanalysen må være offentlig 
tilgjengelig eller sendes på høring. Lokaliseringsanalysen behandles i de besluttende organer og det gjøres 
vedtak om hvilken tomt man ønsker å gå videre til regulering med. Dette gjøres før reguleringsplanprosess 
startes opp.  
 
Når tomt er valgt må reguleringsprosessen starte opp. Reguleringsplanen omfatter også 
konsekvensutredning som redegjør for konsekvensene av sykehusetableringen. I de tilfeller det er mulig 
bør arbeidet med regulering blant annet bygge på lokaliseringsanalysen. 
 

I de tilfeller det ikke foreligger krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningsloven, må det uansett 

gjennomføres en vurdering og avklaring av valg av tomt før oppstart av det siste steget av konseptfasen 

hvor man starter med å lage detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger for et 

hovedalternativ. 

Vurderingen må baseres på Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift. I tillegg må vurderingen 

baseres på en evaluering og utsjekking av overordnede statlige, regionale og sykehusfaglige føringer og 
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retningslinjer til lokalisering og tomt for sykehusbygg. 

Følgende kriterier og underlag bør legges til grunn for valg av lokalisering: 

 Reisetidsanalyser (reisetid og reisemengde) 

 Tilgjengelighet 

 Rekruttering 

 Kostnadsanalyser og økonomiske effekter 

 Reguleringsmessige forhold 

 Vurdering i forhold til statlig arealpolitikk 

 Risikovurderinger 

 Miljø- og klimakonsekvenser av lokaliseringen 

 Samfunnseffekter av vesentlig betydning ut over de som framkommer ovenfor 

Risikovurderinger bør brukes for å sammenligne ulike alternativer, herunder identifisere både trusler og 

potensielle muligheter, det vil si å ta utgangspunkt i et felles sett med trusler og muligheter/gevinster, og 

vurdere om det er vesentlige forskjeller i risikoprofil som kan ha betydning for valg. 

6.4 Leveranser  

Prosessen skal resultere i:             

 Konsekvensutredning (KU) etter Plan- og bygningsloven (ved behov)           

 Utredning av lokalisering av sykehusbygg 

6.5 Verktøy 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) LOV-2008-06-27-71 

 Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorloven FOR-2014-12-19-1758 

 Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon (Fastsett 

ved kgl.res. 28.11.2014). 

 Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt for sykehusbygg 

6.6 Kvalitetssikring av valg av lokalisering (KSL) 

For lokalisering av tiltak av en viss størrelse som kan gi vesentlige virkninger på sykehusstruktur og eller 

konsekvenser for miljø og samfunn bør det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KSL). 

 

6.7 Godkjenning av lokalisering (BL)  

Valg av lokalisering og tomt besluttes av eier eller den prosjekteier delegerer beslutningen til, i tråd med 

foretakets og prosjektets fullmaktstruktur. 

I de tilfeller endring av eksisterende sykehusstruktur innebærer valg av ny lokalisering, skal besluttende 

styre i det regionale helseforetaket forelegge dette for departementet (ref. Helseforetakslovens §30). 
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7 Konseptfasen 
 

7.1 Formål 

Formålet med konseptfasen er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig 

sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor de rammer som er definert i 

styringsdokumentet.  

7.2 Grunnlag  

Fasen bygger på:  

 Utviklingsplan 

 Godkjent mandat for konseptfasen 

 Godkjent styringsdokument for tidligfasen                                                                                                     

 Avklaring av lokalisering                        

                                                                                                                                                            

7.3 Prosesser 

Konseptfasen skal i hovedsak utføres i to steg: 

Steg 1: Hovedprogram og alternativutredning  

Steg 2: Valg og utdyping av hovedalternativ (bygningsmessig alternativ)  

I det første steget klargjøres premissene for innholdet i bygget i form av et hovedprogram2 , for deretter å 

identifisere, utvikle og utrede alternative konsepter (muligheter) for hvordan premissene (programmet) kan 

løses i form av fysiske løsninger. 

I det andre steget velges et hovedalternativ som grunnlag for utdyping i form av detaljerte skisser med 

tilhørende kalkyler og utredninger. Beslutningen benevnt B3A gir sterke føringer for det endelige valg av 

konsept og bør gjøres av eier eller den prosjekteier delegerer beslutningen til, i tråd med foretakets og 

prosjektets fullmaktstruktur.  

Utredningene sammenfattes i en konseptrapport, som grunnlag for å beslutte hvilket konsept (alternativ) 

som skal bearbeides videre i en forprosjektfase (beslutning B3), og gi grunnlag for lånesøknad til HOD. 

                                                           
2  Hovedprogrammet erstatter Hovedfunksjonsprogram (HFP), Delfunksjonsprogram (DFP), Hovedprogram utstyr (HPU), Overordnet 

teknisk program (OTP), og Prinsipper for person og vareflyt (PPV). 
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Figur 6 Prinsippskisse som viser hvordan konseptfasen utføres i to steg: Steg 1: Hovedprogram og alternativutredning. Steg 
2: Valg av det alternativet som skal utdypes gjøres som regel av prosjektorganisasjonen i en beslutning benevnt B3A  

7.4 Hovedprogram  

Hovedprogrammet skal klargjøre premissene ved å beskrive virksomhetsinnhold, dimensjonering, og 

overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur.  

Premissene skal baseres på utviklingsplanen og evt. andre føringer og behovsanalyser i tråd med den 

utviklingsretning helseforetaket har beskrevet. Videre er det virksomheten med dens organisering som 

stiller krav og gir rammer for det fysiske sykehusbygget. Byggene må være robuste for å kunne ivareta ulike 

og endrede organisasjonformer. 

I den grad virksomhetsinnhold og virksomhetsmodell ikke er avklart i utviklingsplan eller i arbeidet med 

prosjektinnrammingen, må dette gjøres i første del av konseptfasen. 

Ved bruk av arkitektkonkurranser (plan- og designkonkurranser) mellom flere firma etter en prekvalifisering 

vil hovedprogrammet inngå i konkurransegrunnlaget.   

Hovedprogrammet skal beskrive prosjektets forutsetninger og forslag til arealbruk på et overordnet nivå, 

slik at forutsetninger og beregninger lett lar seg verifisere (gjennomsiktig og etterprøvbar). 

Hovedprogrammet består i tilegg til en innledende del av fem deler:  

1 Funksjon                                                                                                                                                                   

2 Teknikk                                                                                                                                                                       

3 Utstyr                                                                                                                                                                      

4 IKT konsept                                                                                                          

5 Rom og areal 

De dimensjonerende forutsetningene for framtidig virksomhet i helseforetaket og konsekvensene av 

endringer, er beskrevet i utviklingsplanen. Utredningene skal i hovedsak bygge på disse. Det vil likevel være 

behov for en kvalitetssikring, avgrensing og evt. detaljering av den framskriving som er foretatt i arbeidet 

med utviklingsplanen. 

Det må i forbindelse med hovedprogrammet gjøres en kartlegging av verneomfang for å avklare 

handlingsrom i videre planlegging.  
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Ved utvikling av romprogram skal standardromkatalog benyttes.3 Det foreløpige romprogrammet (del 5) 

skal så langt det er mulig også omfatte tekniske arealer. Ca. 80 % av hovedprogrammet vil være klart i det 

første steget av konseptfasen, mens programmet kompletteres parallelt med utarbeidelsen av skisse og 

kalkyler i konseptfasens andre steg. 

Hovedprogrammet vil kunne inneholde programkrav for flere alternative virksomhetsmodeller.  

Det anbefales at det benyttes en høy grad av standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring 

og gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra tidligere prosjekter. Det finnes i den sammenheng flere metoder 

og verktøy. En nasjonal database for sykehusarealer gir en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer.                                                                                   

En felles standardkatalog for sykehusarealer skal bidra til å øke kvaliteten på løsninger, redusere usikkerhet 

og kostander knyttet til planlegging og gjennomføring. Katalogen er digitalisert og tilknyttet en 

romdatabase, og viser en rekke vanlige rom i sykehus. Her vises areal, utforming av rommet, hvordan 

rommet er plassert i forhold til andre rom med nærhetsbehov, hvordan rommet kan utstyres, etc.  

7.5 Nullalternativ 

Et nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et nullalternativ 

forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. Hensikten 

med nullalternativet er å sikre et best mulig beslutningsunderlag.  

Det foreligger en veileder til nullalternativet  som er utarbeidet av Finansdepartementet og kan benyttes. 

Nullalternativet skal ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning, og framtidig behovstilfredsstillelse skal 

ikke bli dårligere enn på beslutningstidspunktet. Det vil si at ordinært, korrigerende og forebyggende 

vedlikehold skal inkluderes. Videre inngår utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, 

oppgraderinger) for å kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen, samt at det tas hensyn 

til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning. 

7.6 Alternativvurdering  

Med bakgrunn i hovedprogrammet starter arbeidet med å identifisere og utvikle alternative muligheter 

for hvordan premissene (programmet) kan løses i form av fysiske løsninger. 

Alternativene som utredes skal være reelle og skal kunne skilles klart fra hverandre.  

Alternativene visualiseres, studeres og utredes tilstrekkelig for å kunne gi grunnlag for å velge et 

hovedalternativ som i neste steg skal utredes mere detaljert ved hjelp av skisser til et nivå som gir grunnlag 

for beregning av bruttoareal og prosjektkostnad.  

Det forutsettes at det benyttes verktøy som tillater en dynamisk bearbeiding av modellen «live» i møter 

med brukere, ansatte og byggherre. Det skal være enkelt å kategorisere arealene ut fra bruk eller 

funksjonalitet, og visualisere dette. BIM-modellen benyttes i dette steget som en ren volummodell hvor 

funksjonsområder, avdelinger og bygningsavsnitt kan stables og flyttes som volumer for enkelt å kunne 

gjøre reelle vurderinger av forskjellige konsepter og byggalternativer. 

Utredningene skal vise konsekvenser av de ulike konseptene når det gjelder krav til bygget (kvalitet, 

kapasitet, fleksibilitet), og til drift av kjernevirksomheten (logistikk, nærhet, sambruk av arealer).  I dette 

ligger også en vurdering av hvordan ulike prinsipielle modeller for organisering av sykehus best møter 

                                                           
3 Katalog over rom- og arealstandarder 
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prosjektets mål og rammer. Sammenhengen mellom valgt fysisk løsning og den tilhørende organisering av 

driften skal synliggjøres for de ulike alternativene.  

I konseptfasen foretas valg som får betydning for kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 

det ferdige bygget. Livssykluskostnader (LCC)  viser hvilke effekter forskjellig tomter og plassering på tomt, 

bygningsutforming, miljøkvaliteter og tekniske og bygningsmessige valg har for de totale 

livssykluskostnadene. En tidligfaseversjon av beregning av livssykluskostnader (LCC) bør utføres på samtlige 

alternativ. 

Alle utredningene skal vise om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt 

gjennomføringen har på helseforetakets økonomiske bæreevne. 

De driftsøkonomiske analysene skal bygge på kravene beskrevet i hovedprogrammet, det vil si prinsipper 

for person og vareflyt, organisering og bemanning, funksjonelle og tekniske krav for bygget. Det er viktig å 

få fram ulikhetene i forventet, framtidig driftsøkonomi mellom de alternative løsningene. 

Det er en overordnet føring at det utredes tilstrekkelig, men heller ikke mer enn tilstrekkelig, for de valg 

som skal gjøres, og at dobbeltarbeid og repeterende utredninger fra fase til fase unngås. 

Fra godkjent prosjektinnramming skal det foreligge godkjente kriterier som gir grunnlag for evaluering av 

alternativene. Hovedprogrammet, utredningene og enkle skisser av et antall løsningsalternativer 

(konsepter) skal gi grunnlag for å foreta evalueringen.  

Alternativene skal vurderes og rangeres i forhold til oppsatte kriterier som eventuelt gis en vekting. 

Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i evalueringen er viktig for å kunne vise grunnlaget for anbefalingen.  

7.7 Utdyping av hovedalternativ 

Ved hjelp av skisser, modeller, beskrivelser og kalkyler skal hovedalternativet (det høyest rangerte 

alternativet) utredes til et nivå som gir grunnlag for beregning av bruttoareal og prosjekt- og byggekostnad, 

samt driftskostnader. Hovedprogrammet oppdateres i tråd med den virksomhetsmodellen og det 

løsningsalternativet som er valgt for å lage detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger. 

Kostnadskalkylen skal vise samlede prosjektkostnader, herunder tomtekostnader, veier og utomhusanlegg, 

brukerutstyr, byggherrekostander mv. Kalkylen skal settes opp etter gjeldende standardiserte kontoplan for 

byggeprosjekter. Prosjektkostnaden skal inkludere alle kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet 

fram til bygget tas i bruk. Byggelånrente beregnes adskilt fra øvrig prosjektkostnad, og i samsvar med den 

tidsplan for gjennomføring som anbefales i styringsdokumentet. Finanskostnader må også synliggjøres i 

kalkylen.  

For å kvalitetssikre at kostnadsrammen ligger innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom, skal det 

gjennomføres usikkerhetsanalyser som viser forventet prosjektkostnad (P50)4, og behov for avsetning for å 

oppnå en sannsynlighet på 85%, for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor rammen (P85).  

 

                                                           
4 P-verdier viser sannsynlighet i prosent for at kostnaden kan bli lavere enn en gitt verdi. For eksempel vil det for P85 være 85 prosent 

sannsynlighet at kostnaden vil være lavere enn hva som framkommer av P85-verdien. For P50 vil det være 50 prosent sannsynlighet for at 
kostnaden blir lavere, men også 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere. 
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7.8 Leveranser  

Konseptfasen skal resultere i: 

 Konseptrapport med følgende vedlegg (*):                

(*) Hovedprogram                                

(*) Alternativvurdering (tilsvarer del II av Konseptrapporten, se Vedlegg F)              

(*) Skisser og modeller av anbefalt alternativ med tilhørende kalkyler mv.                                                                                  

(*) Forslag til mandat for forprosjekt (bearbeiding av valgt konsept)                                            

(*) Evt. andre vedlegg  

Konseptrapporten skal beskrive de ulike konseptene og løsningsalternativene som er utredet, evaluering 

av disse og valg av anbefalt alternativ.  

Konseptrapporten utgjør sammen med KSK-rapporten grunnlaget for å velge det konseptet som skal 

bearbeides videre i forprosjektet, og vil inngå i departementets vurderinger av bl.a. prosjektets tilgang til 

lånefinansiering. 

7.9 Verktøy 

 Veiledende disposisjon for Hovedprogram (Vedlegg E)                                                                                      

 Veileder for beregning av økonomisk konsekvens av investeringsprosjekter i sykehusbygg  

(www.sykehusbygg.no)  

 Landsverneplan for helsesektoren (www.lvph.no)  

 Kravspesifikasjon for KSK (Vedlegg H)                                                            

7.10 Ekstern kvalitetssikring konseptvalg (KSK) 

For prosjekter med en forventet kostnad på over 500 MNOK skal det gjennomføres en ekstern 

kvalitetssikring (KSK). Grunnlaget vil være de utredningene som er gjennomført i konseptfasen, og som er 

dokumentert i konseptrapporten med underliggende delutredninger. 

Kvalitetssikringen kan enten skje som en følgeevaluering gjennom konseptfasen, eller som en punkt- 

evaluering etter valg av konsept (beslutning B3). 

KSK skal sikre at de utredninger som er gjennomført, på en tilfredsstillende måte har ivaretatt overordnede 

målsetning med prosjektet. De som utfører kvalitetssikringen skal gi svar ut fra en standardisert sjekkliste 

som framkommer i rammeavtale for KSK (vedlegg H). 

7.11 Gjennomføringsmodell 

Gjennomføringsmodellene for bygge- og anleggsarbeider er mange og forskjellige. De kombineres ofte, og 

grensene mellom dem kan være flytende. Forskriften om offentlige anskaffelser tillater alle vanlige 

entreprisemodeller.  

Å velge modell for gjennomføring er en viktig avgjørelse både for eier, prosjekt- og driftsorganisasjon. Ved 

valg av modell bør det tas hensyn til prosjektets egenart, markedsforhold og byggherrens evne og vilje til å 

håndtere risiko. 

Vurdering av gjennomføringsmodell bør gjøres i løpet konseptfasen og beskrives i konseptrapporten, forslag 

til mandat for forprosjektfasen og i oppdatert styringsdokument.  Ved valg av f.eks. en 

gjennomføringsmodell med tidlig involvering av entreprenør, bør beslutning om gjennomføringsmodell skje 

i løpet av arbeidet med konseptfasen.  

http://www.lvph.no/
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I de tilfeller det vil være aktuelt å benytte en OPS-modell (Offentlig Privat Samarbeid) hvor et OPS-selskap 

bidrar med eierskap og/eller drift i en periode, vil det være nødvendig at dette utredes og besluttes tidlig i 

prosessen.   

7.12 Godkjenning av hovedprogram og hovedalternativ (B3A)  

Her godkjennes hovedprogram og hovedalternativ som grunnlag for utdyping i form av detaljerte skisser 

med tilhørende kalkyler og utredninger. Beslutningen benevnt B3A gir sterke føringer for det endelige valg 

av konsept og bør gjøres av eier eller den prosjekteier delegerer beslutningen til, i tråd med foretakets og 

prosjektets fullmaktstruktur. 

7.13 Godkjenning av konsept, og grunnlag for lånesøknad til HOD (B3) 

Ved beslutningspunkt B3 behandles konseptrapporten og KSK-rapporten, og det tas et endelig valg for 

hvilket konsept (alternativ) som skal bearbeides videre i en forprosjektfase, gi grunnlag for lånesøknad til 

departementet, og eventuelt godkjenning etter spesialisthelsetjenesteloven.      

Videre skal forslag til mandat for forprosjektfasen besluttes.                                                                             

Konseptrapporten og mandat for forprosjektfasen skal besluttes av eier, det vil si det regionale 

helseforetaket eller av helseforetaket, avhengig av fullmaktsstruktur. 
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8 Forprosjektfase 
 

8.1 Formål 

Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig beslutning om 

iverksettelse kan tas på et riktig grunnlag. 

8.2 Grunnlag  

Fasen bygger på: 

 Godkjent mandat for forprosjektfasen                                               

 Konseptrapport med underliggende delutredninger og eventuelle tillegg og endringer.  

Hvis det etter fullført konseptrapport har skjedd endringer i forutsetningene for disse dokumentene, må 

dette verifiseres, og om nødvendig må konsekvensene for prosjektet godkjennes før oppstart av 

forprosjektfasen. 

8.3 Prosesser 

I forprosjektfasen bearbeides og detaljeres det valgte konseptet. Hovedprogram og løsninger kontrolleres 

slik at man er trygg på at prosjektet kan realiseres. Kalkylene detaljeres og kvalitetssikres.  

Det valgte konseptet (alternativet) fra konseptfasen bearbeides ved at det lages modeller som 

representerer de viktigste valgene for prosjektet.  

I tilfelle totalentreprise blir entreprenør kontrahert på grunnlag av resultatet fra forprosjektfasen. I en 

samspillentreprise blir forprosjektfasen brukt til å utvikle prosjektet i fellesskap. Leveransen fra denne fasen 

danner grunnlaget for å fortsette samhandlingen eventuelt som en totalentreprise eller 

utførelsesentreprise.  

Samspill kan også skje enten under arbeidet med forprosjektfasen, under arbeid med detaljprosjekt, eller 

teoretisk sett i begge faser. 

Innholdet, og ikke minst gjennomføringen i forprosjektfasen vil være avhengig av gjennomførings- og 

entreprisemodell. 

8.4 Leveranser  

Forprosjektet vil omfatte følgende leveranser som sammenfattes i en  

 Forprosjektrapport med følgende vedlegg:                                                                          

(*) Romfunksjonsprogram (RFP)                                                                                                                   

(*) Brutto- og netto utstyrsprogram                                                                                                                    

(*) Beskrivelser og modeller på romnivå, og detaljering av bygningsmessige og tekniske      

løsninger          

(*) Overordnet IKT program    

 

 Mandat for neste fase                                                                                                             
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Forprosjektrapporten skal vise en kostnadskalkyle for prosjektet, med tilhørende usikkerhetsanalyser. 

Rapporten skal også inneholde en plan for gjennomføring fram til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting 

av bygget. 

I et romfunksjonsprogram beskrives virksomheten i alle rom, samt funksjonelle og tekniske krav til 

rommene og bygget. Programmering av rom og utstyr gjennomføres parallelt med utviklingen av 

forprosjektet, og bør i så stor grad som mulig skje på et standardisert og predefinert grunnlag. 

8.5 Verktøy 

 Tjenestedesign5 

 VDC (Virtuell planlegging og bygging)                       

 BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) 

 Standardromkatalog                         

8.6 Godkjenning av investering (B4) 

Forprosjektrapporten sammen med konseptrapporten gir grunnlag for beslutning og gjennomføring av 

investeringsprosjektet. Beslutning B4 er normalt siste mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Tjenestedesign er et verktøy for tjenesteinnovasjon i offentlig sektor. Metodikken blir i stadig økende grad brukt i sammenhenger der 

virksomheter ønsker å tilrettelegge for gode opplevelser for og i møte med brukerne sine. Tjenestedesign handler det om å planlegge og 
organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske komponenter slik at det til sammen får en høyere verdi og kvalitet - både 
for tjenestetilbyder og kunde (pasienter og pårørende). 
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9 Økonomiske beregninger 
 

9.1 Formål 

Gjennomføringen av et større investeringsprosjekt vil ha vesentlig påvirkning på helseforetakets 

økonomiske situasjon. Formålet med de økonomiske beregningene er å: 

 Sannsynliggjøre at det er mulig å finansiere prosjektet i det planlagte tidsrommet 

 Dokumentere overfor beslutningstakere at helseforetaket kan bære de økonomiske 

konsekvensene i etterkant av tiltaket.  

 Rangere prosjektalternativer for å sikre riktig prioritering av investeringsprosjekter  

9.2 Økonomisk bæreevne 

Innenfor helsesektoren er det ofte slik at et byggeprosjekt isolert sett ikke har tilstrekkelig økonomisk 

bæreevne. Derfor må også helseforetakets samlede økonomiske bæreevne tas med i vurderingene. Et 

prosjekt har økonomisk bæreevne over investeringsprosjektets levetid når: 

 Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null 

 Likviditetsstrøm fra driften overstiger avdrag og renter av finansieringen, uavhengig av 

finansieringsform   

 

Et helseforetak har økonomisk bæreevne når helseforetaket har evne til å håndtere sine økonomiske 

forpliktelser over investeringsprosjektets levetid. Det betyr i praksis at:  

 Likviditetsstrøm fra driften overstiger avdrag og renter av prosjektets finansiering 

 Likviditetsmessig har evne til å opprettholde planlagt virksomhetsnivå, samt gjennomføre 

tilstrekkelige reinvesteringer og vedlikehold  

 Realiserer et positivt akkumulert årsresultat over prosjektets levetid, slik at framtidig 

egenfinansieringsevne til investeringsprosjekter opprettholdes 

 Eventuelt behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt er innenfor helseforetakets 

bæreevne samt regionalt handlingsrom  

9.3 Prosess  

Analyser av økonomisk bæreevne skal gjøres på prosjektnivå for å sikre riktig prioritering av 

investeringsprosjekter. Herunder må det gjøres en vurdering og framskriving av hvordan driftsøkonomien 

påvirkes av investeringsprosjektet.  

Det skal deretter gjennomføres analyser av økonomisk bæreevne for helseforetaket for å vurdere 

investeringsprosjektets konsekvenser på helseforetakets totaløkonomi, med tilhørende finansieringsplan. 

Beregningene må ta hensyn til at det kan eksistere framtidige investeringsbehov som kommer i tillegg til 

selve investeringstiltaket, herunder også reinvesteringsbehov i eksempelvis medisinsk utstyr.  

Denne metodikken for økonomiske analyser er gjennomgående for alle faser i tidligfasen, men 

presisjonsnivået øker og risikoen synker, gradvis fram mot beslutning om gjennomføring (B4). 

Så snart helseforetaket har definert et større investeringstiltak, skal dette innarbeides i den årlige prosessen 

for økonomisk langtidsplan i helseregionen. 
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9.4 Grunnlag  

 Prosjektkalkyle med forventet prosjektkostnad på bakgrunn av gjennomført usikkerhetsanalyse  

 Planlagt finansieringsløsning, spesifisert pr år, på ekstern lånefinansiering, lån fra helseregion 

samt egenfinansiering fordelt på bankbeholdning, eiendomssalg, og eventuelle konsernfordringer 

 Øvrige forutsetninger som framtidig renteutvikling og lignende. 

 Driftsøkonomiske konsekvenser av prosjektet, herunder framtidig aktivitetsnivå, arbeidsprosesser 

og logistikk i planlagt bygningsmasse, bemanningsutvikling, endringer i vare- og andre kostnader, 

blant annet endringer i FDVU-kostnader. 

 Estimat for ikke-bygg nær IKT, samt eventuelle påvirkninger på IKT-området som følge av endrede 

driftskonsept. 

 

Driftsøkonomiske konsekvenser er en sentral del av disse beregningene. Det er viktig å få fram ulikhetene 

i forventet, framtidig driftsøkonomi mellom de alternative løsningene. 

Det må legges til rette for at tiltaket beregnes i henhold til livssyklusøkonomi.  

9.5 Verktøy  

Metoden fokuserer på likvidtetsstrømmer, og beregner låneopptak inkludert byggelånsrenter, som følge 

av utbyggingsplanen.  

Det skal gjennomføres beregninger av økonomisk bæreevne både for: 

 Prosjektet alene (som 100 prosent lånefinansiert) 

 Bæreevne for helseforetaket samlet (her inkluderes også egenfinansiering) 

 

Lånebeløpet danner grunnlag for en beregnet årlig belastning fra avdrag og rente etter ferdigstillelse av 

prosjektet. Dette sammenlignes med sum av årlige økonomiske nettogevinster fra prosjektet, per år og 

akkumulert. Det skal også beregnes rente på differansen mellom belastningen fra lånet og netto 

driftsgevinster. 

På prosjektnivå skal kun økonomiske konsekvenser tilknyttet prosjektet inngå. Nåverdi av 

investeringsprosjektet skal beregnes. Dersom investeringen er til erstatning for eksisterende 

bygningsmasse kan også den berørte virksomhetens andel av driftsresultat før avskriving inkluderes i 

grunnlaget for økonomisk bæreevne. På foretaksnivå skal foretakets øvrige operasjonelle og finansielle 

situasjon sees sammen med prosjektet. 

Denne metodikken benyttes i alle faser av tidligfaseutredningen, og gjennomføres for de forskjellige 

alternativene som utredes.  

I tillegg skal prosjektet inn mot beslutningspunkt B3 (konseptvalgbeslutningen) innarbeide 

investeringstiltaket i en særskilt framskriving av helseforetakets økonomiske bæreevne, eksempelvis ved å 

benytte modellen fra økonomisk langtidsplan. Dette gir grunnlag for en helhetlig vurdering av 

helseforetakets økonomiske situasjon før, under og etter investeringstiltaket. Analyseperioden utvides slik 

at den tilsvarer økonomisk levetid for investeringstiltaket. Denne beregningen viser også 

avskrivingskostnader, og prognostiserte framtidige regnskapsresultater.  

Det vises til Veileder for økonomiske analyser av investeringsprosjekter for nærmere beskrivelser. 

Veilederen er tilgjengelig på www.sykehusbygg.no. Hvilke dokumenter som skal utarbeides til hvert av 

beslutningspunktene vises i tabell 1. 

http://www.sykehusbygg.no/
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10 Fremtidige drifts- og organisasjonsformer og konsekvenser for 

bygg 
 

Nytt bygg skal understøtte den ønskede utviklingsretning som er beskrevet i utviklingsplanen. En framtidig 

endring i f.eks. organisering og ledelse, samhandling og oppgavefordeling, vil igjen ha konsekvenser for nye 

pasientforløp, arbeidsprosesser og organisasjonsformer, som igjen vil gi krav til byggene.  

Dette vil kreve at helseforetaket tidlig etablerer et organisasjonsutviklingsprosjekt som gis et helhetlig 

ansvar for å forbedre driftsorganisasjonen på å ta det nye bygget i bruk. Ideelt sett bør dette gjøres i 

forbindelse med prosjektinnrammingen og utarbeidelse av styringsdokument og mandat for konseptfasen. 

Verdiskaping er utbytte av den virksomhet som foregår i bygget. Virksomheten endres hurtigere og 

hurtigere i form av blant annet nye organisasjonsformer, arbeidsmetoder og IKT. I dette bildet blir 

tilpasningsdyktige bygningene stadig viktigere. Er de ikke tilpasningsdyktige, så blir også verdiskaping 

dårligere. 

Nye fysiske omgivelser, det være seg nybygg eller ombygninger, påvirker oss som mennesker. Påvirkningen 

kan skje ved at mentale prosesser som kunnskap, intelligens, konsentrasjon, kreativitet, sosiale ferdigheter 

og kommunikasjon blir berørt.  

For å lykkes med en omstilling av arbeidsprosesser og nye drifts- og organisasjonsformer i nytt bygg, vil det 

være nødvendig å planlegge og å gjennomføre gode endringsprosesser i et samspill mellom ledelse, ansatte, 

vernetjeneste og tillitsvalgte.  

Forskning på endringsprosesser viser at rundt halvparten av alle omorganiseringsprosesser følger med seg 

en periode med redusert aktivitet (produktivitet). Virksomheter som avklarer usikkerhetsmomenter tidlig, 

har en klar målsetning, og er rause med informasjon om prosessen, lykkes bedre i å opprettholde aktivitet 

og kvalitet. 

Følgende råd gis i arbeidet med å etablere et organisasjonsutviklingsprosjekt: 

 Lag en plan for prosessen fra konseptfase til 1 år etter bygget er tatt i bruk.  

 Prosessen må organiseres i linjestrukturen, med avdelingsledelsen som ansvarlig for 

måloppnåelsen.  

 Engasjer en eller flere ansatte med særlig ansvar for å engasjere, motivere og koordinere 

prosessen  

 Integrer prosessene knyttet til byggeprosjektet med den daglige virksomhetsutvikling.  

 Tenk evolusjonære endringsprosesser (inkrementelle) fremfor radikale endringsprosesser der 

dette er mulig og hensiktsmessig  
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11 Medvirkningsprosesser fra brukere og ansatte 
 

Helseforetakene skal levere «pasientens helsetjeneste» og bygg skal understøtte dette. Medvirkning fra 

pasient- og pårørendes organisasjoner er en nødvendig forutsetning for å kunne gjennomføre slike 

målsettinger. 

På samme måte er ansattes kompetanse avgjørende for å kunne planlegge bygg som tilfredsstiller 

funksjonelle krav til god pasientbehandling. Erfaringer viser at medvirkningsprosesser kan optimaliseres ved 

å klargjøre roller og ansvar, benytte riktige planleggingsverktøy, og forberede fasilitering og gjennomføring 

av prosessene.  

Medvirkning  er alltid rådgivende. Det er viktig med et tydelig mandat for alle som deltar i 

medvirkningsprosesser. 

Gode prosesser vil øke kvaliteten på den kunnskap og informasjon som er nødvendig for å utvikle et godt 

prosjekt, og samtidig unngå at unødig personellressurser trekkes ut fra pasientbehandlingen og den 

ordinære driften av sykehuset.      

Medvirkningsprosesser må inkludere pasienter- og brukerrepresentanter, ansatte, tillitsvalgte og 

vernetjeneste. 

Samarbeidet mellom driftsorganisasjonen (HF) og prosjektorganisasjonen om gjennomføringen av 

prosjektene har som formål å oppnå: 

 funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger  

 sikre engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos driftsorganisasjonen som grunnlag for god 

og vellykket opplæring, organisasjonsutvikling og drift 

Dette skal skje ved at brukere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten på sykehuset tilfører kunnskap 

og erfaringer til prosjektorganisasjonen gjennom deltagelse i utviklingen av konseptfase, forprosjektfase, 

detaljprosjekt, kontraheringsfase og sluttfase. 

Sykehusbygg vil etablere en egen veileder for medvirkningsprosesser for planlegging, prosjektering og 

gjennomføring av utbyggingsprosjekter 
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12 Evaluering 
 

For at nye sykehusprosjekter skal bidra til kunnskapsbasert og framtidsrettet utvikling av sykehus, vil det 

være nødvendig at prosjektene evalueres.  

I forbindelse med prosjektinnramming skal det settes av midler, som del av kostnadskalkylen, til en før- og 
ettrevaluering6 av byggeprosjektet.  
 
Sykehusbygg arbeider med å utvikle en veileder for evaluering av sykehusprosjekter. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Post Occupancy Evaluation (POE) 
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Vedlegg 

 
A Hva skal besluttes og hva skal legges fram som grunnlag ? 

B Definisjoner av begreper og forkortelser 

Det anbefales at beslutningsunderlag og dokumenter gis en ensartet form. Under vises et veiledende 

format for: 

C Styringsdokument 

D Mandat for påfølgende fase  

E Hovedprogram 

F Konseptrapport  

G Forprosjektrapport 

H KSK-rapport 
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A Hva skal besluttes og hva skal legges fram som grunnlag ?

 
Tabell 1 Beslutningspunkter og krav til beslutningsunderlag 
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B Definisjoner av begreper og forkortelser 

  
 
BIM 

 
Bygningsinformasjonsmodellering er en 3 dimensjonal virtuell representasjon 
av strukturert informasjon om en bygning i hele dens levetid og gjør det mulig 
å "bygge" to ganger:  
- Først som en virtuell, digital bygning som gir rom for analyse, forståelse, 
underlag for aksept og beslutning samt nødvendig underlag for realisering og 
forvaltning. 
- Deretter den faktiske fysiske gjennomføringen av bygningen 
 

  
Brutto utstyrsprogram (BUP) Det samlede utstyrsbehov i prosjektet definert på grunnlag av funksjoner og 

kapasitet/aktivitetsnivå. 
  

FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg 
 
 

 
Konsept 

 
Et konsept er en prinsipiell løsning på et problem. Ulike konsepter kan gi 
alternative løsninger for virksomhet og bygg. Løsninger for virksomhet 
omtales i veilederen for virksomhetsalternativ, mens fysiske løsninger omtales 
som byggalternativ. 

 
 

 
KSK  

 
Kvalitetssikring konseptfase. Ekstern kvalitetssikring basert på 
konseptrapporten utført av ekstern rådgiver og i henhold til oppsatte kriterier. 
Det foreligger et eget kravdokument for gjennomføring av KSK, vist i vedlegg 
H  
 

 
Netto utstyrsprogram (NUP) 

 
Det (bruker)utstyret som prioriteres for nyanskaffelse når verdien av utstyr 
som kan gjenbrukes er trukket fra. NUP gir grunnlag for utstyrsbudsjettet. 
 

 
Livssykluskostnader (LCC) 

 
Livssykluskostnader (LCC) er summen av investeringskostnad og alle kostnader 
til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller 
anlegg, fratrukket restverdi ved avhending. 
 

 
P-verdi 

 
P-verdier viser sannsynlighet i prosent for at kostnaden kan bli lavere enn en 
gitt verdi. For eksempel vil det for P85 være 85 prosent sannsynlighet at 
kostnaden vil være lavere enn hva som framkommer av P85-verdien. For P50 
vil det være 50 prosent sannsynlighet for at kostnaden blir lavere, men også 
50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere. 
 

 
Romfunksjonsprogram (RFP) 

 
Detaljert programdokument som beskriver hvilke funksjoner som utføres i det 
enkelte rommet, og hvilke krav dette stiller til rommet, inklusiv teknisk 
infrastruktur. 

 

 
 

Tidligfase Tidligfasen er en fellesbetegnelse på de faser som et behov definert i en 
utviklingsplan må gjennom for å bli utviklet til et byggeprosjekt. Tidligfasen 
avgrenses i denne veilederen som perioden fra og med godkjent mandat for 
oppstart av tidligfasen (beslutning B1) til om med investeringsbeslutningen 
(beslutning B4). 
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C Styringsdokument 

 

Styringsdokument skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet, på en måte som virker 

retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, eier/oppdragsgiver og relevante eksterne 

interessenter.  

Styringsdokumentet skal inneholde en oppsummering, eventuelt også en tydeliggjøring, av det 

målbildet som er beskrevet i utviklingsplanen og som er relevant for prosjektet. Styringsdokumentet 

skal kort beskrive, på et overordnet nivå, hvordan det aktuelle målbildet er tenkt nådd når det gjelder 

de innsatsfaktorer som fremkommer i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner: 

 Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet  

 Pasientbehandling - faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og pasientopplæring  

 Oppgavedeling og samhandling  

 Bemanning og kompetanse  

 Forskning og innovasjon  

 Økonomi  

 Teknologi og utstyr   

 Bygg  

 

De viktigste punktene i styringsdokumentet er en konsis beskrivelse av: 

Overordnede rammer 

• Hensikt, krav og hovedkonsept 

• Prosjektmål 

• Kritiske suksessfaktorer 

• Rammebetingelser 

• Grensesnitt 

 
Prosjektstrategi 

• Strategi for styring av usikkerhet 

• Gjennomføringsstrategi 

• Kontraktsstrategi 

• Organisering og ansvarsdeling 

 

Prosjektstyringsbasis 

• Arbeidsomfang, herunder endringsstyring 

• Prosjektnedbrytningsstruktur PNS 

• Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan 

• Tidsplan 

• Kvalitetssikring 

 
Et godt styringsdokument må ha en balansert fremstilling av punktene, og tydeliggjøre årsakssammenhengen 
mellom prosjektets hensikt, mål, kritiske suksessfaktorer, strategier og styringsgrunnlag. 
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D Mandat for hver enkelt fase 
 

1. Prosjektopplysninger  

2. Bakgrunn, formål, rammebetingelser og overordnede føringer   

 Her skal blant annet prosjektutløsende faktor(er) framkomme 

3. Mål                                                                                                                                                                   

3.1 Samfunnsmål                                                                                                                                                 

3.2. Effektmål                                                                                                                                            

3.3. Resultatmål  

4. Prosjektbeskrivelse med aktiviteter  

5. Hovedleveranser og milepælsplan  

6. Prosjektorganisering, roller, ansvar og beslutninger                                                                           

6.1.* Organisering mellom basisorganisasjon og prosjekt                                                                                  

6.2.* Organisering internt i prosjektet                                  

6.3.* Styringsgruppe og referansegruppe  

7. Budsjett, finansiering og øvrige ressurser  

8. Usikkerhet (risiko og muligheter)  

9. Avhengigheter til andre prosjekt eller arbeider  

10. Rammebetingelser og krav for prosjektets arbeid                                                                         

10.1. Prosjektet SKAL (skal-krav)                                                                                      

10.2. Prosjektet KAN tillate seg (bør-krav)                                                   

10.3. Prosjektet SKAL IKKE (skal-krav) 

11. Kritiske suksessfaktorer                                                                                                                       

11.1.* Interessentanalyse knyttet til realisering av resultat og effektmål                                 

12. Prosjektstyring og oppfølging                                                                                                        

12.1. Resultatoppfølging                                                                                                                                        

12.2. Framdriftsoppfølging                                                                                                                       

12.3. Kostnadsoppfølging                                                                                                                                      

12.4.* Ressursoppfølging                                                                                  

12.5.* Usikkerhetshåndtering                                             

12.6.* Kvalitetssikring                                                                                                                                       

12.7.* Endringshåndtering  

13. Prosjektavslutning og gevinstrealisering                                                                                             

13.1.* Prosjektavslutning                                                                                                     

13.3.  Gevinstrealisering  

Kapitler merket med * er anbefalt, men ikke obligatorisk 
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E Hovedprogram  
 

Hovedprogram skal beskrive virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, organisatoriske konsekvenser og 

overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur. Hovedprogrammet 

erstatter Hovedfunksjonsprogram (HFP), Delfunksjonsprogram (DFP), Hovedprogram utstyr (HPU), Overordnet 

teknisk program (OTP) og Prinsipper for person- og vareflyt (PPV). Hovedprogrammet består av fem hoveddeler:  

Del 0 INNLEDNING 

 Bakgrunn, hensikt og prosess 

Del I FUNKSJON                                                                                                                                                       

 Dagens virksomhet (virksomhetsmodell og dimensjonering) 

 Framtidig virksomhet  

 Prinsipper for person og vareflyt 

 Krav til nærhet mellom funksjoner 

 Funksjonsområder og driftsprinsipper 

 

Del II  TEKNIKK  

Programdelen skal definere ambisjonsnivået for tekniske løsninger på et overordnet nivå. Programmet 

skal vise krav til teknisk infrastruktur, og skal blant annet dokumentere konsekvenser av overordnede 

krav til energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer. 

Det utarbeides en prosjektspesifikk kravliste som inkluderer ansvar og rollefordeling. Hensikten er at 

føringer som har betydning for kostnader og design blir fanget opp i forkant av utarbeidelse av 

kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser. 

Del III UTSTYR 

 Overordnede føringer og forutsetninger 

 Hvordan påvirkes utstyr av de funksjonelle målsettingene for sykehuset, og hvordan utstyr kan påvirke 
målsettingene 

 Teknologiutvikling og hvilke muligheter og utfordringer (konsekvenser) dette innebærer 

 Kalkyle 

 Strategi for hvordan sykehuset og byggeprosjektet kan samordne anskaffelser av utstyr fram til 
innflytting 
 

Del IV IKT KONSEPT 

 Nasjonale, regionale og lokale strategiske føringer samt målsetninger for IKT i prosjektet 

 Overordnede teknologiføringer samt overordnede leveranser og løsninger 

 Organisering og styring av gjennomføring av IKT med sentrale aktører, interessenter og avhengigheter  

 Kostnadskalkyler 

Del V ROM OG AREAL 

 Arealstandarder og utnyttelsesgrader 

 Foreløpig rom- og funksjonsprogram 

 Arealtabeller 
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F Konseptrapport 
 
Konseptrapporten bygger på utviklingsplanen og vedtatt styringsdokument for tidligfasen, samt alle 
delutredninger.  

 
I konseptrapporten blir delutredningene oppsummert og man sammenstiller data, beregninger, analyser, 
beskrivelser og konklusjoner som finnes i disse utredningene.  
 
Alle relevante alternativer skal inngå i konseptrapporten, og alternativvurderingene skal beskrives. 
 
Det skal framgå hvilket konsept (alternativ) som anbefales bearbeidet videre i en forprosjektfase, og 
begrunnelsen for anbefalingen. 

 
Rapporten kan inndeles i fem deler: 

 
Del 0  SAMMENDRAG 
 

Maksimum 2-3 sider som framlegges beslutningstakerne 
 

Del I BAKGRUNN 
 

 Mandat for prosjektet (oppsummering fra godkjent mandat) 

 Prosjektutløsende faktorer (oppsummering fra utviklingsplanen og styringsdokumentet) 

 Mål, strategier og rammer nedfelt i utviklingsplanen (oppsummering hentes fra utviklingsplanen) 

 Rammer og organisering av arbeidet med konseptfasen  

 Metode og datagrunnlag  

 Status dagens virksomhet og bygg 

 Framskrevet dimensjoneringsgrunnlag (hentes fra utviklingsplanen) 

 
Del II ALTERNATIVVURDERING  
 

Beskriver alternativene, inkl. et nullalternativ, som er utredet på en tilstrekkelig og sammenlignbar måte, 
og gir en sammenstilling og evaluering av alternativene i forhold til oppsatte kriterier. 

 Spesielle dimensjonerende forutsetninger for det enkelte alternativet  

 Programkrav (hentes fra hovedprogrammet).  

 Løsninger, illustrasjoner, modeller fra mulighetsstudier 

 Driftsøkonomiske analyser 

 Prosjektkostnad  

 Usikkerhetsanalyser  

 Økonomisk bæreevne 

 Kriterier for vurdering og valg av alternativ 

 Rangering og vurdering av alternativene, anbefaling 

 
Del II ANBEFALT HOVEDALTERNATIV 
 

Hovedalternativet som ble valgt ved B3A-beslutningen (se nærmere om denne i kap. 7.3)  
 

Del IV PLAN FOR DET VIDERE ARBEID 
 

Se vedlegg D: Mandat for påfølgende fase 
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G Forprosjektrapport 
 
Grunnlaget for bearbeiding av valgt konsept er konseptrapporten, KSK og eventuelle oppdateringer som 
konsekvens av KSK. Konseptbearbeidingen skal resultere i en forprosjektrapport. Rapportens oppbygging 
bør følges i alle prosjekter, men omfang og detaljering må tilpasses det aktuelle prosjektet.  

 
Rapporten kan inndeles i fire deler: 

 
Del 0 SAMMENDARG 
 

Maksimum 2-3 sider som framlegges beslutningstakerne 
 
Del I BAKGRUNN 
 

 Bakgrunn for prosjektet (oppsummering fra konseptrapporten) 

 Mandat, rammer for arbeidet (oppsummering fra konseptrapporten) 

 Mål, strategier og rammer (oppsummering fra konseptrapporten) 

 Forutsetninger og grunnlag for forprosjektet (henvisning til hovedprogram og skisser/modell fra 
konseptfasen).  

 Oppdatering og endring av innholdet i program og løsning ved endringer i forutsetningene. 

 Organisering av arbeidet med forprosjekt, samhandling med driftsorganisasjonen 

 Metoder og arbeidsmåter, BIM. 

 
Del II UTREDNINGER 
 

 Romfunksjonsprogram  

 Forprosjekt med beskrivelser og tegninger. 

 Utstyrsprogram (BUP og NUP). 

 Overordnet IKT program 

 Logistikk og forsyningstjenester 

 Økonomiske analyser 
- Prosjektkalkyle inkludert brukerutstyr, bygg utstyr, tomt og prosjekterings- og 

administrasjonskostnader.  
- Usikkerhetsanalyser med kuttlister 
- Investeringsanalyse 
- Finansieringsplan 
- Økonomisk langtidsplan (ØLP) 
- Driftsøkonomiske konsekvenser og dokumentasjon av gevinster.  

 
Del III PLAN FOR DET VIDERE ARBEID 
 
Se vedlegg D: Mandat for påfølgende fase 
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H KSK-rapport 
 

For prosjekter med en forventet kostnad på over 500 MNOK skal det gjennomføres en ekstern 
kvalitetssikring (KSK). Grunnlaget vil være de utredningene som er gjennomført i konseptfasen og som er 
dokumentert i konseptrapporten med underliggende delutredninger.  
 
KSK skal sikre at de utredninger som er gjennomført i konseptfasen på en tilfredsstillende måte har ivaretatt 
overordnede krav (målhierarki, bredde i utredninger av alternativ, riktige prioriteringer og økonomisk 
bæreevne), men også spesifikke krav til metode og innhold i utredninger og analyser knyttet til 
gevinstrealisering, struktur og sammenheng i tjenestetilbudet, forholdet til samhandlingsreformen, 
beregning av framtidig aktivitet og kapasitetsbehov, omstilling og effektivisering, miljøhensyn, 
pasientsikkerhet og befolkningens krav til tjenesten. 
 
Kvalitetssikring av utviklingsplanen skal ha gitt svar på følgende punkter: 

 

Sikrer alternativene som er vurdert i utviklingsplanen en tilstrekkelig bredde i forhold til mulighetsrommet 

slik at helseforetakets  

 «sørge for»-ansvar 

 framtidige behandlingsformer og prioriteringer 

 samhandling med primærhelsetjenesten og vertskommunene  

 eventuelle omstillinger og effektivisering av tjenestetilbudet 

er ivaretatt? 

Kvalitetssikring av konseptfasen skal gi svar på: 

1 Er det samsvar med det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen formulert i 

utviklingsplanen og den framlagte konseptrapporten? 

2 Er målhierarkiet konsistent, avklart og ikke for komplisert eller generelt til å være operasjonelt? 

 

3 Er alternativene vurdert opp mot det regionale foretakets økonomiske og finansielle bæreevne til 

gjennomføring? 

 

4 Er alternativene vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert? 

 

5 Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til regionale helseforetakets totale tilbud? 

 

6 Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytre miljø? 

 

7 Hvordan kan planlagte bygg og infrastruktur påvirke uønskede hendelser innenfor 

pasientsikkerhet? 



1 
 

VEDLEGG 

LISTE OVER ENDRINGER OG INNSPILL TIL VEILEDER FOR 

TIDLIGFASEN I SYKEHUSBYGGPROSJEKTER ETTER VERSJON 0.6 

(Versjon 0.6 ble sendt prosjektgruppa mandag 13.02.2017 14:32) 

ID Forslag til endring Innmeldt fra 

1 Valg av det alternativet som skal utdypes i steg 2 av konseptfasen 
(Beslutning B3A) 
 
Versjon 0.6 side 19, figur 5: 
Valg av det alternativet som skal utdypes i steg 2 av konseptfasen gjøres av 
prosjektorganisasjonen i en beslutning benevnt B3A. 
Styringsgruppa har besluttet følgende endring: 
«Beslutningspunkt B3A besluttes av eier eller den prosjekteier delegerer beslutningen til, i 
tråd med foretakets og prosjektets fullmaktsstruktur.» 
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92  
 

 
Styringsgruppa 
28.02.2017 

2 Kap. 6 Avklaring av lokalisering 
 
Styringsgruppa presiserer følgende: 
Avklaring av lokalisering skal være avklart før oppstart av konseptfase, mens tomt 
innenfor den lokalisasjon som er valgt, skal være avklart innen oppstart av steg to i 
konseptfasen. 
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 
 

 
Styringsgruppa 
28.02.2017 

3 7.10 Gjennomføringsmodell 
 
Forslag til ny tekst: 
 
7.11 Gjennomføringsmodell 
Gjennomføringsmodellene for bygge- og anleggsarbeider er mange og forskjellige. De 
kombineres ofte, og grensene mellom dem kan være flytende. Forskriften om offentlige 
anskaffelser tillater alle vanlige entreprisemodeller.  
 
Å velge modell for gjennomføring er en viktig avgjørelse både for eier, prosjekt- og 
driftsorganisasjon. Ved valg av modell bør det tas hensyn til prosjektets egenart, 
markedsforhold og byggherrens evne og vilje til å håndtere risiko. 
 
Vurdering av gjennomføringsmodell bør gjøres i løpet konseptfasen og beskrives i 
konseptrapporten, forslag til mandat for forprosjektfasen og i oppdatert 
styringsdokument.  Ved valg av f.eks. en gjennomføringsmodell med tidlig involvering av 
entreprenør, bør beslutning om gjennomføringsmodell skje i løpet av arbeidet med 
konseptfasen.  
 
I de tilfeller det vil være aktuelt å benytte en OPS-modell (Offentlig Privat Samarbeid) 
hvor et OPS-selskap bidrar med eierskap og/eller drift i en periode, vil det være 
nødvendig at dette utredes og besluttes tidlig i prosessen.   
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 
 

 
Styringsgruppa 
28.02.2017 

 
4 

 

Tabell 1: (side 13) Beslutningspunkter og krav til beslutningsunderlag 
Tabellen flyttes til vedlegg (som gjør det mulig ¨oppdatere tabellen uten å måtte revidere 
veilederen). 
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 

 
Styringsgruppa 
28.02.2017 
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5 Kriterier for valg av lokalisering 
 
Versjon 0.6 side 17: 
 
Følgende kriterier og underlag bør legges til grunn for valg av lokalisering: 

 Reisetidsanalyser (reisetid og reisemengde) 

 Tilgjengelighet 

 Kostnadsanalyser 

 Økonomiske effekter 

 Reguleringsmessige forhold 

 Vurdering i forhold til statlig arealpolitikk 

 Risikovurderinger 

 Klimakonsekvenser av lokaliseringen 

 Samfunnseffekter av vesentlig betydning ut over de som framkommer ovenfor 
 
endres til 
 

 Reisetidsanalyser (reisetid og reisemengde) 

 Tilgjengelighet 

 Rekruttering  

 Kostnadsanalyser og økonomiske effekter 

 Reguleringsmessige forhold 

 Vurdering i forhold til statlig arealpolitikk 

 Risikovurderinger 

 Miljø- og klimakonsekvenser av lokaliseringen 

 Samfunnseffekter av vesentlig betydning ut over de som framkommer ovenfor 
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 
 

 
 
Styringsgruppa 
06.03.2017 

6 Livssykluskostnader i tidligfase 
 
I konseptfasen foretas valg som får betydning for kostnader til forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling av det ferdige bygget. Livssykluskostnader (LCC) viser hvilke 
effekter forskjellig tomter og plassering på tomt, bygningsutforming, miljøkvaliteter og 
tekniske og bygningsmessige valg har for de totale livssykluskostnadene. 
 
En tidligfaseversjon av beregning av Livssykluskostnader (LCC) bør utføres på samtlige 
alternativ. 
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 
 
 

 
 
Styringsgruppa 
06.03.2017 
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Illustrasjon 
Figur 2 bør komme lenger fram i dokumentet 
 

 
Helga Daae/ 
Prosjektgruppa 
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Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 
 

 
8 

 
Kap. 12 Evaluering 
Teksten er forkortet  
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 
 
 

 
Unni Dahl/ 
Sykehusbygg 
28.02.2017 

9 
 

Sammenheng veileder for tidligfase og veileder for arbeidet med 
utviklingsplan  
 
Tydeliggjøring av hvordan veilederen behandler begrepet konsept, og sammenhengen med 
Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.  
 
1.1 Hva er formålet med veilederen 
 
«Å velge riktig konsept, slik at man bygger det man behøver, krever at mulighetsrommet 
utforskes når det gjelder: 
• Virksomhetsinnhold 
• Samhandling og oppgavefordeling (struktur og organisasjonsmodeller) 
• Lokalisering 
• Bygningsmessige løsninger (bygningskonsepter) 
 
Denne veilederen forutsetter at mulighetsrommet i form av virksomhetsinnhold, struktur 
og samfunnseffekter er tilstrekkelig vurdert i arbeidet med helseforetakets utviklingsplan. 
Det betyr at veilederen primært omfatter en alternativvurdering av tomtevalg og 
bygningsmessige løsninger og konsepter. 
 
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter skal derfor sees i sammenheng med 
Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.» 
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 
 

 
Sykehusbygg 
20.02.2017 

10 Definisjon nullalternativet 
Justering av definisjon av nullalternativet slik at den er i tråd med finansdepartementets 
definisjon. 
 
7.5 Nullalternativ 
«Et nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et 
nullalternativ forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal 
sammenlignes med. Hensikten med nullalternativet er å sikre et best mulig 
beslutningsunderlag.  

 
Sykehusbygg 
20.02.2017 
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Det foreligger en veileder til nullalternativet som er utarbeidet av Finansdepartementet og 
kan benyttes. 
 
Nullalternativet skal ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning, og framtidig 
behovstilfredsstillelse skal ikke bli dårligere enn på beslutningstidspunktet. Det vil si at 
ordinært, korrigerende og forebyggende vedlikehold skal inkluderes.  
 
Videre inngår utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å 
kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen, samt at det tas hensyn til 
andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning. 
 
Endringen er innarbeidet i versjon 0.92 
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Kartlegging av verneomfang 
«Det må i forbindelse med hovedprogrammet gjøres en kartlegging av 
verneomfang for å avklare handlingsrom i videre planlegging.»  
 
Tilføyelse er innarbeidet i versjon 0.92 
 

 
Torstein 
Arisholm/Jone 
Ottar Erdal, 
Sykehusbygg 23.02 

12 Avhending 
Innebærer tiltaket avhending (salg, bytte eller gave) av eiendom? Avhendingsprosessene 
skal tilpasses og forholde seg til utviklingsplaner og byggeprosjekter i foretakene (I grove 
trekk kan avhendingsprosessen deles inn i 5 faser: (1) Innledende fase, (2) 
Forarbeid/tilretteleggelse, (3) Avhendingsbeslutning, (4) Salgsprosess, (5) Etterarbeider og 
evt. tilbakeleie) 
 
Tilføyelse er innarbeidet i versjon 0.92 
 
 

 
Bo Vergard 
Bording Grøtvedt 
Sykehusbygg 23.02 

13 Vedlegg maler 
Vedlegg C Styringsdokument og D Mandat for påfølgende fase er justert noe for å 
tilpasses innholdet i veilederen 

 
Endre Fjellestad, 
Sykehusbygg  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Årlig gjennomgang av instruks for styret  
 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
24-2017 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 
Beslutningssak 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg: Gjeldende instruks for styret i Sykehuset Telemark HF 
 
 
 
Ingress: 
Styret foretar årlig en gjennomgang av Instruks for styrets arbeid. 
 
Gjeldende instruks for styret behandles i møtet. Styret beslutter i møtet eventuelle endringer til 
instruksen. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Besluttes av styret i styremøtet. 
 
 
 
 
Skien, den 2. april 2017 
 
 
Per Anders Oksum 
styreleder 
 



 

 
 
 
 
 
 

Instruks for styret i 
 

Sykehuset Telemark HF 
 

Vedtatt i styremøte 17.09.2012 
 



  
1. Innledning  
  
Instruks for styret i Sykehuset Telemark HF er i samsvar med prinsipper som gjelder 
for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er 
å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, innhold og gjennomføring samt å fungere 
som en rettesnor for styremedlemmene og administrerende direktør når det gjelder 
rolleforståelse, plikter og ansvar.  
  
I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter 
eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.  
  
Sykehuset Telemark HF eies av Helse Sør-Øst RHF som utøver den øverste 
myndighet i helseforetaket i foretaksmøter. Vedtekter for Sykehuset Telemark HF er 
gitt i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF.  
  
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Styret har utarbeidet egen instruks for 
administrerende direktør.  
  
  
2. Hovedmålsetting for styrearbeidet  
  
Styret i Sykehuset Telemark HF er selskapets øverste utøvende organ, med ansvar 
for forvaltningen av selskapet. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser 
som tjener helseforetaket best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som 
et kollegium. Styremedlemmene representerer ikke noen interessegruppe.  
  
  
3. Styremedlemmenes rettigheter og plikter  
  
Styrets medlemmer har ansvar for alle saker.  
  
Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandlingen av saker som 
gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 
tariffavtaler (jf. vedtektenes § 7).  
  
Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, styrets nestleder (og om ingen 
av dem skulle være til stede i et styremøte, møteleder) har alle styremedlemmer de 
samme rettigheter og plikter.  
  
Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all 
informasjon som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen 
vurdering.  
  
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særlig avtalt.  
  
Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Et styremedlem som ikke kan 
møte i styremøte, skal varsle om dette så tidlig som mulig.  
  



Habilitet  
Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende 
personlig eller økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære 
seg inhabil. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, 
saker hvor vedkommende er inhabil, jf. også forvaltningsloven kap. II.  
  
Styret avgjør om et styremedlem er inhabilt. Vedkommende skal ikke selv delta i 
drøftelsene om dette, ut over å gi de nødvendige forklaringer som styret måtte finne 
behov for. Har et styremedlem erklært seg inhabil skal styret som hovedregel godta 
en slik erklæring.  
  
Styremedlemmer må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet, eller utføre 
oppgaver og aktiviteter for virksomhet, som har funksjon eller forretningsmessig 
interesse der det kan reises tvil om styremedlemmets lojalitet eller habilitet.  
  
Taushetsplikt  
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for styrets arbeid.  
  
Styrets arbeid omfattes også av bestemmelsene i offentleglova. Dersom det anses 
svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på 
informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall fremgå av 
sakspapirene.  
  
Styreansvarsforsikring  
Styrevervet er personlig og det enkelte styremedlem kan bli ansvarliggjort. På 
bakgrunn av dette har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 037-2011 
Styreansvarsforsikring vedtatt at det tegnes styreansvarsforsikring for hele 
helseforetaksgruppen.  
  
  
4. Hvilke saker skal styret behandle  
  
4.1 Hovedoppgaver  
  
Styrets oppgaver og kompetanse, herunder begrensninger i styrets kompetanse og 
myndighet reguleres i helseforetaksloven kapittel 7 og i foretakets vedtekter.  
  
Styrets hovedoppgaver er knyttet til:  
  
1. Helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold  
  
Styret skal med basis i helseforetaksloven tilrettelegge for et best mulig helsetilbud 
ved bruk av tildelte ressurser.  
  
2. Strategi og mål  
  
Styret har ansvar for Sykehuset Telemark HFs strategiske utvikling  
  
3. Organisasjon og ledelse  
  
Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets 
samlede virksomhet.  
  



4. Tilsyn med foretakets virksomhet og drift  
  
Styret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er 
nedfelt i helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet 
og vedtatte planer og budsjetter, jf. helseforetaksloven § 28, 3. ledd. Som ledd i dette 
skal styret føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten, 
herunder:  
  
� holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter, samt påse at 
virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert.  
� påse at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets 
virksomhet  
  
  
4.2 Virksomhetsstyring  
  
Styret skal påse at foretaket etablerer og gjennomfører intern styring og kontroll av 
virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Dette omfatter etablering 
og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, 
prosesser og rutiner som gjennomfører for å sikre:  
  
- målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og 
behandling)  
- pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av økonomisk og 
annen informasjon)  
- overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt 
etiske retningslinjer)  
 
  
Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må 
derfor identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Styret har ansvar for 
at internkontrollen blir fulgt opp i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. 
Styret skal videre påse at det blir truffet tiltak for å korrigere svikt, herunder å følge 
opp rapporter fra ulike tilsyn.  
  
  
5. Struktur for styrearbeidet  
  
Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir en oversikt over 
hovedoppgaver og møtetidspunkter. I tillegg skal planen vise tema som skal 
presenteres for styret.  
  
Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.  
  
Styret gjennomfører normalt 7-8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når 
styreleder, administrerende direktør og/eller et flertall av styrets medlemmer krever 
det.  
  
Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte og setter opp saksliste i 
samråd med administrerende direktør.  
  
Til innkallingen skal det følge en dagsorden, og det skal følge med dokumentasjon 
som gir et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden, 
herunder administrerende direktørs forslag til vedtak. Saker skal være påført 
nummer og årstall.  



  
Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen og til å 
uttale seg, med mindre noe annet bestemmes av styret i den enkelte sak. 
Administrerende direktør skal ha mulighet til å uttale seg om saker som skal 
behandles, også når behandlingen ikke skjer i møte.  
  
Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Dersom styreleder finner det 
forsvarlig, kan saker behandles uten å holde møte ved at saken(e) forelegges 
styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Dersom et 
styremedlem eller administrerende direktør krever det skal behandlingen skje i møte. 
Styrets leder skal så langt som mulig sørge for at samtlige styremedlemmer gis 
mulighet til å delta i en samlet behandling av saker som behandles utenfor møte.  
  
Selskapets årsberetning, årsregnskap, strategisk plan og budsjett skal alltid 
behandles i møte.  
  
Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder 
eller en tredjedel av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling.  
  
Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet avgjør styrets flertall også om og 
eventuelt hvilke andre deltakere enn styrets medlemmer som skal gis adgang til 
møtet.  
  
Brukerutvalget i foretaket møter i styret som observatør med to representanter. 
Styrets flertall avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke observatører eller andre som skal 
gis talerett. Observatører eller andre som gis talerett har ikke stemmerett.  
  
  
6. Innkalling til styremøte  
  
Innkallingen til ordinære styremøter sendes ut av administrerende direktør senest 
fem virkedager før styrebehandlingen skal finne sted. For andre styremøter skal, så 
vidt mulig, innkallingen sendes senest to virkedager før behandlingen finner sted.  
  
  
7. Styremøter  
  
Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller 
deltar i behandlingen. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de 
tilstedeværende stemmeberettigede styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets 
medlemmer må stemme for et forslag for at det skal anses vedtatt. I tilfelle 
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.   
  
Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret.  
  
Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner 
at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentleglovas 
prinsipper. Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt 
taushetsplikt.  
  
   



8. Protokoller  
  
Det skal alltid utarbeides protokoller fra styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal 
utarbeides så snart som mulig etter styrebehandlingen og publiseres på internett 
samme dag. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om 
sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. 
Protokollen blir endelig ved godkjenning i påfølgende møte.  
  
Dersom en beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og i 
mot. Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning kan 
kreve sin oppfatning innført i protokollen.  
  
Protokollen skal signeres av de medlemmene som har deltatt i behandlingen. 
Styremedlemmer som ikke har deltatt på styremøtet skal ved påtegning på 
styreprotokollen bekrefte at de har gjort seg kjent med protokollens innhold.  
  
  
9. Informasjon fra styremøtene  
  
Virksomheten i Sykehuset Telemark HF er omfattet av bestemmelsene i 
offentleglova. Informasjon som gis i styremøter eller i styredokumenter kan kun 
benyttes på en måte som ikke skader styrets arbeid og dermed helseforetakets 
interesser.  
  
Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som 
har krav på informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall 
påføres sakspapirene og betyr at styremedlemmene har taushetsplikt om disse 
sakene.  
  
Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos administrerende direktør. 
Styret kan også vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker.  
  
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret og er sammen med administrerende 
direktør, offisiell talsperson for Sykehuset Telemark HF.  
  
  
10. Endring i styreinstruksen  
  
Styreinstruksen kan endres av styret ved vanlig flertallsbeslutning.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Årlig gjennomgang av instruks for administrerende  
         direktør 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
25 - 2016 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 
Beslutningssak 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg: Gjeldende instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF 
 
 
 
Ingress: 
Styret foretar årlig en gjennomgang av Instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark 
HF. 
 
Gjeldende instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF gjennomgås av styret i 
lukket møte. Styret beslutter i møtet eventuelle endringer til gjeldende instruks. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Vedtas i styremøtet. 
 
 
 
 
Skien, den 2. april 2017 
 
 
Per Anders Oksum 
styreleder 
 



 

   
  

 
Instruks for administrerende direktør 

 
Sykehuset Telemark HF 

 
Vedtatt i styremøte 17.09.2012 

 



1. Formål med instruksen  
  
Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og 
rettigheter. Den er basert på helseforetaksloven, eiers styringsdokumenter, vedtekter for 
Sykehuset Telemark HF, samt fullmakter i Sykehuset Telemark HF.  
  
  
2. Overordnet rolleavklaring  
  
Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltingen av 
foretakets virksomhet.  
  
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har 
gjennomføringsansvar i virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for at 
virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets 
avgjørelser, instrukser og andre retningslinjer og aktuelle lover og forskrifter.  
  
Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn 
og andre ansettelsesvilkår. Styret gir instrukser og fører tilsyn med administrerende direktørs 
arbeid.  
  
Administrerende direktør møter i styret, eventuelt ved stedfortreder, med tale- og forslagsrett, 
jf. helseforetaksloven § 26.  
  
  
3. Administrerende direktørs myndighet  
  
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Sykehuset Telemark HF og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.  
  
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge for styret alle saker som etter lov 
eller vedtekter er lagt til styret, samt saker som går ut over administrerende direktørs 
fullmakter. Administrerende direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik 
sak. I slikt tilfelle skal styrets leder umiddelbart informeres.  
  
Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og fullmakter i helseforetaket.  
  
  
4. Administrerende direktørs hovedoppgaver  
  
Administrerende direktør skal:  
  
 arbeide for at Sykehuset Telemark HF utfører sine hovedoppgaver slik de står i foretakets 

vedtekter og andre styrende dokumenter, samt innenfor vedtatt budsjett  

 aktivt bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold, kvalitet og pasientsikkerhet i 
helseforetaket  

 ha ansvaret for foretakets daglige drift og virksomhet og utføre de oppgaver som kreves i 
den forbindelse, herunder følge opp styrets beslutninger  

 
  



Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende 
direktør  
  
Kontroll og regnskap  
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er 
ordnet på betryggende måte, jf. helseforetakslovens § 37, siste ledd. Administrerende direktør 
skal innrette virksomheten slik at foretaket har forsvarlig egenkapital og likviditetssituasjon.  
  
I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer 
som gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. Det legges vekt på at 
risikostyring er integrert i all mål- og resultatstyring.  
  
Virksomhetsstyring  
Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører intern styring 
og kontroll av virksomheten for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Administrerende 
direktørs ansvar omfatter etablering og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å 
sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomfører for å sikre:  
– målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og behandling)  
– pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av økonomisk og annen 
informasjon)  
– overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske 
retningslinjer)  
 
  
Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor 
identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Administrerende direktør har ansvar 
for å etablere et forsvarlig internkontrollsystem og å holde styret tilstrekkelig orientert.  
  
Informasjon til styret  
Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling. I alle ordinære styremøter skal administrerende direktør gi styret skriftlig 
rapport om situasjonen i Sykehuset Telemark HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske 
og ikke-økonomiske forhold med vekt på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet, 
inkludert helse, miljø og sikkerhet.  
  
Administrerende direktør skal for hvert tertial forelegge styret en utvidet rapportering fra 
virksomheten. Rapporten skal inneholde risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, status 
for tilsynssaker og redegjøre for pasientsikkerhet og kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet. I 
denne sammenhengen skal administrerende direktør gi styret et referat fra ledelsens 
gjennomgang av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner.  
  
Styret kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av 
generell art og i saker av særskilt interesse.  
  
Administrerende direktør har ansvaret for å holde styret informert om vesentlige forhold 
internt og eksternt.  
  
   



Rapportering  
 Årlig melding  
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen styret plikter å levere 
til Helse Sør-Øst RHF i henhold til helseforetakets vedtekter.   
 
 Årsberetning og årsregnskap  
 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. 
Administrerende direktør har ansvar for at godkjent årsberetning og årsregnskap innsendes til 
foretaksregisteret.  
  
Saksforberedelse - styremøter  
Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av 
styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår 
saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder og innstiller til vedtak i sakene. 
Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende 
behandlingsgrunnlag. Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta 
innkalling til styremøte.  
  
Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som 
gjøres av ledelsen innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør skal rapportere 
fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal 
sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.  
  
Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret.  
  
Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.  
  
Foretaksmøtet  
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede og har rett til å uttale 
seg i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 17.  
  
Representasjon  
Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige 
ledelsen, jf. helseforetakslovens § 39.  
  
Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, deltar i aktuelle fora og styrende organer i 
foretaksgruppen.  
  
Samarbeid med andre  
Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid med andre når dette er egnet 
til å fremme de oppgaver og målsettinger foretaket skal ivareta.  
  
Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i foretaksgruppen og med 
andre helseforetak.  
  
Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og 
veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et 
helhetlig tilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale og statlige 
samarbeidspartnere. Administrerende direktør skal også tilrettelegge for samarbeid med 
private aktører når dette bidrar til å fremme helseforetakets formål.  



Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universiteter 
og høgskoler, slik at Sykehuset Telemark HF kan ivareta de til enhver tid eksisterende 
forpliktelser.  
  
Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og 
brukerorganisasjoner tilrettelegge for at Sykehuset Telemark HF sikrer den medvirkning som 
er beskrevet i helseforetakslovens § 35 og i vedtektene.  
  
Informasjon og samfunnskontakt  
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles gode holdninger til, rutiner og 
systemer for kontakt med eksterne aktører slik at offentligheten sikres innsyn i de aktiviteter 
Sykehuset Telemark HF har ansvar for. Det skal praktiseres meroffentlighet.  
  
Styret og Helse Sør-Øst RHF skal uten opphold informeres om saker som kan bli gjenstand 
for stor politisk og/eller mediamessig omtale.  
  
Helse, miljø og sikkerhet  
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og gode holdninger 
som ivaretar helse, miljø og sikkerhet i virksomheten inkludert pasientbehandlingen.  
  
Organisering og lederkompetanse  
Administrerende direktør har ansvar for at helseforetaket er riktig organisert og har 
kompetanse som gjør at de samlede oppgavene kan ivaretas på en god måte.  
  
Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode 
lederutviklingsprosesser innenfor foretaket.  
  
Fullmakter  
Administrerende direktør kan, innenfor sin fullmakt, delegere oppgaver og 
avgjørelsesmyndighet til ansatte i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for 
utførelsen av delegert ansvar og myndighet.  
  
  
5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  
  
Styret skal årlig evaluere administrerende direktørs arbeid og resultater.  
  
Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2018-2021 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
26-2017 Konst. økonomidirektør Dana 

Tønnessen 
Orientering 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   
Utrykte vedlegg:   
 
 
 
Ingress: 
 
Saken beskriver de regionale føringene og rammebetingelsene for 2018-2021, gir en vurdering av 
budsjettutfordringen med behov for driftseffektivisering og legger frem forventet utvikling av 
driftsresultatet i perioden.   
 
Rammeforutsetningene og resultatutviklingen som drøftes i saken vil innarbeides i ØLP-leveransen 
til Helse Sør-Øst med frist 18. april.  
 
En styresak med detaljerte planer for virksomheten, vil bli lagt frem til behandling på neste 
styremøte. Styrebehandlingen vil omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet samt 
likviditetsbudsjett.  
 
Budsjettprosessen i Helse Sør-Øst forutsetter at den økonomiske langtidsplanen behandles av 
foretaksstyrene før saken til styret for det regionale helseforetaket ferdigstilles og innen utgangen av 
mai 2017.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Planforutsetningene og resultatutviklingen presentert i saken legges til grunn for videre arbeid med 
økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021. 
 
 
Skien, den 2. april 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør  
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Innledning 
  
Sykehuset Telemark HF er i gang med budsjettprosessen for 2018 og utarbeidelse av den 
overordnede langtidsplanen frem til 2021.  
 
Saken beskriver rammebetingelsene, vurdering av budsjettutfordringen, forventet utvikling av 
driftsresultatet og det interne effektivitetskravet.   
 
I forbindelse med årets budsjettprosess, vil det utarbeides budsjettskriv for å sikre forutsigbarhet, 
koordinert styring av den interne prosessen og gjennomgående prinsipper for utarbeidelse av 
budsjettet i klinikkene. Alle budsjettskriv vil være styrende dokumenter for budsjettansvarlige. 
 
Rammeforutsetningene som gis i ØLP 2018-2021 er også førende for klinikkenes 
planleggingsrammer for 2018. Nye forhold inn mot endelige rammer for 2018 vil være endringer 
som følger av statsbudsjettet, eventuelle nye momenter / uforutsette hendelser og eventuelle avvik i 
vurdert inngangsfart til 2018, enn det som er estimert våren 2017.  

 

Regionale føringer 2018-2021 
 
I foretaksgruppen Helse Sør Øst legges det til grunn at planleggingsrammene for 2018 i ØLP også 
skal være planleggingsrammene inn mot årsbudsjett 2018. Nye forhold inn mot endelige 
inntektsrammer for 2018 vil være endringer som følger av statsbudsjettet for 2018. 
 
De overordnede hovedmål videreføres i neste ØLP periode:  

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Følgende regionale mål legges til grunn for planleggingen i perioden: 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % 
• Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen 
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 
etablering av forbedringstiltak for egen enhet 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 

 
Veksten i pasientbehandlingen og aktiviteten målt i DRG-poeng vil fastsettes etter føringer i 
statsbudsjettet høsten 2017. Foreløpige planforutsetninger er:    

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018. 
• Vekst i aktiviteten innen somatikk skal være om lag 7 % i planperioden. 
• Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere 
enn for somatikk.  

 
Øvrige føringer: 

- gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år og være under 60 dager for somatikk og 
under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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- ressursbruk til forskning skal over tid utgjøre 5 % av samlet ressursbruk og vil primært 
ivaretas gjennom økt forskning med ekstern finansiering 

- foretakene må gjennomføre egne analyser av bemanningsbehov og knytte dette til egne 
utviklingsplaner - tiltak for å sikre utdanning og kompetanse i samsvar med behovet 

- planlagt økonomisk resultat i perioden skal baseres på realistiske forutsetninger og tiltak for å 
oppnå resultatene skal beskrives og tallfestes. Arbeidet skal skje i samarbeid med de ansatte 
og deres organisasjoner. 

- foretaksgruppens samlede driftsresultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst 
utgjøre 2,5 % av samlede inntekter 

- helseforetakene skal bidra med egenfinansiering og likviditet fra egne positive resultater til 
finansieringen av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget helseforetak 

- helseforetakene skal benytte sine kartlegginger av behov for medisinsk teknisk utstyr, foreta 
prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner i innspillet til økonomisk langtidsplan 

- helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 
eiendomsområdet; midler til løpende og ekstraordinært vedlikehold bør ligge på 250 kr/kvm 
for hele bygningsmassen. 

 

Nye forhold i 2018 
 
I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF er det gitt melding 
om forberedelser til endringer i finansieringsordningen: 

- innføring av betalingsplikt for kommunene for pasienter med rus- og/eller psykiske 
helseproblemer, tidligst fra 2018 

- omlegging av refusjonssystemet for laboratorieundersøkelser fra 1. januar 2018 - kan gi 
betydelige omfordelingseffekter 

- oppdaterte beregninger av kostnadsvekter innen ISF- ordningen om. Fra 2018 vil vektene bli 
beregnet med basis i kostnader på pasientnivå, KPP. Foreløpige beregninger tyder på at 
omleggingen kan gi store omfordelingseffekter for enkeltforetak. Generelt vil en slik 
omlegging gi større vekt til medisinske DRG-er og lavere til kirurgiske DRG-er 

 

Inntektsforutsetninger basert på regional inntektsmodell  
 
Det vil igangsettes et regionalt arbeid for kartlegging av elementer i regional inntektsmodell og 
eventuell revidering. Det vil gjøres analyser og vurderinger knyttet til storbykriteriet innen psykisk 
helsevern og TSB, samt abonnementsordningen i somatikk til Oslo sykehusområde.  
 
Innen psykisk helsevern vil det bli sett på om utviklingen innen ambulante tjenester medfører behov 
for endringer i inntektsmodellen. Det vil også komme til vurdering om helseforetakene skal avregnes 
for bruk av luftambulansetjenesten, som til nå har vært håndtert av det regionale helseforetaket.  
 
Videreutvikling av inntektsmodellen vil ikke få innvirkning på inntektsrammene for 2018. 
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Basisrammen reduseres i tråd med den relative lave befolkningsveksten i Telemark sett i forhold til 
øvrige sykehusområder.  
 
Korreksjonen for reduserte pensjonskostnader er beregnet etter andel kostnadsreduksjon i 2017.  
 
Tildelingen for økt aktivitet er et estimat fordelt etter behovsandeler og vil endelig fastsettes etter 
Statsbudsjettet.  
 
Følgende forhold er holdt utenfor beregningene og vil oppdateres høsten 2017: 

- uttrekk av basisrammene 2017 som følge av innføring av nøytral merverdiavgift 
- uttrekk og bevilgning knyttet til Kvalitetsbasert finansiering 
- uttrekk og tilbakelegging av midler knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen  

 
 

ØLP-innspill fra Sykehusapotekene og Sykehuspartner  
 
Sykehusapotekene har estimert medikamentkostnadene for planperioden, som viser en økning på 
nivå med estimatene fra tidligere ØLP. Det er flere og dyrere medikamenter som forventes innført i 
pasientbehandlingen og spesielt kreftbehandlingen vil generere høye kostnader.  
 
Meldingen fra Sykehusapoteket viser at Sykehuset Telemark forventer en gjennomsnitt årlig økning i 
medikamentkostnadene på ca. 13 millioner kr., herav ca. 9 millioner kr. er legemidler til kreft.  
 
Endret medisinbruk, nye inngåtte avtaler for dyre medikamenter og eventuelle økte bevilgninger i 
Statsbudsjettet vil dempe noe av kostnadsveksten i perioden.  
 
Prognose Sykehusapotekene 2017 2018 2019 2020 2021 vekst ØLP

Legemidler til kreft 44 067 814            53 762 733            62 633 584            72 968 126            80 994 619              36 926 805           

Legemidler til MS 26 385 960            28 232 977            29 926 955            31 423 303            32 915 910              6 529 950             

TNF legemidler 44 637 431            42 405 560            38 165 004            37 020 054            37 020 054              ‐7 617 378            

H-resept fra 2016 16 888 024            16 888 024            16 888 024            16 888 024            16 888 024              ‐                         

H-resept fra 2017 3 565 498               3 208 948              3 208 948              3 369 395              3 537 865                ‐27 633                 

LAR 5 022 070              5 122 511              5 224 961              5 381 710              5 502 799                480 729                

Øvrige legemidler 41 514 660            44 669 775            47 841 329            51 142 380            54 722 347              13 207 686           

- Effekt av bytte til Benepali ‐1 852 617             ‐                          ‐                          ‐                          ‐                            1 852 617             

- Effekt av biotilsvarende på Mabthera ‐                          ‐1 565 437             ‐391 359                ‐                          ‐                            ‐                         

- Effekt av biotilsvarende på Humira ‐                          ‐                          ‐3 705 233             ‐926 308                ‐                            ‐                         

Legemiddelkostnader totalt 180 228 840      192 725 090      199 792 212      217 266 683      231 581 617        51 352 777        
Vekst totalt 12 496 250                       7 067 123                         17 474 471                      14 314 934                        

 
 
Sykehuspartner har sendt ut prognosen for utviklingen av tjenesteprisen for 2018-2021. Sykehuset 
Telemark vil få vesentlige høyere kostnader enn tidligere estimater, i hovedsak som følge av 
overgang til nytt ERP og følger av det regionale infrastrukturprosjektet.  
 
Foretaksgruppen HSØ vil gjennom Sykehuspartner sette ut infrastrukturmoderniseringen til HPE 
(Hewlett Packard Enterprise) og kostnaden for dette prosjektet vil fremkomme som et underskudd i 
Sykehuspartner, jfr. fjorårets styrevedtak i HSØ. Nye beregninger i prosjektet viser merkostnader 
knyttet til et lavere nedtak av avtalekostnader enn først antatt og samtlige helseforetak vil faktureres 
for den overskytende kostnaden i 2018. 
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Tjenestepris Sykehuspartner 2017  ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021

IKT‐tjenester 175 613 550        194 193 770        204 773 272        230 220 928        221 770 404       

HR ‐ tjenester 15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          14 000 000         

nytt økonomi og logistikksystem / ERP 6 000 000            8 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000           

Sum 196 613 550        217 193 770        228 773 272        254 220 928        244 770 404       

årlig vekst 20 580 220          11 579 502          25 447 656          ‐9 450 524          

akkumulert 20 580 220          32 159 722          57 607 378          48 156 854         

 

Resultatkrav og budsjettutfordring  
 
Etablering av bærekraftig drift i helseforetakene har sterk fokus og det er gitt klare regionale føringer 
for resultatutviklingen som forventes. Store investeringsbehov krever vesentlige forbedringer av 
driftsresultatene i planperioden.  
 
Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark viser et stort investeringsbehov i nærmest fremtid.   
Oppgraderingen og utvidelsen av bygningsmassen i Skien samt etablering av strålesenteret krever 
betydelige investeringsmidler og eget bidrag til finansieringen.  
 
Sykehuset Telemark har en målsetting om et årlig økonomisk resultat på 100 millioner kr. for å 
etablere en solid økonomi og en bærekraftig drift. Dette er i tråd med regionale føringer om 
driftsresultater mot slutten av økonomiplanperioden, som utgjør minst 2,5 % av samlede inntekter. 
 
Estimert inngangsfart til 2018 
 
Et stort negativt underskudd i 2016 har økt sykehusets budsjettutfordring betraktelig og gitt et 
omfattende behov for effektivisering. Det jobbes internt med realisering av betydelig 
driftseffektivisering.   
 
Klinikkene viser bra fremdrift i arbeidet med realisering av årets innsparingstiltak og god 
kostnadskontroll. Basert på resultater hittil i år og analyser av forventet utvikling ut året, vurderes at 
inngangsfarten til 2018 er nær balanse.  
 
Risikoen for året er knyttet til kostnadsutviklingen for dyre medikamenter og 
gjestepasientkostnadene som viser store svingninger og er en lite forutsigbar kostnad.   
 
Inngangsfarten reduserer budsjettutfordringen i 2018 og på denne måten bidrar positivt til 
resultatutviklingen i ØLP perioden. 
 
 
Helårsvirkning av tiltak fra 2017 
 
I budsjettet for 2017 er enkelte tiltak innarbeidet med forventet virkning i tråd med 
implementeringsplanen. I 2018 vil disse tiltakene generer en mereffekt (differansen fra 
delårsvirkning til helårsvirkning) på 20 millioner kr.  
 
Denne fordelen har samme effekt som inngangsfarten og bidrar positivt til budsjettutfordringen i 
ØLP.  
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Forventning om resultatutvikling 2018-2021 
 
Forventet resultatutvikling  2017 2018 2019 2020 2021

Inngangsfart ‐25 000          ‐                  30 000            60 000            100 000        

Endringer i rammebetingelser:

Basisbevilgninger ØLP  10 000            ‐7 500            2 000              3 000             

Økte bevilgninger til aktivitet ‐ Statsbudsjettet  ? ? ? ?

Kostnadsøkning dyre medikamenter, kvalitetskrav, m.m. ‐12 000          ‐7 000           

Tjenestepris Sykehuspartner inkl. helårsvirkning ERP   ‐26 500          ‐11 000          ‐25 000          9 500             

Pensjon ‐ etterslep effekt KLP 4 000              4 000              5 000             

Øvrig / finans/avskrivninger 4 500              4 500              8 000              ‐5 500           

Aktivitetsbaserte inntekter ‐ kompensasjon tap DRG‐poeng psykiatri  ?

Driftsresultat før intern effektivisering  ‐20 000          ‐10 000          ‐10 000          ‐                 

Internt effektiviseringskrav 50 000            40 000            50 000            ‐                 

Effektiviseringstiltak 2017 ‐ helårsvirkning 20 000           

Nye tiltak / merverdikrav 30 000            40 000            50 000           

Driftsresultat / inngangsfart til neste år ‐                  30 000            60 000            100 000         100 000          
 
 
Resultatbanen for planperioden viser gradvis forbedring av resultatet med målsetting om 100 
millioner kr. innen 2021.  
 
Planen legger opp til et driftsresultat på 30 millioner kr. i 2018, 60 millioner kr. i 2019, 100 millioner 
kr. i 2020 og forutsetter realisering av driftseffektiviseringer på til sammen 140 millioner kr. de neste 
3 årene (50 millioner kr. – 40 millioner kr. – 50 millioner kr.).  
 
Deler av effektivitetskravet for 2018 vil innfris av helårseffekten for innsparingstiltak fra 2017. 
Resterende merverdikrav for 2018 blir 30 millioner kr.  
 
Følgende planforutsetninger er innarbeidet i langtidsplanen: 
 

- inngangsfart på 25 millioner kr. som gir driftsresultat i balanse ved inngangen til 2018 
- kostnadsutviklingen innen dyre legemidler og økende IKT-kostnader blir en stor belastning 

på økonomien de neste årene og øker budsjettutfordringen, spesielt i 2018 
- pensjonseffekten, lavere avskrivinger og økte finansinntekter vil bidra positivt til resultatene 
- realisering av intern effektivisering på 50 millioner kr. i 2018, 40 millioner kr. i 2019 og 50 

millioner kr. i 2020  
 
Det interne effektivitetskravet for planperioden er fordelt internt og klinikkene er i gang med 
kartlegging av nye muligheter for innsparinger og økt effektivitet.  
 
En vurdering av planforutsetningene i klinikkene og risikoprofilen i budsjettopplegget for årene 
2018-2021 vil presenteres i neste styremøte. 
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Investeringer og likviditet 
 
Sykehusets ordinære investeringer vil kunne håndteres innenfor en årlig ramme på 80 millioner kr. i 
et normalt år.   
 
Den negative resultatutvikling i 2016 og svak likviditet har tvunget et lavt investeringsnivå de siste årene, 
med konsekvenser for levetiden på utstyrsparken og tilstanden på byggemassen.   
 
I ØLP perioden legger vi foreløpig opp til en investeringsramme på 65 millioner kr. i 2018 og 80 
millioner kr. fra 2019. De endelige investeringsrammene vil fastsettes etter risikovurderingen av 
driftsbudsjettet.   
 
I ØLP-leveransen, vil rammene for lokale investeringer (hele 1000) følge denne fordelingen: 
 
ØLP 2018-2021 2 018 2 019 2 020 2 021
Årsresultat 30 000          60 000          100 000        100 000        
Likviditet til egne investeringer 48 000          48 000          48 000          48 000          
Løpende investeringer - MTU, BYGG, ANNET -60 000         -75 000         -75 000         -80 000         
IKT - investeringer i SP -5 000           -5 000           -5 000           -5 000           
IKT - tilbakebetalt lån fra tidl.år 4 000             4 000             4 000             4 000             
Egenkapitalinnskudd til KLP -14 400         -14 400         -14 400         -14 400         
Likviditetseffekt 2 600 17 600 57 600 52 600  
 
Ordningen med håndtering av egenkapitalinnskuddet til pensjonskassen innenfor tilgjengelig 
likviditet videreføres og innarbeides i investeringsbudsjettet.  
 
Låneordningen for finansiering av lokale IKT-investeringene i regi av Sykehuspartner er videreført i 
neste planperiode. Nødvendig likviditet stilles til rådighet på investeringstidspunktet og innarbeides i 
investeringsbudsjettet.  
 
Helse Sør-Øst har jobbet med løsninger for utvidelse av stråletilbudet til kreftpasienter i 
helseregionen, grunnet bl.a. underforbruk i flere fylker på Sør- og Østlandet. Etter en grundig 
gjennomgang, hvor kompetanse, reiseavstander og likeverdig tilbud til pasientene ble understreket,  
 
Lokalisering av strålesenteret for sykehusetområdet Telemark-Vestfold er tildelt til Sykehuset 
Telemark etter vedtak i det regionale helseforetaket. Planleggingsarbeidet igangsettes i løpet av 2017 
og investeringen vil innarbeides i den økonomiske langtidsplanen.   
 
Etableringen av strålesenteret er estimert til ca. 230 millioner kr og omfatter nytt bygg, medisinsk 
teknisk utstyr og inventar.  Det pågår avklaringer med RHF vedr. finansieringen av prosjektet i tråd 
med finansstrategien for regional prioriterte investeringsprosjekter. Prosjektet vil hensyntas i 
investerings- og likviditetsbudsjettet til behandling på neste styremøte.  



 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Prosjekt STHF Omstilling 2016-2018 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
27-2017 Prosjektleder Annette Fure Orientering 20.04.2017 
                                                                                                   
 
 
Trykte vedlegg:  
Utrykte vedlegg:  
 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? 
Ja, omstillingsarbeidet kan ha konsekvenser for det totale pasienttilbudet ved STHF. 
Prosjektet har derimot en klar overordnet føring at alle endringer skal være faglig forsvarlige 
ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv. 
 
 
Ingress: 
 
Prosjekt STHF Omstilling 2016-2018 fortsetter med god fremdrift. Flere av delprosjektene 
har avsluttet planleggingsfasen, og konklusjoner og anbefalinger har vært til diskusjon og 
vedtak i ADs ledergruppe for implementering. 
 
Vedlagt følger fremdrift og status for delprosjektene. 
 
Basert på overordnede styringsparametere som følges i prosjektperioden, viser STHF per 
februar/mars en svak positiv utvikling.  
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret tar statusrapporten for prosjekt Omstilling 2016-2018 til orientering 

  
 

Skien, den 2. april 2017 

 
 

Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør 
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Status per delprosjekt 
 
A1: Tjenestetilbud 
 
Hovedmålet for delprosjektet var å vurdere samt anbefale hvordan tjenestetilbudet ved STHF 
skulle tilpasses.  

Delprosjektet fremla sluttrapport for planleggingsfasen med anbefalinger den 15.12.2016. 
Følgende aktiviteter ble vedtatt overført til linje for gjennomføring: 
 

- Medisinsk serviceklinikk: Endring av radiologitilbud Kragerø 
- Medisinsk klinikk: Avvikle lett-avdeling 2.etg fra 01.mars 2017 
- Medisinsk klinikk: Reduksjon Lærings- og mestringssenter tilbud (LMS) Notodden 
- Medisinsk klinikk: Reduksjon ØNH tilbud Øvre Telemark 
- Medisinsk klinikk: Avvikle cytostaticabehandling på Rjukan 
- Klinikk for psykiatri og rusbehandling: Etablering av ny psykosepost  

 
Årseffekt av tiltakene beløper seg til ca. 18 mill. kr. Effekt i 2017 er 10,8 mill. kr. Dette er 
allerede innarbeidet i budsjettet for 2017.  
 

A2: Samhandling 
 
Hovedmålet for delprosjektet er å adressere STHFs relativt høye forbruk av sykehussenger, 
høyt antall liggedøgn (ikke liggetid), høyt nivå på henvisninger, kontrollpasienter, sørge for at 
ø-hjelp pasienter kommer rett til mottak og bedre økonomisk kontroll på overliggere. 
Delprosjektet har arbeidet for å bruke samhandlingsgruppene til å jobbe for at STHF bruker 
sine ressurser mer i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. 
 
Delprosjektet fremla sluttrapport for planleggingsfasen med anbefalinger den 28.2.2017. 
Følgende aktiviteter ble vedtatt overført til linje for gjennomføring:  

 
- Gjennomgang av alle ambulante tjenester 

De siste årene har sykehuset bygget opp ambulante tjenester, uten at det har vært 
tilbudet på sykehuset er blitt justert. Ansvarlig klinikksjef gjennomgår tilbudet og ser 
etter ressursgevinstmål 

- Delvis videreføring av PKO (Praksiskonsulentordningen) i 2017.  
Ordningen omfatter praksiskoordinator og to praksiskonsulenter i til sammen 40 % 
stilling 

- Regi for kommunikasjon med fastlegekorpset i Telemark 
For å skape nye arenaer og bedre henvisningskultur i tråd med intensjoner i 
samhandlingsreformen. Det utarbeides bedre informasjonen på www.sthf.no for 
fastlegene, og sykehuset vil, i samarbeid med PKO, etablere en møteplass med 
kommuneoverlegene. 

- Effekter av akuttkjedeprosjektet  
Akuttkjedeprosjektet videreføres (jf. egen plan). Herunder inngår retningslinjer som 
skal sørge for at ø-hjelp pasienter kommer til rett til mottak. Klare forbedringspunkter 
i samhandling og kommunikasjon er satt i fokus og vil følges godt opp 

- Riktigere fakturering av overliggere 



Kommunene har fått tilgang til lister ukentlig som viser status over utskrivningsklare 
pasienter. Fakturering følges opp. 

- Regelmessig vurdering av bruk av senger/pasientbelegg 
Bruk av senger settes på dagsorden i ledergruppa to ganger årlig med fokus på 
ytterligere justeringer iht. pasientstrømmene. Gjelder alle lokasjoner for somatikk og 
psykiatri. 

- Benytte etablerte samhandlingsorganer 
Samhandlingsporteføljen er i endring. Det etableres et lite råd i Grenland bestående av 
klinikksjefer i medisin, psykiatri og barne-ungdomsmedisin samt kommunalsjefer og 
bruker.  
Videre samhandlingsstruktur avklares av Adm. dir. sammen med 
samhandlingspartnerne og arbeidet med samhandling i Telemark fortsetter i små 
effektive grupper med beslutningsfullmakter. 

- Bruk av velferdsteknologi  
Det arbeides bl.a. for å etablere et IT-basert felles mottakssystem for alle eksterne 
målte pasientdata og system for tilsvarende tilbakemelding til pasienten. 

- Henvisningskvalitet og tilbakevisning  
Arbeidet må fortsette med å bedre henvisningskvalitet. Dette gjøres bl.a. gjennom 
telefonkontakt med breddeerfaren overlege innen gitte fagfelt. Utilfredsstillende 
henvisninger må returneres med tydelig krav om hva man savner. Leder bør ta 
stikkprøver for å sikre at dette gjøres.  
 

Tiltakene medfører ingen umiddelbare økonomiske gevinster, men vil på sikt bidra til en 
riktigere bruk av spesialisthelsetjenesten i Telemark og en bruk i tråd med intensjonene i 
samhandlingsreformen. 

 

A3: Beredskap 
 
Hovedmålet for delprosjektet var å gjennomføre en helhetlig vurdering av vakt- og 
beredskapsordninger for leger ved STHF. Delprosjektet skulle utrede mulighetsrommet for å 
redusere kostnader til STHFs beredskaps- og vaktlinjer, samt innføring av aktivitetsstyrt 
bemanning. Prosjektet har omfattet alle fagområder innen både somatikk og psykiatri, ved alle 
lokasjoner.  
 
Sluttrapport for planleggingsfasen med vurderte muligheter ble presentert på ADs ledermøte 
14.3.2017 og endelig konkludert 28.3.2017. Identifisert mulighetsrom med overordnede 
føringer for vaktlinjer generelt (harmonisering) og konkrete tiltak per vaktlinje, ble besluttet 
og overført til linje for gjennomføring.  
 
Vedtatte overordnede føringer stiller bl.a. krav til at vaktplaner skal være iht. regelverk 
(AML, tariffavtale (vernebestemmelsene)/særavtale), at vaktplaner skal vise reelle timer og 
ikke «blåst opp» som del av lønnsdannelse. Det gis føringer for arbeidsdagens start og slutt, 
samt standardisering av tid til morgenmøte og rapporttid mellom vaktsjikt. Det legges også 
føringer på håndtering av "følgevakter" for ny LIS (lege i spesialisering) inn i arbeidsplaner 
og håndtering av utdanningspermisjon for overlege i ordinær vaktturnus. Avlønning av 
utdanningspermisjon for overleger er også tatt med i betraktningene. Sommerplaner skal 
dimensjoneres ut fra reelt behov, inklusive minste bemanningskrav, dagarbeidstid og vakter. 



Totalt planlegges tiltak for ca. 4,9 mill. kr. realisert i klinikkene i 2017, der deler allerede er 
innarbeidet i budsjett 2017. Ytterligere potensiale er identifisert, men dette vil vurderes 
fortløpende i den kommende budsjettprosessen i de enkelte klinikkene. 
 
 
B1: Drift Skien, Porsgrunn og Notodden 
 
Hovedmålet for delprosjektet er å gjøre en helhetlig vurdering av kapasitetsutnyttelsen ved 
STHF. Delprosjektet utreder mulighetsrommet for å utvide bruk av operasjonsstuer i Skien og 
på Notodden, samt ser på driftstilpasninger som gir bedre areal- og/eller ressursutnyttelse på 
alle lokasjoner. Videre defineres føringer som gjelder for fordeling av poliklinisk virksomhet 
og operasjoner mellom Notodden, Porsgrunn og Skien. 

Arbeidet er delt opp i tre arbeidsgrupper.  
1. Operasjonsdrift (Porsgrunn, Skien, Notodden)   
2. Poliklinikk   
3. Sterilforsyning 
 
Arbeidsgruppen vedr. operasjonsdrift nærmer seg slutten av planleggingsfasen. På dette 
tidspunkt vil gevinstpotensialet kunne spesifiseres ytterligere. Flere tiltak er vurdert, inklusive 
hvordan optimalisere operasjonsaktivitet, vurdere tilbud for hver lokasjon, fordeling av 
inngrep mellom operasjon og poliklinikk, justering av arbeidstid, vurdere «langdager» på 
operasjon, m.m. Et tiltak er allerede besluttet iverksatt; Operasjonsaktivitet stenges i 
Porsgrunn på fredager fra 21.4.2017 til 31.12.2017 grunnet redusert antall pasienter til 
operasjon innenfor noen fagområder.  
 
De øvrige to gruppene; poliklinikk og sterilforsyning, er i oppstarten av utarbeidelse av 
konkrete forslag til løsninger. 

 

B2: Ressurser sengeposter 
 
Målsettingen for delprosjektet er å se på kapasitet– og ressursutnyttelse knyttet til de 
somatiske sengepostene i Skien, Notodden, samt barneavdelingen med fokus på 
kostnadsreduserende tiltak.  

Delprosjektet fremla sluttrapport for planleggingsfasen 28.3.2017. Følgende ble vedtatt for 
gjennomføring:  

- Modell for «God ressursstyring» implementeres for alle sengeposter og regelmessig 
oppfølging av implementering etableres 

- Utskrivningsprosess optimaliseres  
Linjeledelsen ser videre på optimalisering av utskrivningsprosessen for å få til en mer 
effektiv pasientflyt og bedre pasientservice.  

  



- Intensiv/Intermediærsenger 
Egen arbeidsgruppe etableres for å klargjøre grensesnitt mellom sengeposter og 
intensiv/intermediær (Skien og Notodden). Gruppen skal vurdere samarbeidsrutiner, 
medisinskfaglige avklaringer og kompetanse på sengeposter samt dimensjonering av 
intensiv/intermediærsenger. 

- Øke andel sammedagsinnleggelse ved elektive inngrep 
Linjeledelsen ser videre på mulighetene for å bedre gjennomføring av pre-operative 
pasientforløp/preoperativ poliklinikk som muliggjør ytterligere økning av 
sammedagsinnleggelse ved elektive inngrep, jfr. «fast-track-prinsipper» 

- Veiledende premisser og bemanningsnormer fremlagt 
Disse tas til videre vurdering i de enkelte klinikkene. Økt etterlevelse av disse vil bidra 
til økt harmonisering mellom klinikkene. Premisser omtalt er bl.a. lederspenn, 
overlapp mellom vaktskiftene, kombinasjonsstillinger mellom sengepost og 
poliklinikk, inkl. muligheter til å inngå i helgebemanning, pleiefaktor på de ulike 
sengepostene og bedre ferieplanlegging. 

Prosjektet må sees i sammenheng med de merverdikravene som er innfridd på seksjonene. De 
forutsetningene som prosjektet startet med i oktober/november 2016 har endret seg underveis 
i prosessen. Prosjektet så tydelig potensiale til reduksjon av senger og bemanning basert på 
aktivitetsrapporter for 2016. Denne innsparingseffekten er allerede tatt ut i budsjett 2017 med 
nedtak av 17,7 senger og 29 årsverk. Prosjektet anbefaler dermed ingen ytterligere generell 
reduksjon av senger utover vedtatt reduksjon i 2017. Øvrige anbefalte tiltak tas til vurdering i 
de enkelte klinikkene i for ytterligere tiltak i 2017 og i budsjettprosessen for 2018. 

 
B4: Drift radiologi 
 
Målsettingen for delprosjektet er å bidra til å løse utfordringer knyttet til Avdeling for 
radiologi. De siste årene har det vært en kontinuerlig økning i bruk av radiologitjenester. 
Samtidig er det en krevende rekrutterings- og beholdersituasjon av radiologer i både Skien og 
på Notodden, med tidvis utstrakt innleie av vikarer. Utfordringene har ført til en stor 
kostnadsøkning for radiologisk avdeling, og tidvis høy arbeidsbelastning for medarbeiderne. 
Dette delprosjektet skal vurdere og anbefale hvordan Avdeling for radiologi kan skape en mer 
stabil driftssituasjon, og at driften tilpasses innenfor de gitte budsjettrammer.  
 
Prosjektet er i planleggingsfasen og arbeidsgrupper er etablert innenfor fire områder: 

- Identifisere innsparings- og effektiviseringstiltak som medfører et resultat minst i 
balanse innen utgangen av 2018. Herunder vurderes bemanning, oppgaveglidning, 
optimalisering av pasientflyt og innføring av tekniske løsninger. 

- Bremse veksten i antall radiologiske undersøkelser.  
Redusere antall undersøkelser på vakttid, evt. forskyve undersøkelser til ordinær 
kjernetid. I dette arbeidet er samhandling med øvrige klinikker sentralt. 

- Lage en plan for å skape et robust radiologitilbud for hele Telemark, inklusive en 3 års 
plan for rekruttering og opplæringsbehov 

- Vurdere alternative driftsmodeller, evt. kjøp av tjenester  



Mulige driftstilpasninger og besparingspotensiale vil presenteres ved avsluttet 
planleggingsfase. 

 

C1: Effektivisering av stab og kjøp av tjenester i ekstern regi   
 
Målsettingen for delprosjektet er å vurdere og anbefale mulighetene for effektivisering av stab 
og støttefunksjoner, samt anbefale hvilke tjenester som skal drives i intern eller ekstern regi. 
Løsningsforslagene måtte være gjennomførbare innen rimelig tid og gi et økonomisk bidrag. 
Fagområder omfattet av delprosjektet er Service og systemledelse, Fag og 
forskningsavdelingen, Økonomiavdelingen og HR. Delprosjekt har hatt 2 faser. Fase 1 med 
kartlegging av alle oppgaver/funksjoner i organisasjonene, hvor oppgaver/funksjoner ble 
fordelt iht. tre ulike fremdriftsprosesser; 

- Regionale/sentraliserte føringer  
- Effektivisering 
- Konkurransevurdering 

Delprosjektets fase 2 omfattet dypdykk i fagområder/funksjoner i kategori 
konkurransevurderinger. 

Delprosjektet fremla sluttrapport for planleggingsfasen 28.3.2017. Sluttrapporten anbefalte 
stor grad av videreføring av fagområder/funksjoner i sykehusets regi. Tjenesteområder hvor 
det pågår regionale/nasjonale prosesser (Etablering av Sykehusinnkjøp og sentralisering av 
visse funksjoner innen Pasientreiser) følger den planlagte fremdriftsplanen og følges opp av 
de enkelte berørte fagområdene. Tjenesteområder som går til intern effektivisering følges opp 
i linja iht. tildelt merverdikrav 2017/2018. 

Vedtak om utlysning av kafedriften i Skien, Bygg 56, ble vedtatt i ADs ledermøte 14.3.2017. 
Anbefaling om salg av deler av sykehusets tjenesteboliger planlegges fremlagt for styret i mai 
2017. 

 
D1: Koding   
 
Målsettingen for delprosjektet er å bedre kodekvaliteten og sikre en finansiering iht. den 
pasientbehandlingen som utøves ved STHF. STHF vil måle effekten av at koderådgivere i 
større grad koder. Med dette menes det at legene beskriver pasientens helsehjelp og 
formulerer pasientens diagnose-/er gjennom tekstlige beskrivelser i journal og epikrise. 
Koderådgiverne skal etter gjennomlesning av legens notater oversette dette til 
ICD-10 koder som skal settes inn i DIPS. 
 
Det er opprettet en pilot der utvalgte seksjoner for dette arbeidet er gastrokirurgi og Avdeling 
for barne- og ungdomsmedisin. Kodingen iht. til valgt modell pågår i perioden 01.01.17 til 
31.08.17. På bakgrunn av resultater fra piloteringen, vil man vurdere om dette er en egnet 
metode for større utbredelse innen STHF. 
 
Første måling av DRG indeks for disse fagområdene gjøres etter 1. tertial 2017.  



D2: Legemidler  
 
Målsettingen for delprosjektet er å se til at STHF har god styring og kontroll med bruk av 
dyre legemidler. Nye og kostbare legemidler introduseres jevnlig, får markedsføringstillatelse 
i Norge og blir godkjent for bruk i spesialisthelsetjenesten av Beslutningsforum.  
Finansieringsansvaret overføres fra blåreseptordningen til spesialisthelsetjenesten for flere og 
flere av de dyre legemidlene. Dette gjelder både sykehusadministrerte legemidler og de som 
administreres av pasienten selv (H-resept). STHF har finansieringsansvaret for alle H-resepter 
som er skrevet ut på pasienter med bopel Telemark, selv om de er skrevet ut på Betanien, av 
avtalespesialister eller av leger andre steder i landet. Ofte vil legemidlene være 
rammefinansiert i starten, for så etter hvert å overføres til ISF-finansiering. For å få DRG-
inntekt er det da en forutsetning at legemidlene registreres på riktig måte med særkoder i 
DIPS. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) forhandler ofte gode prisavtaler. Det kan gi 
store økonomiske innsparinger ved å raskt skifte over til de mest prisgunstige synonyme 
preparatene, når det er mulig. 
 
Arbeidet planlegges og gjennomføres av en legemiddelkoordinator (er i dag en ressurs fra 
Sykehusapoteket). Vedkommende har som hovedoppgaver å ha kontakt med fagmiljøene om 
nye legemidler, kloke valg av ulike medikamenter ift. kost-nytte, opplæring i og kontroll av 
registreringspraksis, samt ha oversikt over forbruksprofilen for de dyre legemidlene. 
 
Prosess skal også etableres for årshjul for å sikre arbeid med avtaler og implementering på 
kontinuerlig basis. 
 
Gevinstrealiseringsplan er under utarbeidelse etter gjennomgang av ny LIS avtale som 
kommer i mars.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Konsernrevisjon korridorpasienter 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
28-2017 Halfrid Waage Orientering 20.04.17 
                                                                                                   
Trykte vedlegg: Konsernrevisjonens sluttrapport  
Utrykte vedlegg: Fylkesmannens sluttrapport 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten?  
Ja, overbelegg og korridorpasienter kan medføre redusert tilgang til kompetanse samt manglende 
observasjoner og oppfølgning. 
 
Ingress:  
 
Konsernrevisjonen har undersøkt hvordan utvalgte enheter ved Sykehuset Telemark arbeider med 
å nå målet om at det ikke skal forekomme korridorpasienter. Revisjonen er gjennomført i perioden 
november 2016 til februar 2017.  
 
Forut for revisjonen har Sykehuset Telemark hatt tilsyn fra Fylkesmannen på temaet «Forsvarlig 
pasientbehandling ved overbelegg». Det ble gjort et betydelig forbedringsarbeid og korrigerende 
tiltak, og på grunnlag av dette arbeidet lukket Fylkesmannen tilsynet medio november 2016. 
 
I sin sluttrapport har konsernrevisjonen konkludert med at de reviderte enhetene i hovedsak 
oppfyller kriteriene i problemstillingene som det er revidert på. Dette utdypes med at Sykehuset 
Telemark har iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter. Videre blir registrering av 
korridorpasienter i hovedsak gjennomført i henhold til angitt praksis. Samtidig pekes det på 
fortsatt behov for å ha oppmerksomhet på området.  
 
Saken gir en kort oversikt over forbedringsarbeid hittil, samt konsernrevisjonens funn. Det er 
beskrevet tiltakene som iverksettes for å møte anbefalingene i konsernrevisjonens rapport. 
  
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret tar saken til orientering. 

 
 
Skien, den 28. mars 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 

Konsernrevisjonens funn 
På bakgrunn av Helse Sør-Øst RHF sitt uttalte mål om at det ikke skal forekomme 
korridorpasienter har konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomført revisjon av 
korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF. Revisjonen ble gjennomført ved tre enheter i 
sykehuset i perioden november 2016 til februar 2017. Konsernrevisjonens observasjoner ble 
revidert opp mot følgende to problemstillinger: 

 Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter?  
 Blir registrering av korridorpasienter gjennomført i henhold til angitt praksis? 

Problemstillingene var nærmere definert med henholdsvis åtte og to revisjonskriterier.  
 
Den overordnede vurderingen etter revisjonen var at helseforetaket har iverksatt tiltak for å 
forebygge korridorpasienter, noe som er underbygget av at nivået på korridorpasienter er betydelig 
redusert ifht. for et år siden. Samtidig pekes det på fortsatt behov for oppfølging og evaluering av 
tiltak. Konsernrevisjonen konkluderer med: 

 Målet om ingen korridorpasienter er en integrert del av virksomhetsstyringen 
 Det er etablert prinsipper for styring av kapasitet og pasientflyt 
 Enkelte mangler i etterlevelse av implementerte retningslinjer 

 
I tabellen under fremkommer konsernrevisjonens anbefalinger om tiltak for det enkelte 
revisjonskriterium.  
Problemstilling Konsernrevisjonens anbefaling 
Har helseforetaket iverksatt tiltak for å 
forebygge korridorpasienter? 
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Mål er kommunisert og kjent, og 
risikovurdering gjennomføres. 
 

Ingen anbefaling 

Det foreligger prosedyrer og 
planer for hvordan helseforetaket 
skal arbeide med 
korridorpasienter. 
 

Helseforetaket gjennomfører tiltak som 
sikrer at retningslinjer og etablerte rutiner 
for dokumentasjon også etterleves. 

Ansvar og roller for koordinering 
og styring av pasientflyt er angitt. 
 

Helseforetaket vurderer om koordinatorer i 
stillinger med ulik myndighet kan skape 
utfordringer for koordinering av 
korridorpasienter. 
 
Behovet for ytterligere opplæringstiltak 
vurderes. 

Samarbeidet med kommunene 
angående KAD-plasser er angitt. 
 

Ingen anbefaling 

Pasienter som er 
utskrivningsklare blir skrevet ut. 
 

Ingen anbefaling 

Satellittpasienter ivaretas. 
 

Ingen anbefaling 
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Rutiner for rapportering og 
oppfølging er etablert. 
 

Ingen anbefaling 

Avvik meldes og håndteres i 
avvikssystemet. 
 

Ingen anbefaling 

Blir registrering av korridorpasienter 
gjennomført i henhold til angitt praksis? 
 

 

R
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kr
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er
 Det er etablert et system for 

oversikt over senger og kapasitet. 
 

Ingen anbefaling 

Det er definert og angitt hva som 
skal registreres, på hvilken måte 
og av hvem. 
 

Det anbefales at føringer for 
registreringspraksis avklares og forankres. 

 

Tidligere tilsyn fra Fylkesmannen 
Forut for konsernrevisjonen gjennomførte Fylkesmannen gjennomført tilsyn med Sykehuset 
Telemark; forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg. Fylkesmannen	konstaterte	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	overbelegg.	
	

2. Sykehuset	 Telemark	 HF	 sikrer	 ikke	 forsvarlig	 oppfølging	 av	 pasienter	 som	 av	
kapasitetsgrunner	 legges	 på	 andre	 sengeposter	 enn	 der	 de	 skulle	 være	 ut	 fra	
sykdomsbildet	(«satellittpasienter»).”	

	
Avvikene er basert på mange funn og delfunn og kan systematiseres i følgende åtte hovedgrupper 
av uønsket hendelse/trussel: 

1. Overbelegg på sengeposter Medisinsk og Kirurgisk klinikk 
2. Mangelfull oppfølging av pasienter ved stort arbeidspress/overbelegg 
3. Mangelfull opplæring på Gastrokirurgisk sengepost 
4. Ansatte får mangelfull bistand ved høyt arbeidspress 
5. Mangelfull oppfølging av satellittpasienter  
6. Mangelfulle styringsverktøy 
7. Mangelfull rapportering til styret 
8. Underrapportering av avvik 

	
Tilsynet og funnene ble tatt på største alvor. Det ble i løpet av 2016 gjennomført et betydelig 
forbedringsarbeid og korrigerende tiltak. Forbedringsarbeidet etter Fylkesmannens tilsyn ble 
innlemmet i det allerede pågående Korridorprosjektet. Her var hovedverneombudet og 
legeforeningen representert i forprosjektet, mens selve implementeringen av tiltak skjedde i nært 
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samarbeid med linja. I tillegg ble antallet senger økt på de mest belastede sengepostene. Det ble 
også utarbeidet et online dataverktøy som viser korridorpasienter og belegg i sanntid. På grunnlag 
av dette arbeidet konkluderte Fylkesmannen i sin tilbakemelding 14.11.16 at sykehuset hadde 
iverksatt tiltak som var tilstrekkelige for å rette avvikene. Fylkesmannen ga anerkjennelse til 
ledelse, fagmiljøer og ansatte for at Sykehuset Telemark på de områdene som tilsynet gjaldt, nå 
framsto som betydelig sikrere og bedre enn før tilsynet. 
 

Nærmere om Konsernrevisjonens funn 
Sett i lys av det betydelige arbeidet som er gjort med utarbeiding og implementering av tiltak i 
tilknytning til Fylkesmannens tilsyn, kan Konsernrevisjonens revisjon av korridorpasienter ses på 
som en evaluering av det iverksatte forbedringsarbeidet.  Det er tidligere i prosessen gjort risiko- 
og sårbarhetsanalyser av både pasientsikkerhet og arbeidsbelastning. Det anses ikke nødvendig å 
gjenta nå.  
 
Konsernrevisjonen har revidert tre seksjoner; sengepost MATA, sengepost HJERTE og 
akuttmottaket. Dette er de sentrale og mest belastede postene når det gjelder overbelegg og 
korridorpasienter. Det er derfor grunn til å anta Konsernrevisjonens funn representerer et realistisk 
bilde. 
 

Forbedringsarbeid ifbm Konsernrevisjonen 

Det er utarbeidet tiltak på de tre aktuelle områdene. Forslagene har vært sendt ut i linjen med 
invitasjon til innspill. Tiltakene anses som tilstrekkelige for å rette opp Konsernrevisjonens 
anbefalinger. 

Konsernrevisjonens 
anbefalinger 

Tiltak 

Helseforetaket gjennomfører 
tiltak som sikrer at 
retningslinjer og etablerte 
rutiner for dokumentasjon 
også etterleves (s. 9 i utkast 
til rapport). 
Gjelder:  
a) Dokumentasjon av 

informasjon 
pasient/pårørende  

b) Legene skriver i liten grad 
overflyttingsnotat 

c) Overflyttingsnotat 
inneholder i liten grad 
samstemt 
legemiddelliste 

d) Akuttmottaket 
dokumenterer ikke 
vurdering av pasienten 
legges på annen avdeling 
grunnet kapasitet 

a) Hva gjøres for å sikre bedre informasjon til 
pasient/pårørende?  
I Kirurgisk klinikk har fagutviklingssykepleieren fått ansvar for å 
sikre informasjon til satellittpasienter tilhørende sitt fagområde / 
sin sengepost.  
I Medisinsk klinikk har seksjonsledere informert sine ansatte om 
at de må dokumentere informasjon som gis til 
pasient/pårørende.  

b) Hva gjøres for å forbedre dokumentasjon ved overflytting
Tydeliggjøring av legenes dokumentasjonsplikt jf. retningslinje  
ID23812 Overflytting av pasienter mellom sengeposter i STHF. 
Ansvar: avdelingsledere 

c) I retningslinje TQM ID 29200 står det at samstemt 
legemiddelliste skal fremgå av overflyttingsnotatet. Medisinsk 
hovedkurve følger med pasienten og det er her man 
dokumenterer om kurven er samstemt Krav om samstemming i 
overflyttingsnotat fjernes fra retningslinjen.  

 
d) Hva gjøres for å forbedre akuttmottakets dokumentasjon 

av medisinskfaglige vurdering ved overflytting av pasient 
til annen sengepost? 
Det er satt inn en rubrikk i F2 akuttkurve hvor legene skal skrive 
at de har gjort en medisinskfaglig vurdering. Retningslinjen 
Pasientflyt fra akuttmottak til somatiske sengeposter og mellom 
sengeposter –TQM ID 29202 oppdateres i samsvar med dette.  
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Konklusjon 
For å imøtekomme Konsernrevisjonens anbefalinger gjøres følgende: 
Endringene som er oppsummert under gjøres kjent i organisasjonen ved at linjeleder gjør kjent for 
ansatte og implementerer: 

- Endringene i TQM ID 29202 og 29200 Nytt dokument som beskriver riktig registrering i 
DIPS av pasienter ifht. post- og avdelingstilhørighet 

 
Videre oppfølging inngår i virksomhetsstyringen ved de månedlige virksomhetsrapportene, samt i 
oppfølgingsmøter både mellom adm. dir. og klinikksjefer, og mellom Helse Sør-Øst og Sykehuset 
Telemark.  
 
Den månedlige statusen på korridorpasienter formidles ut til seksjonsledere for å sikre tett 
oppfølging og involvering av medarbeidere med faktagrunnlag. Klinikksjefer og avdelingsledere 
følger opp egne sengeposter. 
  
 

Helseforetaket vurderer om 
koordinatorer i stillinger med 
ulik myndighet kan skape 
utfordringer for koordinering 
av korridorpasienter.  

Koordinatorrollen i kirurgisk klinikk har myndighet på et høyere nivå 
enn i medisinsk klinikk. For at dette ikke skal by på usikkerhet er det i 
medisinsk klinikk utarbeidet retningslinje med klar beskrivelse av 
ansvar for seksjonsledere i denne rollen. Retningslinjen beskriver 
også når neste ledernivå skal involveres.    

Behovet for ytterligere 
opplæringstiltak for 
ansvarshavende sykepleier på 
sengepost vurderes, gjelder 
ansvarlig sykepleier på kveld 
og helg. 

I TQM ID 29202 Pasientflyt fra akuttmottaket til somatiske 
sengeposter og mellom sengeposter beskrives funksjonen til 
ansvarshavende sykepleier i sengepost. Seksjonsledere på sengepost 
bruker sine informasjonskanaler for å sikre at alle sykepleier som 
innehar funksjonen som ansvarshavende, vet hvilke ansvar og 
oppgaver som inngår  

Det anbefales at føringer for 
registreringspraksis avklares 
og forankres. 
 

I evalueringsmøtet 28.10.2016 var det enighet om følgende 
registreringspraksis:  

1. Pasienter som overflyttes til annen sengepost av 
kapasitetsårsaker (internt i klinikken eller til satellittpost) 
beholder sin opprinnelige avdeling og det foretas derfor kun 
en postoverflytting (Eksempel: Flyttes fra avd MATA, post 
SMATA til avd MATA, post HJERTE) 

2. Dersom det er medisinsk grunn til at pasienten flyttes gjøres 
avdelings- og postoverflytting (Eksempel: Pasient på 
ortopeden som får et akutt hjerteinfarkt flyttes fra avd ORT, 
post SORT til avd HJERTE, post SHNG) 

 
Lokal retningslinje for registreringspraksis gjøres gjeldende på nivå 1. 
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1. Konklusjoner fra revisjonen  
 

1.1 Om revisjonen 
Denne rapporten presenterer resultatene av konsernrevisjonens revisjon «Korridorpasienter» ved 
Sykehuset Telemark HF. Revisjonen har undersøkt hvordan utvalgte enheter i Sykehuset 
Telemark HF arbeider med å nå målet om at det ikke skal forekomme korridorpasienter. 
Revisjonen har følgende problemstillinger:  
 

 Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter? 

 Blir registrering av korridorpasienter gjennomført i henhold til angitt praksis? 
 
Revisjonen er utført med intervju og testing ved tre enheter i Sykehuset Telemark HF, som alle er 
lokalisert i Skien. Revisjonen er gjennomført i perioden november 2016 – februar 2017. 
 

1.2 Konklusjoner  
Konsernrevisjonens overordnede vurdering er at de reviderte enhetene i hovedsak oppfyller 
kriteriene i problemstillingene. Dette betyr at helseforetaket har iverksatt tiltak for å forebygge 
korridorpasienter. Videre blir registrering av korridorpasienter i hovedsak gjennomført i henhold 
til angitt praksis. Det er fortsatt behov for å ha oppmerksomhet på området, både med hensyn til 
oppfølging og evaluering av implementerte tiltak. Konsernrevisjonens vurdering begrunnes med 
følgende: 
 

 Målet om ingen korridorpasienter er en integrert del av virksomhetsstyringen. 

 Det er etablert prinsipper for styring av kapasitet og pasientflyt. 

 Enkelte mangler i etterlevelse av implementerte retningslinjer. 
 
Målet om ingen korridorpasienter er en integrert del av virksomhetsstyringen 
Sykehuset Telemark HF har hatt en reduksjon i antall korridorpasienter etter oppstart av 
prosjektet «Ingen korridorpasienter ved STHF». Målet om ikke å ha korridorpasienter er angitt, 
kommunisert og synes gjennomgående kjent i reviderte enheter. Revisjonen har også vist at 
risikovurderinger gjennomføres. Det er videre etablert et system som gir kontinuerlig oversikt 
over ledige senger og kapasitet i helseforetaket. Det er også etablert rutiner for hvordan 
helseforetaket skal rapportere og følge opp kvalitetsindikatoren, og dette har etter vår vurdering 
blitt en integrert del av virksomhetsstyringen på alle nivåer i reviderte enheter.  
 
Etter konsernrevisjonens vurdering bidrar dette samlet til å gi helseforetaket et godt grunnlag for 
styring og oppfølging i arbeidet med å unngå korridorpasienter. 
 
Det er etablert prinsipper for styring av kapasitet og pasientflyt 
I forlengelsen av prosjektet ble det etablert tiltak spesielt rettet mot styring av pasientflyt og 
kapasitetsutfordringer, inkludert ivaretakelse av satelittpasienter. Tiltakene er konkretisert i 
overordnede retningslinjer og prinsipper, der tilhørende roller, ansvar og myndighet er angitt. 
Retningslinjene er forankret og implementert i de reviderte enhetene. 
 
Iverksatte tiltak og økt fokus på problemstillingen har, etter konsernrevisjonens vurdering, hatt 
positiv innvirkning på arbeidet med å unngå korridorpasienter.  
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Enkelte mangler ved etterlevelsen av implementerte retningslinjer  
Revisjonen har også vist enkelte mangler ved etterlevelsen av overordnede retningslinjer for 
dokumentasjon, når pasienter flyttes fra akuttmottak til sengeposter og mellom sengeposter. I 
dette ligger det blant annet at legene i liten grad skriver overflyttingsnotat med oppdatert 
legemiddelliste, og at sykepleierne i liten grad dokumenterer om pasient og pårørende er 
informert om flyttingen. Manglende etterlevelse av retningslinjene kan innebære risiko for at 
arbeidsprosesser blir mindre effektive.  
 
Det er gitt anbefalinger knyttet til etterlevelse av retningslinjer for dokumentasjon, opplæring av 
vakthavende sykepleier i koordinatorfunksjonen og korrekt registreringspraksis.  
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2. Innledning 
 

2.1 Bakgrunn  
 
I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 er det stilt krav om at det ikke skal 
forekomme korridorpasienter. Bakgrunnen for dette er at en korridor er et uegnet sted for å drive 
pasientbehandling. Plassering av pasienter i korridor kan ha uheldige konsekvenser for pasientene 
selv, for andre pasienter i avdelingen og for personalets arbeidsmiljø.  
 
Det er etablert en kvalitetsindikator for å måle og følge med på utviklingen av andel 
korridorpasienter i norske sykehus, og kvalitetsindikatoren er også en prosessindikator for styring 
av pasientstrøm. Pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige kapasitet ved ekstraordinære 
hendelser, som ulykker og katastrofer, omfattes ikke av indikatoren. 
 
Samtlige helseforetak, beskrev i en redegjørelse til Helse Sør-Øst RHF i 2015, at de hadde fokus 
på tiltak som skal gi bedre kapasitet, tilgjengelighet og pasientgjennomstrømning på avdelinger 
med høy andel korridorpasienter. Helseforetakene rapporterte videre betydningen av tiltak som 
samhandling og samarbeid internt, styring og koordinering av pasientflyt, kompetanse og 
koordinering i akuttmottak og føringer for omfordeling og flytting av pasienter. Videre har 
utskrivning av pasienter og hvordan kommunene anvender kommunale akutt døgnplasser (KAD-
plasser) også betydning for kapasitet i sykehuset. 
 
Nasjonalt ble det for 1. tertial 2016 rapportert 1,4 % korridorpasienter. Dette er en nedgang på 
0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme tertial i 2015. Utfordringen var størst innenfor 
somatisk spesialisthelsetjeneste og indremedisinske avdelinger, men også gastrokirurgiske- og 
ortopediske avdelinger har perioder med korridorpasienter.  
 
I 2. tertial 2016 hadde Helse Sør-Øst RHF en andel på 1,2 % korridorpasienter innen somatikk, 
og tilsvarende tall for Sykehuset Telemark HF (STHF) var 1,4 %. Figur 1 viser andel 
korridorpasienter i STHF for somatikk i 2015 og 20161. Andel korridorpasienter er redusert for 
samtlige måneder i 2016 sammenlignet med foregående år. 

 
Figur 1 Andel korridorpasienter i STHF for somatikk i 2015 og 2016 

                                                 
1
 Dataene i figur 1 er ikke revidert av konsernrevisjonen. 
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2.2 Mål og problemstillinger  
 
Målet med denne revisjonen er å undersøke hvordan helseforetaket arbeider for å sikre at det ikke 
forekommer korridorpasienter. Det innebærer å undersøke om det på overordnet nivå er etablert 
mål, strategier, rutiner og prosedyrer både for å unngå - og håndtere korridorpasienter. Deretter 
vil konsernrevisjonen undersøke om rutinene er videreført i reviderte enheter. 
 
For å svare opp dette er det definert følgende problemstillinger: 

1. Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter? 
2. Blir registrering av korridorpasienter gjennomført i henhold til angitt praksis? 

 
Revisjonskriteriene blir utledet under hver av problemstillingene. 
 
 

2.3 Omfang og avgrensning 
 
Sykehuset Telemark HF er organisert i seks klinikker hvor pasientrettet arbeid er organisert, samt 
tre stabsavdelinger i tillegg til direktørens kontor. Helseforetaket har døgndrift på to lokasjoner, 
Skien og Notodden samt dagsykehus i Porsgrunn, Rjukan og Kragerø.   
 
Revisjonen ble gjennomført ved følgende klinikker lokalisert i Skien (se figur 2): 

 Akutt- og beredskapsklinikken, seksjon for akuttmottak (Akuttmottak).  

 Medisinsk klinikk, Avdeling A for hjerte-/ nyre- hormonsykdommer og akuttgeriatri, 
seksjon medisin 3 (Medisin 3).  

 Kirurgisk klinikk Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi, seksjon gastro 4 
(Gastro 4). 

 
Figur 2 Forenklet organisasjonskart for Sykehuset Telemark HF som viser hvilke enheter som er blitt revidert. 
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Andelen korridorpasienter ved reviderte enheter i medisinsk og kirurgisk klinikk, har vært 
gjennomsnittlig høyere enn øvrige enheter innenfor samme klinikk i 2016. 
 
Utnyttelsen av kapasitet på tvers av enheter i helseforetaket, eller dimensjoneringen av kapasitet i 
sykehuset er ikke vurdert i revisjonen. 
 
 

2.4 Gjennomføring og revisjonsgrunnlag  
 
Revisjonen ble gjennomført i perioden november 2016 - februar 2017. Det er gjennomført 
verifisering av observasjoner gjennom innspill på utkast rapport som ble oversendt den 25. januar 
2017. Se vedlegg 1 for nærmere redegjørelse av saksgang og rapportering.  
 
Følgende lovkrav og føringer er sentrale for å belyse problemstillingene som revisjonen omfatter: 

 Helseforetaksloven, Helsepersonelloven, Forskrift om internkontroll i helse – og 
omsorgstjenesten, Forskrift om brannforebygging. 

 Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Telemark HF, Nasjonale kvalitetsindikatorer - 

Definisjonskatalog, Styringsparametere og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og 

helsefag, Helse Sør-Øst RHF 2016.  

 Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll Helse Sør-Øst RHF.  

 
 

2.5 Revisjonskriterier 
 
Vi har utarbeidet revisjonskriterier som observasjonene i revisjonen vurderes opp mot. Enkelte 
av revisjonskriteriene er ikke eksplisitte lovkrav, men forutsetninger for at overordnede mål og 
krav etterleves. For problemstilling 1 er det utarbeidet åtte revisjonskriterier, og for 
problemstilling 2 er det utarbeidet to revisjonskriterier, se oversikten under. 
 
1) Har helseforetaket iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter? 
 
Mål og plan for å forebygge korridorpasienter 

 Mål er kommunisert og kjent, og risikovurdering gjennomføres  

 Det foreligger prosedyrer og planer for hvordan helseforetaket skal arbeide med 
korridorpasienter  

 Ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt er angitt 
 
Tiltak for å forebygge korridorpasienter  

 Samarbeidet med kommunene angående KAD-plasser er angitt  

 Pasienter som er utskrivningsklare blir skrevet ut  

 Satelittpasienter2 ivaretas 

Rapportering og oppfølging av korridorpasienter 

 Rutiner for rapportering og oppfølging er etablert 

                                                 
2
Kirurgisk klinikk: Pasienter av generell kirurgisk art (enkle sårprosedyrer, commotio og abcesser) kan ligge på alle kirurgiske 

sengeposter og blir således ikke definert som satellittpasienter. Øvrige pasienter som ligger utenfor det grenspesialiserte området 
pasienten tilhører defineres som satellittpasient. Dette gjelder også kirurgisk pasient på ikke-kirurgisk sengepost. 
 

Medisinsk klinikk: Pasienter som legges på sengepost nevrologi/ slag/rehabilitering eller kirurgisk sengepost defineres som 

satellittpasient. 
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 Avvik meldes og håndteres i avvikssystemet  

2) Blir registrering av korridorpasienter gjennomført i henhold til angitt praksis?  
 

 Det er etablert et system for oversikt over senger og kapasitet 

 Det er definert og angitt hva som skal registreres, på hvilken måte og av hvem  
 
 

2.6 Metode 
 
I gjennomføringen av revisjonen har følgende metoder blitt benyttet: 

 Innhenting og gjennomgang av dokumentasjon, herunder avviksmeldinger fra reviderte 
enheter for perioden 1.januar 2016 til 28. november 2016. 

 Samtaler/intervju med ledere, sykepleiere og leger som har roller og ansvar med hensyn 
til å håndtere korridorpasienter/overbelegg.  

 Test av at oppsettet for registrering av korridorpasienter/senger i DIPS ved de reviderte 
enheter er korrekt.  

 Innhenting av andel beleggsprosent på KAD-plasser og antall utskrivningsklare døgn ved 
hjelp av datauttrekk. 

 Test av etterlevelse av ulike retningslinjer ved journalgjennomgang. 
 
Nærmere oversikt over revisjonsgrunnlag og gjennomførte samtaler fremkommer i vedlegg 1. 
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3. Tiltak for å forebygge korridorpasienter 
 
For å belyse problemstillingen har konsernrevisjonen undersøkt hvordan helseforetaket har 
etablert styring og kontroll i arbeidet med å forebygge korridorpasienter, se kap. 1.5. 
Videre utdypning av revisjonsgrunnlaget følger i vedlegg 2. 
 
I kapitlene 2.1 – 2.3, beskrives revisjonskriterier, observasjoner fra revisjonen, samt våre 
vurderinger og eventuelle anbefalinger. Først presenteres resultatet av revisjonen for det som er 
gjennomgående for helseforetaket, og det som er felles for klinikkene. Deretter presenteres 
resultatet for seksjonene samlet. 
 
 

3.1 Mål og planer for å forebygge korridorpasienter 
 
 
Revisjonskriterie:  
Mål er kommunisert og kjent, og risikovurdering gjennomføres  
 
Helseforetaket bør utforme, kommunisere og gjøre kjent målet om å unngå korridorpasienter. Det forventes videre 
at det gjennomføres risikovurderinger i tilknytning til operasjonalisering og oppfølging av målet.  
 
Revisjonen har vist at målet om ikke å ha korridorpasienter er angitt i «Oppdrag og bestilling 
(OBD) for Sykehuset Telemark HF (STHF) i 2016». Målet er videreført i interne dokumenter og 
kommunisert. På bakgrunn av intervju i reviderte enheter er det vårt inntrykk at målet er 
gjennomgående kjent i helseforetaket. 
 
Revisjonen har videre vist at helseforetaket har vurdert risiko ved målsetningen om at det ikke 
skal forekomme korridorpasienter i forbindelse med tertialvis rapportering. Det gjennomføres 
også risikovurderinger i forbindelse med helseforetakets prosjekt «Ingen korridorpasienter i 
STHF». 
 
Vurdering 
Klare og kommuniserte mål er viktig for å sikre at virksomheten styrer i henhold til en felles 
målsetning. Risikovurderinger bør gjennomføres for å sikre at riktige tiltak prioriteres, slik at 
målene kan nås. Revisjonen har vist at målet om ikke å ha korridorpasienter er angitt, 
kommunisert og synes gjennomgående kjent i helseforetaket. Revisjonen har også vist at 
risikovurderinger gjennomføres. Etter konsernrevisjonens vurdering bidrar dette samlet til å gi 
helseforetaket grunnlag for styring og oppfølging i arbeidet med å unngå korridorpasienter. 
 
 
Anbefalinger 

 Ingen anbefaling. 

 
 

Revisjonskriterie:  
Det foreligger prosedyrer og planer for hvordan helseforetaket skal arbeide med 
korridorpasienter 
 
Helseforetaket bør utarbeide prosedyrer som angir hvordan det skal arbeides med korridorpasienter, samt at dette 
er konkretisert i prosedyrer for klinikkene og avdelingene. Det forventes videre at det foreligger prosedyrer for 
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ivaretakelse av brannvern, og at det er rutiner for hvordan man tilrettelegger for eventuelle korridorpasienter. 
Prosedyrer og rutiner må være kjent og etterleves i enhetene. 
 
Revisjonen har vist at det foreligger overordnede planer og prosedyrer for hvordan helseforetaket 
skal arbeide med å forebygge korridorpasienter. Planer og tiltak som er iverksatt, har i hovedsak 
grunnlag i et overordnet og gjennomgående prosjekt; «Ingen korridorpasienter i STHF»3, der 
helseforetaket har etablert og implementert føringer for å forebygge korridorpasienter. Føringene 
er videre operasjonalisert i overordnede retningslinjer, der det er angitt konkrete tiltak som skal 
gjennomføres, blant annet ved kapasitetsutfordringer, overbelegg og korridorpasienter. Det 
legges til grunn gjennomgående prinsipper for styring av pasientflyt, herunder utnyttelse av 
kapasitet, ivaretakelse av satelittpasienter, samarbeid internt, samt at det er angitt ansvar og 
myndighet, både på avdelingsnivå og for ansatte.  
 
Revisjonen har også vist at det foreligger rutiner for tilrettelegging for hvordan pasientene skal 
ivaretas dersom sengepostene har korridorpasienter. Det foreligger retningslinjer for brannvern 
som er gjeldende for Medisin 3 og tilsvarende for Gastro 4. Det er videre angitt konkret 
plassering for eventuelle korridorpasienter, slik at sengene ikke blokkerer brannvernsutstyr, dører 
eller rømningsveier. Det fremkom i intervju at korridorpasienter skjermes med skjermbrett og har 
ringeklokke.  
  
På bakgrunn av intervju i reviderte enheter, er det vårt inntrykk at prosedyrene er gjennomgående 
kjent.  
 
Konsernrevisjonens testing viser noe svak etterlevelse av overordnede retningslinjer, i hovedsak 
knyttet til krav om dokumentasjon ved overflytting av pasienter mellom sengeposter i STHF 
(Dok. ID: 29200). Journalgjennomgangen har videre vist at legene i liten grad skriver 
overflyttingsnotat med oppdatert liste over legemidler når pasienten overflyttes til annen 
sengepost. Denne observasjonen bekreftes i intervjuene der det fremkom at pasientens kurve 
med oversikt over medikamenter følger med pasienten ved overflytting. Overføringsnotat med 
samstemt legemiddelliste vil innebære at pasientens legemidler skal skrives i et nytt notat. Dette 
kan ifølge de intervjuede utgjøre risiko for feilføring, noe som antas å være en medvirkende årsak 
til at kravet om dokumentasjon av samstemt legemiddelliste ikke gjennomføres. 
 
Journalgjennomgangen har videre vist at sykepleienotatene ikke alltid inneholder informasjon om 
at pasient og pårørende er informert om flyttingen og hensikten med denne. 
 
Dersom en sengepost har fullt belegg, skal akuttmottaket dokumentere i journal at det er vurdert 
at pasienten må legges på enheten selv om dette genererer overbelegg (Dok. ID: 29202). I 
intervjuene fremkom det at denne vurderingen i liten grad dokumenteres. 
 
Vurdering 
Det bør være etablert en praksis for arbeidet med å forebygge korridorpasienter, og denne bør 
være forankret i planer og prosedyrer. Etterlevelse av tiltak og handlinger som inngår i denne 
praksisen skal bidra til at korridorpasienter unngås.  
 
Revisjonen har vist at det foreligger planer og prosedyrer for hvordan helseforetaket skal arbeide 
for å forebygge korridorpasienter, og disse synes å være gjennomgående kjent. Revisjonen har 
imidlertid avdekket manglende etterlevelse av retningslinjer, i hovedsak knyttet til kravet om 
dokumentasjon. Manglende overflyttingsnotat fra legene kan medføre risiko for at sengeposten, 
som pasienten blir overflyttet til, ikke får oppdatert informasjon om pasientens tilstand og 
                                                 
3
 Prosjektet er besluttet i styret i STHF, 19.05. 2016, styresak 37-2016. 
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behandling. Fravær av en samstemt legemiddelliste gir risiko for at pasientens legemidler ikke er 
kvalitetssikret i forbindelse med overflyttingen, og kan medføre at pasienten blir feilmedisinert. 
Det påpekes også fra helseforetakets side at det er et erkjent behov for å følge opp 
implementeringen, samt evaluere etablerte retningslinjer.  
 
Etter konsernrevisjonens vurdering foreligger det konkrete prosedyrer for hvordan helseforetaket 
skal arbeide for å forebygge korridorpasienter, men manglende etterlevelse av prosedyrene kan 
mulig medføre risiko for pasientsikkerheten.  
 
 
Anbefalinger 

 Helseforetaket gjennomfører tiltak som sikrer at retningslinjer og etablerte rutiner for 
dokumentasjon også etterleves. 

 
 
Revisjonskriterie:  
Ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt er angitt 
 
Helseforetaket bør angi og gjøre kjent ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt. Det forventes at 
det er etablert tiltak for opplæring i ansvar og roller. 
 
Revisjonen har vist at ansvar og roller for koordinering og styring av pasientflyt er angitt i de 
overordnede retningslinjene som omhandler håndtering av overbelegg og korridorpasienter. Det 
er blant annet angitt ansvar og myndighet for fordeling av pasienter, overflytting av pasienter, 
ivaretakelse av satelittpasienter, journalføring og samarbeid.  
 
Ansvaret mellom akuttmottaket og sengeposter er fastsatt og angitt. 
 
Helseforetaket har roller med ansvar for å koordinere ved overbelegg på de reviderte enhetene. 
Koordinatorene har ansvar og myndighet for å løse situasjoner med stort overbelegg. Det 
foreligger oversikter med navngitte koordinatorer på Medisin 3, Gastro 4, samt i Akuttmottaket. 
 
Revisjonen har videre vist at ansvar og myndighet er knyttet opp mot etablerte roller og 
involverer linjeledelse, samt roller/funksjoner tilknyttet etablert vaktstruktur. Sistnevnte 
involverer sykepleiefaglig - og medisinskfaglig kompetanse. Det er også angitt ansvar og 
myndighet for å sikre etterlevelse av retningslinjene. 
 
På bakgrunn av intervju i reviderte enheter er det vårt inntrykk at ansvar og roller i hovedsak er 
kjent. 
  
Revisjonen har imidlertid avdekket svakheter i organiseringen av ansvar og roller for 
koordinering av pasientflyt, og opplæring i koordinatorrollen. 
 
I intervjuene med Gastro 4 fremkom det, at det på dagtid er ulik organisering av 
koordinatorrollen i medisinsk og kirurgisk klinikk. I kirurgisk klinikk er det avdelingsleder som 
innehar koordinatorrollen, mens tilsvarende rolle i medisinsk klinikk ivaretas og alterneres 
mellom tre seksjonsledere. Koordinatorrollen i kirurgisk klinikk oppfattes å ha mer myndighet i 
egen klinikk, enn tilsvarende rolle i medisinsk klinikk. Det angis at dette kan medføre at det tar 
lengre tid å finne løsninger når tiltak for overbelegg skal iverksettes.  
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Det angis i intervjuene med de reviderte enhetene at det i vakttiden er det vakthavende sykepleier 
som innehar koordinatorfunksjon. Det gjennomføres opplæring i rollen. Ved Medisin 3 og 
Gastro 4 fremkom det imidlertid i intervju at det er behov for ytterligere opplæring i funksjonen, 
blant annet i hva det innebærer å ha ansvaret for vakttelefonen, samt å være kontaktpersonen for 
Akuttmottaket.  
 
Det fremkom også i revisjonen at Akuttmottaket har problemer med å få telefonisk kontakt med 
vakthavende sykepleier på sengepostene. Sengepostene angir at en mulig årsak kan være 
manglende dekning på nye vakttelefoner. Dette kan medføre at det blir forsinkelser ved 
overflytningene mellom akuttmottaket og sengepostene. 
 
Vurdering 
Å definere ansvar og roller, samt å sikre at ansatte er innforstått med egen rolle og eget ansvar, er 
viktig for å sikre effektive prosesser med styring og koordinering. Revisjonen har vist at ansvar og 
roller for å koordinere og styre pasientflyt er angitt og kjent blant medarbeidere i reviderte 
enheter.  
 
Revisjonen har videre vist at koordinatorrollen innehas av ansatte på ulikt ledernivå. Etter vår 
vurdering kan dette medføre at ansatte i rollen som koordinator har ulik myndighet. Uklarhet om 
egen eller andres ansvar og roller, kan etter konsernrevisjonens vurdering medføre risiko for 
forsinkelser i beslutninger og tiltaksarbeid.  
 
Revisjonen har videre avdekket at det er behov for opplæring av vakthavende sykpleier i 
koordinatorfunksjonen, eksempelvis hva det innebærer å ha ansvaret for vakttelefonen, Etter 
konsernrevisjonens vurdering kan mangelfull opplæring medføre risiko for at ansvar og oppgaver 
ikke ivaretas.  
 
 
Anbefalinger 

 Helseforetaket vurderer om koordinatorer i stillinger med ulik myndighet kan skape 
utfordringer for koordinering av korridorpasienter.  

 Behovet for ytterligere opplæringstiltak vurderes. 

 
 

3.2 Tiltak for å forebygge korridorpasienter 
 
 
Revisjonskriterie:  
Samarbeidet med kommunene angående KAD-plasser er angitt  
 
Helseforetaket bør angi og definere hvordan de skal samarbeide med kommunene angående kommunale akutte 
døgnplasser (KAD-plasser).  
 
Revisjonen har vist at samarbeidet mellom kommunene angående KAD-plasser er definert og 
beskrevet i samarbeidsavtale mellom kommunene og helseforetaket. Samarbeidet ivaretas og 
følges opp blant annet via «Telemarksmodellen», der samhandlingskoordinatorer er delt 
organisatorisk mellom kommune og helseforetaket. Helseforetaket finansierer 40 % av den 
enkelte stilling, mens kommunene finansierer det resterende. Intensjon bak ordningen er at 
samarbeidskoordinatoren skal være en bidragsyter når det er utfordringer i grensesnittet mellom 
helseforetaket og kommunene.  
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Det er fire steder i Grenland der det er etablert tilsammen 19 KAD-plasser. Revisjonen har vist at 
Skien og Siljan kommune i revisjonsperioden, hadde høyest gjennomsnittlig belegg på 70 %.  
Videre hadde kommunene Porsgrunn og Drangedal lavest gjennomsnittlig belegg på ca. 40 - 35 
%.   
 
Det fremkom i intervjuene at det pågår et kontinuerlig samarbeid mellom kommunene, fastleger 
og helseforetaket for å sikre at KAD-plasser anvendes. Tiltakene er blant annet rettet mot 
fastlegenes rolle i forhold til å velge korrekt nivå på helsetjeneste og bruk av KAD-plasser. 
 
Vurdering 
En god utnyttelse av KAD-plassene i alle kommunene kan bidra til at pasienter i større grad 
behandles på riktig nivå. Revisjonen har vist at helseforetaket har etablert samarbeid med 
kommunene om KAD-plasser, men det er ulik utnyttelsesgrad i kommunene. En bedre 
utnyttelsesgrad kan medføre at helseforetaket får en reduksjon i antall innleggelser som igjen kan 
frigjøre kapasitet på sengepostene.  
 
Etter konsernrevisjonens vurdering bidrar samarbeidet med kommunene angående KAD-plasser 
til å redusere antall innleggelser, som igjen har betydning for frigjøring av kapasitet i 
helseforetaket. Det er derfor viktig at helseforetaket fortsatt har fokus på samarbeidet med 
kommunene, og at dette videreutvikles. 
 
 
Anbefalinger 

 Ingen anbefaling. 

 

 
 
Revisjonskriterie:  
Pasienter som er utskrivningsklare blir skrevet ut 
 
Helseforetaket bør etablere rutiner som sikrer at utskrivningsklare pasienter blir skrevet ut. I dette inngår det at 
det er etablert avtaler mellom helseforetaket og tilhørende kommuner om utskrivningsklare pasienter. 
 
Revisjonen har vist at helseforetaket har rutiner som skal sikre at utskrivningsklare pasienter blir 
skrevet ut. Revisjonen har videre vist at det er etablert likelydende samarbeidsavtale mellom 
STHF og de omliggende kommunene, som beskriver hvordan samarbeidet mellom første- og 
andrelinjetjenesten skal foregå. Avtalen er videre operasjonalisert i en overordnet prosedyre.  
 
På bakgrunn av intervju i reviderte enheter, er det vårt inntrykk at prosedyrene er gjennomgående 
kjent. Tallene som er hentet fra helseforetaket (se figur 3) viser at det i perioder har vært 
utfordringer med å få skrevet ut pasienter (utskrivningsklare), spesielt til Skien kommune4. 
Observasjonen bekreftes i intervjuene. 
 
Det fremkom i intervjuene at gjennomsnittlig liggetid på Medisin 3 er 3,4-3,5 døgn, men at det 
kan skje at enkelte pasienter blir liggende som utskrivningsklare i 1-2 uker. Sistnevnte gjelder 
pasienter både fra Medisin 3 og Gastro 4. 
 

                                                 
4
 Dataene i figur 3 er ikke revidert av konsernrevisjonen. 
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Figur 3 Antall utskrivningsklare døgn per kommune fra januar tom oktober 2016 

 
Vurdering 
Etablering av avtaler og prosedyrer for å sikre at utskrivningsklare pasienter skrives ut til 
kommunehelsetjenesten er viktig for å frigjøre sengeplasser på sengepostene. Revisjonen har vist 
at det er etablert slike avtaler og det foreligger en overordnet prosedyre. Prosedyren synes å være 
kjent.  
 
Revisjonen har videre vist at det er perioder hvor utskrivningsklare pasienter blir liggende i 
helseforetaket, og at dette kan skyldes manglende kapasitet på mottakersiden i kommunene.  
 
Etter vår vurdering bidrar avtaler mellom helseforetaket og tilhørende kommuner, samt rutiner i 
helseforetaket til at utskrivningsklare pasienter blir skrevet ut. Ferdigbehandlede pasienter som 
likevel ikke blir skrevet ut fra helseforetaket, kan medføre at senger ikke frigjøres for pasienter 
med behov for innleggelse. Det er viktig at helseforetaket fortsatt har fokus på samarbeidet med 
kommunene, og det forutsettes at dette videreutvikles. Det har ikke vært innenfor rammene i 
revisjonen å vurdere kommunenes arbeid. 
 
 
Anbefalinger 

 Ingen anbefaling. 
 
 
Revisjonskriterie:  
Ivaretakelse av satelittpasienter  
 
Helseforetaket bør etablere tiltak for ivaretakelse av satelittpasienter. Videre forventes det at det er angitt kriterier 
for hvilke pasienter som kan flyttes til andre avdelinger slik at pasientene blir ivaretatt med rett kompetanse, og at 
det er rutiner for gjennomføring av legevisitt for satelittpasienter. Disse prosedyrene og rutinene må være kjent i 
enhetene. 
 
Revisjonen har vist at det er etablert tiltak for å ivareta satelittpasienter. Det foreligger en 
overordnet retningslinje for oppfølging av satelittpasienter som angir prinsipper for ivaretakelse 
av disse pasientene (Dok. ID: 29200). Denne omfatter blant annet tiltak for å sikre kompetanse 

Antall utskrivningsklare døgn per kommune fra januar tom oktober 2016
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og ivareta medisinskfaglige behov, samt tiltak for å sikre dokumentasjon i journal, legevisitt og 
videre oppfølging av satelittpasienter. 
 
Tiltak for å ivareta satelittpasienter er rettet inn mot perioder med kapasitetsutfordringer og 
overbelegg. I slike perioder iverksettes kapasitetsmøter for å fordele pasienter mellom enheter, og 
man avklarer hvilke pasienter som kan flyttes. I Medisin 3 er det eksempelvis etablert daglige 
tavlemøter der flytteliste utarbeides. I intervjuene fremkom det at Gastro 4 utarbeider flytteliste 
dersom belegget tilsier det. Revisjonen har vist at det er utarbeidet en retningslinje for praksisen 
med tavlemøte i medisinsk klinikk (Dok. ID: 29758). Retningslinjen ble publisert i 
revisjonsperioden.  
 
Det foreligger også en retningslinje på overordnet nivå som omhandler tiltak for å sikre 
pasientflyt fra akuttmottaket til somatiske sengeposter og mellom sengeposter (Dok. ID: 29202). 
I denne retningslinjen defineres satelittpasient, og det angis hvilke pasienter som kan flyttes hvor 
basert på medisinskfaglige vurderinger, diagnose og fagtilhørighet.   
 
Ansvar og myndighet for ivaretakelse av satelittpasienter er angitt i de nevnte overordnede 
retningslinjene og er knyttet til konkrete roller i helseforetaket, både kliniske/faglige og i linjen.  
 
Revisjonen har vist gjennom intervju i reviderte enheter, at retningslinjene synes å være 
gjennomgående kjent.   
 
I intervjuene fremkom det at legene i noen tilfeller prioriterer legevisitt til de sykeste pasientene 
før de går legevisitt på satelittpasienter. Dette begrunnes med at det er medisinsk avklarte 
pasienter som er satelittpasienter, og noe forsinket legevisitt til denne gruppen har sin bakgrunn i 
nødvendige faglige prioriteringer. Journalgjennomgangen har også vist variasjon i tidspunkt for 
legevisitt for satelittpasienter. 
 
Vurdering 
Det må foreligge tiltak som sikrer at pasienter som flyttes til andre enheter enn moderavdelingen 
blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Revisjonen har vist at det foreligger retningslinjer for 
ivaretakelse av satelittpasienter, og disse synes å være kjent i reviderte enheter.  
 
Revisjonen har imidlertid avdekket at det kan være utfordringer knyttet til å gjennomføre 
legevisitt til satelittpasientene før legevisitt til pasientene på moderavdelingen, slik det er angitt i 
overordnede retningslinjer. Etter konsernrevisjonens vurdering kan det være flere mulige årsaker 
til dette. Forsinket legevisitt til satelittpasientene kan etter vår vurdering utgjør risiko for at 
kapasitet på sengepostene ikke blir frigjort og at ferdigbehandlet pasienter opptar sengerommene. 
Det er viktig at reviderte enheter fortsatt har fokus på intensjonen med interne retningslinjer.  
 
 
Anbefalinger 

 Ingen anbefaling. 
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3.3 Rapportering og oppfølging av korridorpasienter  
 
Revisjonskriterie:  
Rutiner for rapportering og oppfølging er etablert 
 
Helseforetaket bør etablere rutiner for rapportering og oppfølging av korridorpasienter som en del av den ordinære 
driften.  
 
Revisjonen har vist at det er etablert rutiner for rapportering og oppfølging av korridorpasienter. 
 
Gjennomgangen har vist at virksomhetsdata rapporteres månedlig til ledelsen og styret, samt 
tertialvis til Helse Sør-Øst RHF. Temaet «korridorpasienter» inngår i rapporteringen.  
 
Revisjonen har videre vist at det er etablert struktur for rapportering og oppfølging i klinikkene, 
og de reviderte enhetene. Rapportering og oppfølging av korridorpasienter gjennomføres som en 
del av klinikkledermøter, ledermøter, seksjonsledermøter, personalmøter og daglige tavlemøter. I 
intervjuene fremkom det at korridorpasienter er tema på personalmøter, undervisningsdager og at 
ansatte holdes fortløpende oppdatert. Eksempelvis benytter Akuttmottaket avdelingens interne 
informasjonsavis «Akuttnytt», til ukentlig oppfølging. 
 
Revisjonen har vist at det er etablert et system som gir kontinuerlig oversikt over senger og 
kapasitet i helseforetaket. Det henvises til revisjonskriteriet på side 18. Systemet benevnes internt 
som «online-oversikten». Det fremkom i intervjuene at informasjon om måloppnåelse er 
tilgjengelig for ansatte gjennom denne oversikten. 
 
Vurdering 
Rapportering og oppfølging av korridorpasienter er viktig for å avgjøre om tiltak som er iverksatt 
for å redusere antall korridorpasienter har effekt. 
 
Revisjonen har vist at det er etablert rutiner for hvordan helseforetaket skal rapportere og følge 
opp korridorpasienter. Rapportering og oppfølging av korridorpasienter har etter vår vurdering 
blitt en integrert del av virksomhetsstyringen i helseforetaket. Etter vår vurdering bidrar dette til å 
gi helseforetaket grunnlag for styring og oppfølging i arbeidet med å unngå korridorpasienter. 
 
 

 

Anbefalinger 

 Ingen anbefaling. 
 

 
 
Revisjonskriterie:  
Avvik meldes og håndteres i avvikssystemet  
 
Helseforetaket bør angi praksis for registrering og håndtering av avvik. Det forventes videre at det meldes avvik, og 
at resultatene fra avvikshåndtering anvendes til forbedring. 
 
Revisjonen har vist at det foreligger prosedyre for håndtering av avvik og systematisk 
forbedringsarbeid (Dok. ID: 861). Det er angitt hva som skal meldes, roller og ansvar i forhold til 
for å håndtere avvikene, samt hvordan meldte hendelser kan brukes i kontinuerlig 
forbedringsarbeid.  
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På bakgrunn av intervju i reviderte enheter, er det vårt inntrykk at prosedyrene er gjennomgående 
kjent. 
 
I intervju fremkom det videre at det meldes avvik blant annet knyttet til satelittpasienter, 
overbelegg samt forsinket behandling og/eller medisinering. Dette bekreftes også i 
gjennomgangen av avviksmeldingene for perioden 1. januar – 28. november 2016 fra henholdsvis 
Medisin 3 og Gastro 4.  
 
I revisjonen er det hentet ut meldinger fra avvikssystemet som viser at det er meldt avvik direkte 
relatert til implementeringen av retningslinjene med bakgrunn i korridorpasientprosjektet.  
 
Revisjonen har videre vist at meldte avvik gjennomgås i de reviderte enhetene blant annet i 
personalmøter, morgenmøter, og anvendes i forbedringsarbeid.  På Medisin 3 og Gastro 4 
anvendes meldte avvik eksempelvis som opplæringscase i personalmøter. I Akuttmottaket 
publiseres eksempelvis relevante avvik i «Akuttnytt». Det fremkom imidlertid i flere av 
intervjuene at det er et erkjent forbedringspotensial i forhold til å melde avvik. 
Konsernrevisjonen har ikke gjennomført revisjonshandlinger for å estimere omfanget av 
underrapporteringen. 
 
Vurdering 
Avvik og avvikshåndtering bør inngå som en sentral del av forbedringsarbeidet i helseforetaket. 
Avviksmeldinger knyttet til korridorprosjektet kan være vesentlig for å få informasjon knyttet til 
effekt av iverksatte tiltak og eventuelle uønskede side-effekter. 
 
Revisjonen har vist at det er etablert prosedyre for melding og håndtering av avvik, og denne 
synes å være kjent i reviderte enheter. Det meldes avvik, og disse benyttes i forbedringsarbeid, 
men underrapportering av avvik kan medføre risiko for at feil, mangler og/eller 
forbedringsområder ikke blir avdekket. Etter konsernrevisjonens vurdering bidrar avvikssystemet 
og meldte avvik til å gi helseforetaket informasjon om iverksatte tiltak knyttet til 
korridorprosjektet har effekt. Underrapportering utgjør en risiko for at vesentlige svakheter ikke 
oppdages og håndteres optimalt. I forbindelse med forbedringsarbeidet som gjøres i 
helseforetaket, er det sentralt at reviderte enheter oppmuntrer til og bygger kultur for å melde 
avvik. 

 
 

Anbefalinger 

 Ingen anbefaling. 
 
 

4.  Registrering av korridorpasienter  
 
For å belyse problemstillingen har konsernrevisjonen undersøkt hvordan helseforetaket har 
etablert styring og kontroll med å registrere korridorpasienter, se kap. 1.5. Videre utdypning av 
revisjonsgrunnlaget og revisjonskriterier følger i vedlegg 2. 
 
Antall korridorpasienter er en kvalitetsindikator for sykehusopphold som helseforetakene blir 
målt på (indikator nr. N-001). Kvalitetsindikatoren angir andel døgn med korridorpasienter. 
Pasienter som innlegges utover sykehusets vanlige kapasitet omfattes ikke av indikatoren. Dette 
gjelder ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer.  
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I kapittelet 3.1, beskrives revisjonskriterier, observasjoner fra revisjonen, samt våre vurderinger 
og eventuelle anbefalinger. Først presenteres resultatet av revisjonen for det som er 
gjennomgående for helseforetaket, og det som er felles for klinikkene. Deretter presenteres 
resultatet for seksjonene samlet.  
 
 

4.1 Registreringspraksis 
 
 
Revisjonskriterie:  
Det er etablert et system for oversikt over senger og kapasitet 
  
Helseforetaket bør etablere et system som til enhver tid har oversikt over antall senger, belegg og kapasitet. Det 
forventes videre at informasjonen holdes oppdatert.  
 
STHF har etablert et system som gir kontinuerlig oversikt over senger og kapasitet i 
helseforetaket. Systemet benevnes internt som «online-oversikten». Denne oversikten viser blant 
annet kapasitet, ledige senger, overbelegg og korridorsenger og er basert på fortløpende 
registrering av sengepostlister i DIPS. Oversikten er tilgjengelig for samtlige ansatte via 
intranettet, «Pulsen». Det bekreftes i intervjuene at det er enighet i helseforetaket om at online-
oversikten genererer korrekte data. Det fremkom i intervju at det er gjort utsjekk i helseforetaket 
som viser at det er samsvar mellom data/informasjon i online-oversikten og sengepostenes lister. 
Konsernrevisjonen har ikke utført revisjonshandlinger for å bekrefte hvorvidt data i online-
oversikten er korrekt. 
 
På bakgrunn av intervju i reviderte enheter er vårt inntrykk at online-oversikten er 
gjennomgående kjent. Akuttmottaket anvender oversikten til å fordele pasienter ved overbelegg, 
og til å styre pasientflyten. De reviderte enhetene anvender oversikten til å ha kontinuerlig 
oversikt av kapasitet, samt ved flytting av pasienter etter flytteliste.    
 
Vurdering 
Et system som gir kontinuerlig styringsinformasjon om antall senger, belegg og kapasitet på 
sengepostene, vil gjøre foretaket bedre i stand til å styre pasientflyten. For at systemet skal gi et 
riktig bilde er det sentralt at det oppdateres kontinuerlig.  
 
Revisjonen har vist at det er etablert et system i helseforetaket som sikrer at man har oversikt 
over senger og kapasitet. Systemet synes å være gjennomgående kjent og blir anvendt i reviderte 
enheter. Etter konsernrevisjonens vurdering, gir systemet oversikt over belegget på sengepostene, 
og bidrar både til styring av pasientflyten og til arbeidet med å unngå korridorpasienter. 

 
 

Anbefalinger 

 Ingen anbefaling. 

 
 
Revisjonskriterie:  
Det er definert og angitt hva som skal registreres, på hvilken måte og av hvem  
 
Helseforetaket bør sikre at registrering og oppfølging av indikatoren gjøres i henhold til beskrivelse fra 
Helsedirektoratet (N-001, versjon 1.3 2012). Det bør foreligge prosedyrer som angir praksis for korrekt 
registrering, rapportering og oppfølging av indikatoren. 
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Revisjonen har vist at det foreligger en DIPS – brukerveiledning (Dok. ID: 19943) for 
registrering av sengepostlister. Denne angir praksis for registrering og oppfølging av 
korridorpasienter. Definisjonen av korridorpasient i brukerveiledning vurderes å være i samsvar 
med beskrivelsen fra Helsedirektoratet. Revisjonen har vist at det rapporteres på indikatoren til 
ledelsen og styret månedlig, og tertialvis til NPR og Helse Sør-Øst RHF.  
 
Registrering av korridorpasienter samt andre registreringer som eksempelvis tekniske senger, 
permisjon og ledsager, gjøres fortløpende og manuelt i sengepostlisten i DIPS.  
 
Det fremkom i intervju at det er sykepleierne i akuttmottaket som først registrerer pasientene i 
systemet, ved at de datateknisk overflyttes til sengeposten via sengepostlisten i DIPS. Medisin 3 
og Gastro 4 registrerer så pasientene med koder inn i sengepostlisten i DIPS. Det er sykepleierne 
på de ulike sengepostene som definerer om pasienten er «korridorpasient». 
 
Opplæring i registreringspraksis gjennomføres for nyansatte, blant annet via DIPS-kurs og e-
læring. Det bekreftes i intervju at de pasientene som registreres som korridorpasienter på de 
reviderte enhetene, er pasienter som faktisk ligger på korridor (ikke permisjoner, fortetningsrom, 
avstengte pasientrom). 
 
På bakgrunn av intervju i reviderte enheter, er det vårt inntrykk at rutiner og veileder for 
registreringspraksis er gjennomgående kjent. Revisjonen har imidlertid vist at pasienter som ikke 
er satelittpasienter, men som legges på andre sengeposter enn moderposten registreres ulikt i 
Akuttmottak og Medisin 3. Føringer for denne type pasientregistrering er ikke fremlagt i 
revisjonen.  
 
Vurdering 
Riktig registreringspraksis er viktig for å sikre at helseforetaket har korrekt grunnlag for 
styringsinformasjonen som hentes ut.  
 
Når det gjelder korridorpasienter har revisjonen vist at det er definert og angitt hva som skal 
registreres, på hvilken måte og av hvem. Etter vår vurdering synes dette å være i samsvar med 
Helsedirektoratets beskrivelse av kvalitetsindikatoren. 
 
Når det gjelder observasjonen knyttet til ulik praksis for registrering i DIPS av pasienter som 
innlegges på andre sengeposter enn moderposten, vurderer konsernrevisjonen at dette kan 
medføre risiko for feil loggføring av pasientinnleggelser, samt manglende journaltilgang.  
 
 
Anbefalinger 

 Det anbefales at føringer for registreringspraksis avklares og forankres. 
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5. Vedlegg 1 
Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang og rapportbehandling 

Informasjonsgrunnlag 

Styrende dokumenter  

Helseforetaksloven 

Helsepersonelloven 

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten   

Rammeverk for virksomhetsstyring, prinsipper for intern styring og kontroll 

Nasjonale kvalitetsindikator indikator nr. N-001 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 

Forskrift om brannforebygging 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) § 5.6 
 Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Telemark HF  

https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-sykehusopphold/antall-
korridorpasienter-pa-sykehus 
 
 
Definisjonskatalog, Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag, 
Helse Sør-Øst RHF 2016 
 Notat til Helse- og omsorgsdepartementet, 17. september 2015 
Med bakgrunn i henvendelse fra HOD etter oppfølgingsmøter med regionale helseforetak bes 
RHFene beskrive hvilke tiltak som er iverksatt av RHFene og hvordan helseforetakene jobber 
med å redusere/avvikle korridorplasser. 

Beslutningssak om iverksettelse av prosjektet "Ingen korridorpasienter ved STHF" og 
Prosjektbeskrivelse/rapport. Arbeidet med ingen korridorpasienter ved STHF. 

Operasjonalisering og plan for implementering av tiltakene i korridorprosjektet 
Statusrapport Pr. 23. august 2016 

Styret-20160622-50-01 Tertialrapport 1. tertial 2016 

Styret-20161016_74 Tertialrapport 2. tertial 2016 

STHF strategi 2016-2019 

Utviklingsplan 2030 

Risikovurdering - pasientsikkerhet korridorprosjektet 

Rapport fra tilsyn med forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg -Sykehuset Telemark HF, 
Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk 2016 

Lederavtaler 

TQM ID 861 Systematisk forbedringsarbeid - uønskede hendelser - avvik - forebyggende og 
korrigerende tiltak 

TQM ID 23812 Overflytting av pasienter mellom sengeposter i STHF 

TQM ID 29200 Oppfølging av satellittpasienter 

https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-sykehusopphold/antall-korridorpasienter-pa-sykehus
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-sykehusopphold/antall-korridorpasienter-pa-sykehus
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TQM ID 29202 Pasientflyt fra akuttmottaket til somatiske sengeposter og mellom sengeposter 

TQM ID 3248 Utskriving av pasienter fra somatiske enheter ved STHF 

TQM ID 23659 Branninstruks Medisin 3 Nordfløyen 

TQM ID 8546 Branninstruks kirurgen 4 

TQM ID29758 Tavlemøter-risikomøter og høsting av data i medisinsk klinikk 

TQM ID 19943 Registrere rom, seng, team, behandler, primærkontakt og ledsager 

Delavtale om innleggelse og utskrivningsklare pasienter avtale 4.3.1 

Operativ plan for Akutt- og beredskapsklinikken 2016 

Strategisk plan 2016 – 2019 Medisinsk klinikk STHF 

Overordna samarbeidsavtale mellom STHF og kommunene i Telemark 

Styret-20161016_75 Fylkesmannens tilsyn med forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg. 
Endelig brev av 14.10.16 med tiltak Virksomhetsrapportering til styret februar til-november 2016 

Gjennomførte samtaler 

Rolle Enhet 

Fagdirektør Sykehuset Telemark HF 

Samhandlingskoordinatorer 
 

Grenland, Vest-Telemark og Midt og Øst Telemark 

Analyse 
 

Sykehuset Telemark HF 

Klinikksjefer Kirurgisk klinikk, Seksjon gastro 4, Medisinsk 
klinikk, Seksjon medisin 3 og Akutt- og 
beredskapsklinikken, Seksjon for akuttmottak 

Avdelingsledere og seksjonsledere Kirurgisk klinikk, Seksjon gastro 4, Medisinsk 
klinikk, Seksjon medisin 3 og Akutt- og 
beredskapsklinikken, Seksjon for akuttmottak 

Koordinatorer/sykepleiere Kirurgisk klinikk, Seksjon gastro 4, Medisinsk 
klinikk, Seksjon medisin 3 og Akutt- og 
beredskapsklinikken, Seksjon for akuttmottak 

Overleger Kirurgisk klinikk, Seksjon gastro 4, Medisinsk 
klinikk, Seksjon medisin 3 og Akutt- og 
beredskapsklinikken, Seksjon for akuttmottak 

Sekretær Akutt- og beredskapsklinikken, Seksjon for 
akuttmottak 

Saksgang og rapportbehandling 

Dato  Aktivitet  

16. august 2016 Varsel om internrevisjon 

2. november 2016  Innledende møte 

22. november 2016 Oppstart revisjon 

25. januar 2017 Oversendelse av utkast rapport til reviderte enheter 

14. februar 2017 Tilbakemelding utkast rapport 

28. februar 2017 Oversendelse endelig rapport 

 Behandling av revisjonsrapport i helseforetakets styre 

 Styret i Helse Sør-Øst RHF orienteres om revisjonsrapport og helseforetakets 
tiltaksarbeid av revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst 
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6. Vedlegg 2 
 

Utdypende føringer knyttet til tiltak for å forebygge korridorpasienter  
 
I oppdragsdokument 2016 til Helse Sør-Øst RHF vises det til regjeringens målsetninger. Disse 
forutsetter at virksomheten skal innrettes for å nå følgende overordnede mål: 1. Redusere 
unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, 2. Prioritering av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Innenfor mål 3, 
«Bedre kvalitet og pasientsikkerhet» er det for 2016 presisert at det ikke skal forekomme 
korridorpasienter. Målet er videreført i «Oppdrag og Bestilling 2016 for Sykehuset Telemark HF». 
 
I oppfølgingsmøter med regionale helseforetak i mars 2015 legges det til grunn at helseforetakene 
igangsetter tiltak for å sikre at aktiviteten planlegges i henhold til pasientens behov. Det er videre 
angitt at helseforetakene må undersøke sammenhengen mellom beleggsprosent og kvalitet, det vil 
si om det er forsinkelser i pasientforløp, opphopning av pasienter i akuttmottak, 
korridorpasienter, sykefravær hos ansatte, økt forekomst av sykehusinfeksjoner og økt dødelighet 
med mer. 
 
Helse Sør-Øst RHF innhentet i 2015 en redegjørelse fra alle helseforetakene om status og tiltak 
på arbeidet med å redusere/avvikle korridorplasser. Helseforetak med høy andel 
korridorpasienter beskrev i redegjørelsen at de hadde et spesielt fokus på tiltak som skal gi en 
bedret kapasitet, tilgjengelighet og pasientgjennomstrømning på avdelinger med særlige 
utfordringer. Helseforetakene rapporterer videre betydningen av tiltak som 
samhandling/samarbeid internt, styring/koordinering av pasientflyt, kompetanse/koordinering i 
akuttmottak, utskrivning av pasienter, hvordan kommunene anvender kommunale akutt 
døgnplasser (KAD-plasser) og føringer for omfordeling og flytting av pasienter.  
 
Innføringen av samhandlingsreformen har bidratt til økt oppmerksomhet på utskrivning av 
pasienter i helseforetakene. Føringen for utskrivning av pasienter er hjemlet i «Forskrift om 
kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter». Utskrivning av pasienter anses som et viktig 
element i forhold til pasientflyt og kapasitet. 
 
Fra 1. januar 2016 skulle alle kommuner innføre KAD-plasser. Disse kan brukes av de pasientene 
som kommunene har mulighet til å utrede eller behandle. I dette inngår også at KAD-plasser 
anvendes og at helseforetaket har et godt samarbeid med kommunene. Det er kun kommunale 
leger (fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger) som kan legge pasienter inn på KAD-plasser. 
Korridorpasienter kan utgjøre en risiko for brannvern, fordi korridorsenger kan blokkere 
rømningsveier og hindre evakuering. Forskrift om brannforebygging § 11 setter krav til frie 
rømningsveier og at fremkommeligheten ikke reduseres. 
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Utdypende føringer knyttet til registreringspraksis av kvalitetsindikatoren 
korridorpasienter 
 
Antall korridorpasienter er en kvalitetsindikator for sykehusopphold som helseforetakene blir 
målt på (indikator nr. N-001). Kvalitetsindikatoren angir andel døgn med korridorpasienter. 
Pasienter som innlegges utover sykehusets vanlige kapasitet omfattes ikke av indikatoren. Dette 
gjelder ved ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer.  
 
«Korridorpasient defineres som antall og andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m. Det regnes også som korridorpasienter når plassering på korridor velges som løsning på 
observasjons- eller kontaktbehov. Dersom mor og barn etter fødsel plasseres på korridor eller lignende, skal de 
regnes som 2 korridorpasienter. Gjelder ikke ”ekstra” pasienter på ordinære sengeplasser eller sengeplasser som er 
tatt ut av drift. Det betyr at antall korridorpasienter ikke beregnes ut fra totalt overbelegg, eller som antall flere 
pasienter enn antall ordinære sengeplasser. 
 
Antall korridorpasienter er en prosessindikator for styring av pasientstrøm. Indikatoren uttrykker antall og 
omfang av uønskede hendelser og indikatoren må anvendes som styringsinformasjon for å sikre intern forbedring. 
Bakgrunnen for at antall korridorpasienter er etablert som kvalitetsindikator er blant annet at: 

 Behandlingsplass i korridor hindrer ivaretakelse av pasientenes integritet og alminnelige verdighet 

 Behandlingsplass i korridor hindrer ivaretakelse av lovpålagt taushetsplikt, jf. lov om helsepersonell 

 Behandlingsplass i korridor hindrer god behandling og pleie 

Indikatoren antall korridorpasienter rapporteres til avtalt datamottak i institusjonen uten pasientnavn eller 
begrunnelse for hendelsen.» (Definisjonskatalogen styringsparametre/kvalitetsindikatorer i hht. 
driftsavtalen 2013, N-001, versjon 1.3 2012,s. 16).  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark 
  
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
29-2017 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 
Orienteringssak 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:  
1. Brev fra Pasient- og brukerombudet til STHF av 09.03.17 
2. Årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark  
 
 
Ingress: 
Pasient- og brukerombudet i Telemark utarbeider hvert år en årsmelding for Telemark (vedlegg 2). 
 
Pasient- og brukerombudet i Telemark, Else Jorunn Saga, vil i møtet gi styret en presentasjon av 
årsmeldingen for 2016.  
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret tar presentasjonen til orientering. 
 
 
 
 
Skien, den 28. mars 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. administrerende direktør 
 
 



   
Telemark 

 

Pasient- og brukerombudet i Telemark 
Pb. 2632, Kjørbekk, 3702 Skien • Besøksadresse: Skagerak Arena, Tribune Øst, 5 etg midt Fritjof Nansensgt. 19c 
Telefon +47 35544170 • telemark@pasientogbrukerombudet.no • www.pasientogbrukerombudet.no 

Sykehuset Telemark HF 
Postboks 2900 Kjørbekk 
3710 Skien 
 

Deres ref.:     

Saksbehandler: Else Jorunn Saga 

Direkte telefon:    

Vår ref.: 17/3544-3 

Dato: 09.03.2017 

  

    

 

 

Årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark 

Pasient- og brukerombudet i Telemark har utarbeidet Årsmelding 2016 for Telemark. Denne er 

vedlagt sammen med felles årsmelding for alle landets pasient- og brukerombud. Disse to 

årsmeldingene kan med fordel leses sammen. 

 

Det er gjort avtale om presentasjon av årsmeldinga og spesielle tema knyttet til Sykehuset Telemark 

med direktørens ledergruppe 28.mars 2017 og styret for ST 20.april 2017. 

 

Det er ønskelig at årsmeldingene gjøres kjent for ledergruppa/klinikksjefer, styret, brukerutvalget, 

kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) og der det ellers er relevant. 

 

Pasient- og brukerombudet stiller gjerne opp på møter i klinikkene/avdelingene både for å gi 

informasjon om tilbudet ombudet gir, måten vi arbeider på og de erfaringene vi gjør spesifikt mot 

Sykehuset Telemark. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Else Jorunn Saga 

pasient- og brukerombud 
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Forord 
 
Det skal og bør være enkelt å si i fra om dårlig kvalitet i helse- og omsorgstjenester eller 
rettigheter som ikke blir oppfylt. Hvordan skal ellers tjenesteyterne bli klar over feil og 
mangler?  

Det skal og bør være enkelt å få oversikt over sine viktigste rettigheter som pasient, bruker 
eller pårørende. Hvordan skal man ellers kunne vite om behandlingen eller tjenesten man 
mottar er riktig og god nok? 

Helsetjenestene og helsepersonell skal og bør være positive til å ta i mot tilbakemeldinger på 
tjenestene de gir. Hvordan skal de ellers kunne forbedre og utvikle likeverdige tjenester av 
god kvalitet? 

Pasient- og brukerombudet i Telemark erfarer at det ikke oppleves som enkelt å si ifra om 
eller klage på helse- og omsorgstjenester. Det dreier seg både om hvordan en reint praktisk 
går fram for å klage, men også en frykt for å bli møtt negativt. I våre møter med pasienter, 
brukere og pårørende lærer vi at det ikke alltid er enkelt å finne ut av hva en kan og skal 
forvente av helsetjenestene. Pasient- og brukerrettighetene er for dårlig kjent og 
tilgjengelige for innbyggerne i Telemark og landet for øvrig. Det vi dessverre også erfarer, er 
at kunnskapene om pasient- og brukerrettigheter er mangelfulle også hos helsepersonell og 
de som har jobben med å forvalte systemene rundt tjenestene. Det er ikke uten grunn at 
pasient- og brukerombudene i hele landet gjennom flere år anbefaler 
informasjonskampanjer rettet både mot landets innbyggere og helsepersonell spesielt. 

Årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet i Telemark er et bidrag til kunnskap om 
pasienters og brukeres møte med helsetjenestene. Årsmeldingen forteller også om hvordan 
ombudet arbeider og aktiviteten. Årsmeldingen for Telemark er todelt, der del en tar for seg 
spesifikke forhold for Telemark og del to utgjør felles årsmelding for alle pasient- og 
brukerombudene i Norge.  

 
    Skien 28.februar 2017 

 
    Else Jorunn Saga 

    Pasient- og brukerombud i Telemark 
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Om pasient- og brukerombudet i Telemark  

Pasient – og brukerombudenes virksomhet og mandat er hjemlet i lov om pasient- og 
brukerrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8: Ombudene skal arbeide for å ivareta pasientenes 
og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten 
og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven sier at det skal være pasient- og brukerombud i alle 
landets fylker. Ombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. Administrativt er 
ordningen knyttet til Helsedirektoratet. 
 
Ombudet i Telemark holder til på Skagerak Arena i Skien, østre tribune, 5.etasje. Det er fire 
årsverk med tverrfaglig kompetanse ved kontoret. Pasient- og brukerombudet i Telemark 
hadde et budsjett på rundt 2,9 millioner kroner i 2016.  

Hva ombudet gjør  

Pasient- og brukerombudets arbeid er todelt. Ombudet bistår pasienter og brukere i 
enkeltsaker og arbeider for å fremme kvalitetsforbedringer i tjenestene. 

Alle kan henvende seg til ombudet. De som tar kontakt er hovedsakelig pasienter, brukere, 
pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig å kontakte ombudet 
anonymt dersom forespørselen likevel kan håndteres på en tilfredsstillende måte. Av og til 
faller spørsmålene utenfor ombudets mandat og virkeområde. Da forsøker ombudet å vise 
videre til rett instans. 

Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud, tjenesten er gratis og det skal være lett å 
ta kontakt. Ombudet gir informasjon, råd og veiledning når det er ønsket. Ombudet har som 
mål å finne gode løsninger og å bidra til dialog på laveste nivå, da vi erfarer at det ofte er det 
beste både for pasient/bruker og for læringen i tilbakemeldingen for tjenestestedet. 
Ombudet kan også bistå i å kontakte tjenestestedet eller rett klageinstans. Noen av sakene 
mener vi er så alvorlige at de må sendes videre til tilsynsmyndigheten. Det kan også være 
aktuelt å søke Norsk pasientskadeerstatning (NPE). 

Utadrettet virksomhet 

Det er et mål at flere skal få kjennskap til ombudsordningen. Foredrag i lag og organisasjoner 
om blant annet pasientrettigheter, er et viktig arbeid som vi prioriterer. I 2016 har vi besøkt 
flere pasient- og brukerorganisasjoner, pensjonistlag og andre. Det gir en god og nyttig 
dialog som vi vil fortsette i 2017. 

Ombudet deltar i dialogmøter med tjenesteytere på ledernivå, både i kommuner og i 
spesialisthelsetjenesten. Ombudet møter fast i Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark og 
får der anledning til å legge fram aktuelle problemstillinger og tema som opptar ombudet. 
Ombudet deltar også i Sentralt Brukerråd ved Borgestadklinikken. 

Problemstillinger i 2016 
Pasient- og brukerombudet i Telemark registrerte 613 henvendelser i 2016. Dette resulterte 
i 709 problemstillinger, da en henvendelse kan dreie seg om flere ulike forhold. Dette er en 
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liten nedgang i antall henvendelser fra 2015 og på samme nivå som 2014. For landet totalt 
sett, registrerer pasient- og brukerombudene en stabil pågang. 

 2013 2014 2015 2016  

Antall problemstillinger 776 713 786 709 (Figur 1) 

 

65 % av henvendelsene til Pasient- og brukerombudet i Telemark handler om kvalitet og 
forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesten. Ofte dreier det seg om at pasient eller pårørende 
mener at det ikke er gitt riktig, tilstrekkelig eller god nok behandling eller tjeneste, at det har 
oppstått en komplikasjon eller at pasienten er påført skade eller problemer i forbindelse 
med undersøkelser eller behandling.  

17 % av henvendelsene dreier seg om rettigheter man har som pasient, bruker eller 
pårørende. Resten, 18 %, går på system og saksbehandling enten i spesialisthelsetjenesten 
eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 (Figur 2) 

Av nye henvendelser i 2016 dreier 34 prosent seg om den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 66 prosent av henvendelsene knyttes til spesialisthelsetjenesten. 

 (Figur 3) 

17 % 

65 % 

18 % 

Årsak til henvendelse 

1 - Rettigheter

2 - Tjenesteytelse

3 - System og saksbehandling

34 % 

66 % 

Primærsted 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

Spesialisthelsetjeneste
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Kommunenes helse- og omsorgstjenester 
Hver tredje henvendelse til Pasient- og brukerombudet i Telemark i 2016 dreide seg om 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Registreringene hos ombudet brukes til å gi 
tilbakemeldinger til kommunene. Som det framgår i figur 4, varierer antall henvendelser på 
de ulike kommunene fra år til år. Det er også naturlig at det er flere henvendelser fra de 
mest folkerike kommunene.  

 2015 2016 

Bamble 12 8 

Bø 9 9 

Drangedal 1 2 

Fyresdal 4 0 

Hjartdal 4 0 

Kragerø 9 6 

Kviteseid 0 5 

Nissedal 0 2 

Nome 4 3 

Notodden 17 8 

Porsgrunn 31 39 

Sauherad 4 4 

Seljord 8 4 

Siljan 3 0 

Skien 94 74 

Tinn 6 2 

Tokke 5 2 

Vinje 3 3 (Figur 4) 

 

Det er ulike årsaker til at ombudet blir kontaktet. I figur fem framgår hvilke tjenesteområder 
som hyppigst knyttes til en henvendelse. 

 2014 2015 2016 

Fastlege 137 112 95 

Sykehjem 15 15 20 

Helsetjenester i hjemmet 23 19 19 

Legevakt 16 22 17 

Tidsbegrenset opphold i institusjon 6 6 9 

Omsorgsbolig 9 10 6 

Fengselshelsetjeneste 6 6 6 

Heldøgns omsorgsinstitusjon  <5 2 

Helsetjenester i skole  <5 2 

Individuell plan  <5 2 

Avlastning  <5 1 

Støttekontakt  <5 1 (Figur 5) 

 

Opplevelser knyttet til møtet med og behandling hos fastlegen er det området ombudet får 
flest henvendelser innen kommunehelsetjenesten. Ombudet merker seg en betydelig 
nedgang i henvendelsene knyttet til fastleger fra 2014 til 2016 og håper dette er uttrykk for 
økt kvalitet i fastlegeordningen i Telemarks kommuner generelt.  
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De viktigste årsakene til klager på fastleger er knyttet til diagnostisering, medisinering, 
behandlingstiltak og opplevelsen av omsorgsfull hjelp. Oppførsel, informasjon og 
tilgjengelighet er også vanlige årsaker til kontakt. Fastlegeordningen er omtalt i eget kapittel 
i årsmeldingen for landets ombud. Der etterlyses behov for evaluering av fastlegeordningen. 

Figur seks viser de vanligste årsakene til henvendelse innen kommunene samlet for alle 

tjenesteområder: 

Årsak til henvendelse 2016 

Behandlingstiltak 22 

Diagnostisering 22 

Omsorgsfull hjelp 22 

Medisinering 12 

Informasjon 12 

Henvisning 11 

Oppførsel 10 

Omfang av tjenester 6 

Tilgjengelighet 6 

Verdighet 6 

Journalføring 5 (Figur 6 - årsaker med færre enn fire er ikke tatt med) 

 

Feil eller forsinket behandlingstiltak er sammen med diagnostisering og brudd på 
omsorgsfull hjelp de mest vanlige årsakene til klager innen kommunal helse- og 
omsorgstjeneste i Telemark. Omsorgsfull hjelp er knyttet til svikt hos enkeltpersonell og er 
ikke det samme som dårlig oppførsel som har egen registrering.  

Seks henvendelser i 2016 dreide seg om manglende verdighet i tjenestene. Isolert er ikke 
dette mange, men det er en dobling fra 2015. Ombudet ser også mange saker der deler av 
tjenesten tangerer grensene for hva «folk flest» vil anse som verdig, men der verdighet ikke 
har vært hovedårsaken til at ombudet er kontaktet. 

Verdighetsgarantien ble fastsatt i 2010 og skal sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud for 
eldre. Forskriften gir blant annet en beskrivelse av eldreomsorgens verdigrunnlag og den 
angir tiltak det skal legges til rette for i tjenestetilbudet, som riktig og forsvarlig boform, 
lindrende behandling og en verdig død, faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant 
personell og samtaler om eksistensielle spørsmål. Pasient- og brukerombudet i Telemark ser 
ikke bort i fra at flere vil prøve tjenestene de mottar mot verdighetsgarantien i årene som 
kommer. Ombudet tar med to eksempler som er illustrerende: 

«Pårørende til sykehjemsbeboer kontaktet ombudet. Den siste tiden har beboeren 

ikke blitt tatt opp av sengen i helgene. Begrunnelsen skal være mindre bemanning 

på sykehjemmet. Pårørende ønsket informasjon og veiledning i hvordan hun som 

pårørende burde gå fram med en klage. Hun ønsket selv å håndtere saken videre.» 
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Generelt om de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

Fortsatt ser ombudet store muligheter for forbedring hos kommunene når det gjelder 
informasjonen som gis rundt klagemuligheter. Brev med vedtak om tildeling av tjenester 
eller avslag på tjenester må skrives på en forståelig måte, de skal være begrunnet og på en 
god måte opplyse om klagemulighet og framgangsmåte. Det bør også informeres om 
pasient- og brukerombudets tilbud og rolle. 

Hjemmesidene til kommunene kan også bli bedre på informasjon rundt klageadgang og 
rettigheter for pasient og bruker. Informasjonen bør ligge lett tilgjengelig på nett og ha en 
forståelig form for pasienter og brukere. Ombudet mener at en systematisering av 
tilbakemeldinger fra brukere vil være til stor nytte i arbeidet med å bedre kvaliteten i 
tjenestene kommunene har ansvaret for.    

Pasient- og brukerombudet i Telemark vil følge opp hver enkelt kommune i fylket og gi en 
mer utfyllende informasjon om årsaker til kontakt med ombudet og hvilke tjenesteområder 
som er berørt.    

Ombudet når ikke alle 

Pasient- og brukerombudet i Telemark fikk ingen henvendelser som gjaldt brukerstyrt 
personlig assistanse i 2016. Dette tror vi ikke gir et riktig bilde av situasjonen i fylket, da 
ombudene i landet totalt mottok godt over hundre henvendelser samlet i 2016.  

Pasient- og brukerombudet i Telemark mottar også svært få henvendelser som gjelder helse- 
og omsorgstjenester overfor funksjonshemmede. Spesielt får vi få henvendelser som gjelder 
personer med store funksjonshemninger og/eller psykisk utviklingshemning. Vår kontakt 
med brukerorganisasjoner og oppslag i media forteller oss at det langt fra er som det skal 
være i tjenestene til nettopp disse brukerne. Fylkesmannen i Telemark gjennomførte i 2016 
tilsyn med tjenester til personer med utviklingshemming i flere kommuner i fylket, dessverre 
med avvik som er opprørende.  

I 2016 og 2017 har pasient- og brukerombudene spesielt fokus på innvandrere og hvilke 
spesielle behov som melder seg når ditt opprinnelsesland ikke er Norge. Med unntak av 
noen få henvendelser der språk og manglende bruk av tolk har vært tema, får ombudet i 
Telemark få henvendelser der det å tilhøre en minoritet eller være innvandrer er en del av 
problemet som tas opp. Ombudet mener likevel at det er et stort behov for informasjon om 
helsetjenestene og pasientrettighetene i Norge overfor innvandrere. 

«En døende pasient ble liggende på dobbeltrom til tross for at pårørende innstendig 

ba om å få enkeltrom og ro rundt pasientens siste tid. På dobbeltrommet var det 

stadig besøk hos den andre pasienten og denne ønsket også å ha på tv med høy lyd 

på rommet. Et skjermbrett var alt den døende pasienten og dennes pårørende 

hadde av privatliv. Etter at saken ble tatt opp, innførte kommunen nye rutiner for 

ivaretakelse av døende pasienter og pårørende. Fylkeslegen fastslo at behandlingen 

var uverdig.» 
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Spesialisthelsetjenesten 
To av tre henvendelser til pasient- og brukerombudet i Telemark i 2016 var knyttet til 
spesialisthelsetjenesten, det vil si de offentlige sykehusene eller private institusjoner med 
offentlig driftsavtale.  

Helseforetak/private med avtale 2015 2016 

Sykehuset Telemark 280 242 

Oslo Universitetssykehus 23 30 

Betanien hospital 8 15 

Diverse avtalespesialister 9 9 

Sykehuset i Vestfold 5 7 

Sørlandet sykehus 4 6 

Vestre Viken  3 2 

Blå Kors Borgestadklinikken 5 0 
(Figur 7 - 21 offentlige foretak/tjenestetilbydere med avtale innen spesialisthelsetjenesten med to 
eller færre henvendelser er ikke tatt med) 

Antall henvendelser som gjelder Sykehuset Telemark har gått betydelig ned siden 2014, da 
ombudet i Telemark fikk 299 henvendelser. Ombudet håper nedgangen skyldes bedre 
tjenester, færre feil og bedre håndtering av uønskede og uheldige hendelser overfor 
pasienter og pårørende. 

Figur sju viser detaljert hvilke spesialiteter henvendelsene til pasient- og brukerombudet i 
Telemark knytter seg til. Fordelingen holder seg relativt stabil over de siste årene. Noen 
endringer kan delvis forklares med endringer i registreringspraksis hos oss. I 2016 var det 
ingen enkeltområder som skilte seg ut som mer bekymringsfulle enn andre sett med 
ombudets øyne. Bekymringene dreier seg om pasientsikkerhet og kvalitet i alle ledd i alle 
spesialiteter. 

Ombudet tilbyr klinikkene og avdelingene ved sykehusene mer detaljert tilbakemelding på 
hvilke områder ombudet ser muligheter for forbedring. 

 

Spesialitet 2015 2016 

Psykisk helsevern for voksne 59 47 

Ortopedisk kirurgi 42 43 

Nevrologi 9 19 

Fordøyelsessykdommer 21 19 

Onkologi 34 18 

Hjertesykdommer 8 15 

Gastroenterologisk kirurgi 17 13 

Plastikkirurgi 9 11 

Øyesykdommer 4 11 

Barnesykdommer 3 10 

Urologi 7 10 

Øre, nese, hals 2 9 

Syketransport 5 8 
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Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 7 8 

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) 9 7 

Revmatologi 6 7 

Generell gynekologi 16 6 

Radiologi og billeddiagnostikk 7 6 

Lungesykdommer 13 6 

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 5 5 

Akuttmottak 3 5 

Infeksjonsmedisin 7 4 

Bryst og endokrin kirurgi 5 4 

Generell kirurgi 9 4 

Thoraxkirurgi 1 4 
 (Figur 8 - spesialitet med tre eller færre henvendelser i 2016 er ikke tatt med) 

 

Som vist i figur ni er det mange ulike årsaker til at pasient- og brukerombudet kontaktes. Feil 

eller mangelfulle behandlingstiltak, diagnostisering eller ventetid i spesialisthelsetjenesten 

kan få fatale konsekvenser for den det gjelder. Den relativt store økningen i svikt i 

omsorgsfull hjelp, mener vi bør leses sammen med nedgangen i henvendelser som går på 

oppførsel. Omsorgsfull hjelp dreier seg om den faglige utførelsen, eventuelle feil eller skader 

begått av det enkelte helsepersonell. Oppførsel dreier seg om nettopp det, oppførsel.  

Hvorfor tas det kontakt med ombudet? 2015 2016 

Behandlingstiltak 80 72 

Diagnostisering  23 39 

Ventetid 33 30 

Omsorgsfull hjelp 11 23 

Informasjon 21 21 

Medisinering 34 20 

Egenandel/finansiering 9 13 

Oppfølging 10 13 

Utskrivning 13 12 

Medvirkning 6 10 

Oppførsel 20 9 

Manglende tildeling av tjenester/avslag 3 8 

Rutiner 4 7 

Dokumentbehandling 2 6 

Journal/journalføring 7 6 

Personvern 5 4 

Kommunikasjon/språk  3 

Valg av behandlingssted 5 3 

Samarbeid mellom eksterne  3 

Avvisning 9 3 

Samarbeid internt  2 

Tvang/brudd på regler ved bruk av tvang 4 2 

Behandling innen frist  4 2 

Vilkår 2 2 
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Henvisning  1 1 

Samtykke 2 1 

Manglende iverksetting av vedtak  1 

Saksbehandlingstid  1 

Velferd og service 2 1 

Vurdering 6 1 

Type tjeneste/hjelp 2 1 

Annet 23 8 (Figur 9) 

 

Nærhet i tid viktig for gode løsninger 

Flere av henvendelsene som kommer til ombudet gjelder forhold som ligger flere måneder 

tilbake i tid. Det er en tankevekker at pasienter og pårørende går og bærer på en dårlig 

erfaring, en irritasjon eller en frykt i lang tid etter en opplevelse før de kontakter ombudet. 

Noen ganger er det naturlig at pasienten samler krefter før han eller hun tar tak i 

opplevelsen, men generelt mener ombudet at flere av hendelsene bør få raskere oppfølging 

enn de gjør i dag. Særlig gjelder dette pasientopplevelser med dårlig oppførsel, svikt i 

informasjon og kommunikasjon, systemsvikt og rot. Disse sakene kan være vanskelig å 

dokumentere når det går lang tid, men de er ikke desto mindre viktige for at 

helsepersonellet skal få muligheten til å gjøre en bedre jobb. 

Ombudet mener det i mange av klagesakene burde være kjent for helsepersonellet på 

avdelingen at pasienten og/eller pårørende er misfornøyde med behandlingen som er gitt. 

Det finnes ofte spor i journalene av anstrengt kommunikasjon, misnøye og misforståelser. I 

disse tilfellene vil både sykehuset og pasienten/pårørende vært tjent med et møte der 

eventuell misnøye og frustrasjon, kanskje mangel på informasjon, fanges opp. På denne 

måten kan tillit gjenopprettes allerede ved utskrivning og klagesaker forebygges. Ombudet 

vet at dette gjennomføres på sykehusene, men mener det i enda større utrekning kan og bør 

gjøres for å forebygge tidkrevende klageprosesser som oppstår kanskje uker eller måneder 

seinere. 

Pasient- og brukerombudene i Norge anbefaler 
I felles årsmelding for landets pasient- og brukerombud blir en rekke sentrale tema omtalt: 

kunnskap om pasient- og brukerrettigheter, klageinstansene, utilsiktede konsekvenser av 

sentrale føringer om behandlingsfrister, barn og unge spesielt, psykisk helsehjelp, 

samhandling og medvirkning for rusavhengige, kunnskap og minoriteter, fastlegeordningen, 

samhandling, klagefrykt og resignasjon hos eldre og pårørende. Årsmeldingen kan leses i sin 

helhet på helsenorge.no/pasient- og brukerombudet. 

Felles årsmelding er representativ for helheten i pasient- og brukerombudenes erfaringer. 

Årsmeldingen er med i forkortet utgave i den årlige meldingen til Stortinget om Kvalitet og 

pasientsikkerhet i helsetjenesten. Ombudene legger også fram sine erfaringer for Stortingets 

helse- og omsorgskomite under høringen av meldingen. 

https://helsenorge.no/pobo-seksjon/Documents/Årsmelding%20pasient-%20og%20brukerombudene%20i%20Norge%202016.pdf
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I felles årsmelding for 2016 gir ombudene følgende anbefalinger: 

 en informasjonskampanje rettet mot landets innbyggere for å skape kunnskap om 

pasient- og brukerrettighetene 

 

 en informasjonskampanje rettet mot tjenesteyterne for å skape kunnskap om 

pasient- og brukerrettighetene 

 

 at helsetjenestene i større grad må orientere pasienter og brukere om pasient- og 

brukerombudsordningen 

 

 at tilsynsordningen bør styrkes 

 

 at pasienter som venter over en time etter fastsatt tid hos fastlegen bør slippe å 

betale 

 

 at fastlegeordningen bør evalueres 

 

 at ungdom mellom 16 og 18 år bør slippe å betale egenandel hos fastlegen 

 

 

 

 

 

 

hjemmesiden www.pasientogbrukerombudet.no 

hjemmesiden www.pasientogbrukerombudet.no 

 

 

 

Årsmeldingen til Pasient- og brukerombudet i Telemark kan lastes ned elektronisk fra 

hjemmesiden www.pasientogbrukerombudet.no 

Denne årsmeldingen anbefales lest sammen med felles årsmelding for landets pasient- og 

brukerombud. Den finner du på hjemmesiden  www.pasientogbrukerombudet.no 

 

Denne årsmeldingen anbefales lest sammen med felles årsmelding for landets 17 pasient- 

og brukerombud. Den finner du på hjemmesiden  www.pasientogbrukerombudet.no 

 

Pasient- og brukerombudet i Telemark 

Postboks 2632, 3702 Skien 

Telefon: 35 54 41 70 

e-post: telemark@pasientogbrukerombudet.no 

Besøksadresse: Fridtjof Nansensgate 19C, Skagerak Arena, Skien 

www.pasientogbrukerombudet.no 

http://www.pasientogbrukerombudet.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
mailto:telemark@pasientogbrukerombudet.no
http://www.pasientogbrukerombudet.no/
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Eventuelt 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
30-2017 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 
Orienteringssak 20.04.17 

                                                                                                   
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 28. mars 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Styrets årsplan 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
31-2017 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 
Orienteringssak 20.04.17 

                                                                                                   
 
Trykte vedlegg:    
Styrets årsplan 2017 
 
 
Ingress:  
Styrets årsplan 2017 ble vedtatt i sak nr. 107/2016. Denne blir fortløpende oppdatert og legges 
frem for styret i hvert møte. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering. 
 
 
 
 
 
Skien, den 28. mars 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør 
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Styremøte  Beslutningssaker  Orienteringssaker  Øvrige orienteringer 

25. januar  
kl. 09.00‐14.00 
(lunsj kl. 12.00) 
Styreseminar 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Tema:  
Omstilling  
Virksomhetsdata  
 
 

   

13. februar  
kl. 09.30‐15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF  
 Årlig melding 2016 for STHF 
 Årlig erklæring om ledernes 

ansettelsesvilkår 
 STHFs høringssvar på 

Kvinnslandsutvalgets innstilling  
 

 AD driftsorienteringer
 Virksomhetsrapport per 

desember 2016 og januar 
2017 

 3. tertialrapportering 2016 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017 
 Forprosjektet i 

Akuttkjeden‐innholdet i  
Hovedprosjektet 2017‐
2019 

 HMS‐handlingsplan for 
2016‐2017  

 Resultater 
Medarbeiderundersøkelsen 
2016 

 Revidert beredskapsplan 
for STHF 
 

 Restanse styresaker
 

 
20. april  
kl. 09.30‐16.00 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Middag kl. 16.00 
 
Styreseminar  
Kl. 16.00‐20.00 
 
Egenevaluering 
 
Tema:  
Psykiatrisk 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

13.02.17 
 Årsberetning og årsregnskap 

2016 
 Oppdrag og bestilling 2017 fra 

HSØ og protokoll fra 
foretaksmøte i Sykehuset 
Telemark 

 Styrets instruks 
 ADs instruks  
 Konsernrevisjonen 

(korridorpasienter) 2016 
 

 AD driftsorienteringer
 Virksomhetsrapport per 

mars 2017  
 Status omstillingsprosjektet 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017 
 Årsmelding fra pasient‐ og 

brukerombudet 
 Foreløpig behandling av 

ØLP 
 Status prosess for tilsetting 

av administrerende 
direktør ved Sykehuset 
Telemark HF 

 Idéfase mandat og 
prosjektplan utbygging 

 Restanse styresaker
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behandling 
(rusbehandling, 
tvangsbehandling) 
 
Økonomisk 
langtidsplan 

Skien
 

 

23. mai  
kl. 09.30‐15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

05.04.17 
 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 
 

 AD driftsorienteringer
 Virksomhetsrapport per 1. 

Tertial 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017 

 Restanse styresaker

21. juni 
kl. 09.30‐15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

23.05.17 
 Pasientsikkerhetsprogrammet – 

oppfølging av styresak 38‐2016 
 Styrets møteplan 2018 

 
   
 

 AD driftsorienteringer
 Virksomhetsrapport per 

mai 2017  
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017 
 

 Restanse styresaker

19. september  
Kl. 09.30‐15.30 
 
Styreseminar 
 
Sted: Dir. møterom,  
Skien 
 

   

20. september 
kl. 09.30‐15.30 
 
Styremøte 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Møte med 
Brukerutvalget – 
inviteres til å delta 
med en egen sak (2 t) 
frem til lunsj. 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte ST 

21.06.17 
 Budsjettforutsetninger 2018  
 Videreføring av driftsmodell for 

ambulansedriften ved Sykehuset 
Telemark – oppfølging av 
styresak 51‐2014  

 

 AD driftsorienteringer
 Virksomhetsrapport per 2. 

tertial  
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017 
 Sak fra Brukerutvalget 

 Restanse styresaker
 

25. oktober 
kl. 09.30‐15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

20.09.17  
 Styrets årlige evaluering av 

administrerende direktørs 

 AD driftsorienteringer
 Virksomhetsrapport per 

september 2017  
 Status Budsjett 2018 
 Styrets oppdaterte årsplan 

 Restanse styresaker
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Oppfølgingssaker 
Saksnr Sakstittel Vedtak  Status/oppfølging 
 Konseptrapport for nytt 

bygg for 
sikkerhetspsykiatri  
 

 P.t ikke avklart når 
saken skal opp i styret 

 Benchmarking  
 

 HSØ gjør et arbeid med 
dette i samarbeid m 
ed HOD, avvente sak 

  Forskningsaktivitet ved 
STHF i 2017 

 Saken settes opp ved 
behov 

3-2017 Ny spesialistutdanning for 
leger 
 

 Sak under ADs 
orientering – vil gi en 
orientering når 
ordningen har fått virke 
en tid.  

 

 
 

arbeid og resultater – lukket 
møte  

 Tilleggsdokument til oppdrag og 
bestilling – Sykehuset Telemarks 
handlingsplan 

 Samlesak tilsyn og revisjoner 
 
 

2017
 Innføring av nytt 

kvalitetssystem 
 
 

 

Styremøte 
13. desember 
kl. 09.30‐15.00 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

25.10.17  
 Årlig gjennomgang av fullmakter 

i Sykehuset Telemark HF 
 Styrets årsplan 2018  
 Budsjett 2018 

 

 AD driftsorienteringer
 Virksomhetsrapport per 

november 2017  
 Interne revisjoner: 

resultater 2017, og tema 
2018 
 
 
 

 Restanse styresaker

Styreseminar 
13. desember 
kl. 15.00‐18.00 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Tema:  
Årlig egenevaluering 
av styrets arbeid og 
arbeidsform 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Andre orienteringer 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
32-2017 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 
Orienteringssak 20.04.2017 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   

1. Foreløpig protokoll styremøte HSØ 09.03.17 
2. Foreløpig referat fra ungdomsrådets møte den 06.02.17 
3. Protokoll fra valgstyre ved STHF av 23.02.17 
4. Protokoll fra Brukerutvalgets møte 26.01.17 
 

 
Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret tar andre orienteringer til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
Skien, den 28. mars 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Konst. Administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 9. mars 2017 

Tidspunkt: Kl 0915-1600 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Til kl 1405 

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Terje Bjørn Keyn    

Bernadette Kumar    

Geir Nilsen    

Truls Velgaard    

Sigrun E. Vågeng   Fravær kl 1230-1430 

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Øistein Myhre Winje    

Rune Kløvtveit    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kst. 
fagdirektør Geir Bøhler, direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og konsernrevisor 
Espen Anderssen 
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

017-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

018-2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
2. FEBRUAR 2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 2. februar 2017 godkjennes. 
 
 
 

019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
JANUAR 2017 

 
 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per januar 2017 til etterretning. 
 
 
 

020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser styret for Helse Sør-Øst RHF 

at: 

 Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, 
forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd 
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med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller. 

 Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2016 er fulgt opp. Styret 
er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen 
enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en 
bedring. 

 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre endelig dokument. 
 
3. Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
 
 

021-2017 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2018-2021. 
PLANFORUTSETNINGER 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Helseforetakene skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende 

overordnede mål:  

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 

2. Følgende regionale mål legges til grunn for planleggingen i perioden: 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  

 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3% 

 Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
med etablering av forbedringstiltak for egen enhet  

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer  
 
3. Krav med hensyn på innretning av og vekst i pasientbehandlingen, herunder aktivitet 

målt i ISF-poeng, settes på bakgrunn av føringer i statsbudsjettet det enkelte år.  
 
Følgende planforutsetninger skal legges til grunn angående aktivitet og prioritering 
for perioden: 

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018.  

 Vekst i aktiviteten innen somatikk skal være om lag 7 % i planperioden.  

 Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
skal hver for seg være høyere enn for somatikk. Det enkelte helseforetak og 
sykehus skal i sine aktivitetsbudsjetter legge til rette for at dette innfris for 
foretaksgruppen hvert år i perioden. 

 
4. Det skal planlegges for at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år, og være 

under 60 dager for somatikk og under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 

 
5. Målet om at ressursbruk til forskning over tid skal utgjøre 5 % av samlet ressursbruk, 

søkes primært ivaretatt gjennom økt forskning med ekstern finansiering.   
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6. Helseforetakene må gjennomføre egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle 

fagområder og knytte dette til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av 
tiltak i perioden som bidrar til å sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med 
helseforetakets behov. 

 
7. Helseforetakenes innspill til økonomisk resultat i perioden skal baseres på realistiske 

forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling i helseforetaket, og tiltak for å oppnå 
det planlagte resultat skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet 
skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.  

 
8. Foretaksgruppens samlede resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst 

utgjøre 2,5 % av samlede inntekter. 
 

9. Det forutsettes at økonomiske gevinster som følge av store investeringsprosjekter og 
felles regionale satsninger, herunder nytt sykehus på Kalnes og avtale med ekstern 
leverandør av infrastrukturmodernisering innen IKT, realiseres i henhold til plan.  

 
10. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne 

positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i 
eget helseforetak. Forutsetning om egenfinansiering av investeringsprosjekter i 
økonomisk langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig 
finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den 
enkelte investeringsbeslutning. 

 
11. For perioden 2018-2021 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger av status og 

behov for medisinsk teknisk utstyr, foreta prioriteringer og innarbeide 
anskaffelsesplaner i innspillet til økonomisk langtidsplan. Det skal også vises hvilke 
effekter dette får på gjennomsnittlig alder på det medisinsk- tekniske utstyret.  
 

12. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 
eiendomsområdet. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av de 
dårligste byggene som skal brukes videre. Helseforetakene må sette av midler til 
både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I gjennomsnitt bør dette ligge på 250 
kr/kvm for hele bygningsmassen. 

 
 
 

022-2017 SAMARBEIDSORGANET FOR HELSE SØR-ØST RHF OG 
UNIVERSITETET I OSLO – REVIDERT MANDAT 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 

 

Styret godkjenner revidert mandat for Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og 
Universitetet i Oslo. 
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023-2017 SAMARBEIDSORGANET MELLOM HELSE SØR-ØST RHF, 
HELSEFORETAKENE/ SYKEHUSENE I REGIONEN, 
HØGSKOLENE, NTNU I GJØVIK OG UNIVERSITETET I AGDER  

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 

 

Styret godkjenner reviderte mandat for samarbeidsorganene mellom Helse Sør-Øst 
RHF, helseforetakene/sykehusene i regionen, høgskolene, NTNU i Gjøvik og 
Universitetet i Agder. 

 
 
 

024-2017 DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER TREDJE TERTIAL 2016 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar status per tredje tertial 2016 for gjennomføringen av Digital fornying til 
orientering. 
 
 
 

025-2017 MODERNISERING AV IKT-INFRASTRUKTUR. EKSTERN 
LEVERANDØR. RAPPORT PER TREDJE TERTIAL  

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 

026-2017 NOU 2016:25 ORGANISERING OG STYRING AV 
SPESIALISTHELSETJENESTEN – HØRINGSSVAR FRA HELSE 
SØR-ØST RHF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til forslaget til høringssvar til NOU 2016:25 Organisering og styring 

av spesialisthelsetjenesten.  
 
2. Styret tar høringsuttalelsen fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF til orientering. 
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Protokolltilførsel fra styremedlem Terje Keyn: 
Spesialisthelsetjenesten bør fortsatt være regionalisert. En bør likevel ta en debatt og vurdering 
av regioninndelingen. Helse Sør-Øst utgjør om lag 60% av spesialisthelsetjenesten, og det er 
mange som mener at det representerer en uheldig ubalanse i regioninndelingen. Kvinnslands- 
utvalgets arbeid bør derfor følges opp med en utredning som inkluderer dette viktige perspektivet. 
I vurderingen må det legges vekt på risiko og kostnader knyttet til omstilling. Det må vurderes 
grundig hvilke konsekvenser det vil få å forlate prinsippet om at hver region skal ha eget 
regionsykehus, med tanke på det regionale sørge-for ansvaret. I tillegg må det vurderes hvilke 
konsekvenser den påtenkte, nye regionsinndelingen av Norge vil få for den regionale inndelingen 
av spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 

027-2017 STATUS OVERFØRING AV OPPGAVER OG RESSURSER FRA 
HELSEFORETAKENE I REGIONEN TIL SYKEHUSINNKJØP HF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med overføring av oppgaver og ressurser 
fra helseforetakene i regionen til Sykehusinnkjøp HF til orientering. 
 
 
 

028-2017 REVISJON AV FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. 

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå låneavtaler i forbindelse 

med godkjente lokale investeringer i IKT som skal gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF. 

 
Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland: 
Angående OPS vises til protokolltilførsel i foretaksmøtet 10.januar hvor det påpekes at man har 
svært dyrekjøpte erfaringene med OPS i britisk helsevesen. 
 
 
 

029-2017 AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, 
FLEKKEFJORD 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Sørlandet sykehus HF har i sak 013-2017 behandlet Akuttfunksjoner i 

Flekkefjord. Styrets vedtak med tilhørende saksdokumenter er oversendt Helse Sør-
Øst RHF for styrebehandling. 
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2. I samsvar med protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 4. mai 2016, sak 

7 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal arbeidet med avklaringer av 
akuttfunksjoner skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 
Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og 
ekstern kvalitetssikring. Det vises i denne sammenheng også til styresak 056-2016 i 
Helse Sør-Øst RHF.  

 
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF konstaterer at Sørlandet sykehus HF har gjennomført en 

krevende prosess i utredningen av endret driftsmodell for Flekkefjord sykehus. Det 
foreligger en omfattende dokumentasjon av arbeidet. Styret i Helse Sør-Øst RHF 
mener likevel at det er mangler i forhold til de krav til prosess og dokumentasjon som 
gjelder for saker hvor det planlegges endring i akuttfunksjoner.  

 
4. Styret tilrår at beslutningen om fremtidig driftsmodell ved Sørlandet sykehus, 

Flekkefjord, samordnes med helseforetakets videre arbeid med en samlet og 
helhetlig utviklingsplan for Sørlandet sykehus HF, jf. krav i oppdrag og bestilling 
2017. Frist for oversendelse av utviklingsplan er satt til 1. mars 2018. 

 
5. I det videre arbeidet med utviklingsplanen må følgende forhold vektlegges særskilt 

for Sørlandet sykehus, Flekkefjord: 

 Den foreslåtte driftsmodellen må risikovurderes og tiltak for å håndtere 
risikobildet må beskrives 

 Det må utarbeides mulighetsanalyse 

 Det må utarbeides reiseavstandsanalyser som må vurderes opp mot prehospital 
tilgjengelighet og kapasitet  

 Pasientforløpene for akutte tilstander må beskrives detaljert i den foreslåtte 
driftsmodell for Sørlandet sykehus, Flekkefjord, inkludert rollene til kommunale 
legevakter, AMK og prehospitale tjenester 

 Hvordan de tre sykehusene på Sørlandet skal videreutvikle sitt 
nettverksamarbeid i tråd med beskrivelsen i Nasjonal helse- og sykehusplan 

 Hvordan helseforetaket vil styrke kompetansen i akuttmottaket ved Sørlandet 
sykehus, Flekkefjord, og på hvilken måte den nye spesialiteten innen 
mottaksmedisin kan bidra til dette  

 
6. Styrets vedtak med tilhørende saksdokumenter oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Terje Keyn og Svein Øverland: 
 Det sentrale tema HSØ RHF har ansvar for i denne type saker er å sørge for et godt å 

likeverdig helsetilbud 
 Flekkefjord ligger midt mellom de to nærmeste sykehusene med akuttmottak i Kristiansand 

og Stavanger  
 avstanden og befolkningsmengden er slik at man ut fra sørge-for-ansvaret bør ha et fullverdig 

akuttmottak i Flekkefjord 
 SSHF må sørge for et driftsopplegg som sikrer kvalitet  
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030-2017 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – FORLENGELSE AV 
LEIEAVTALE FOR AREALER I FORSKNINGSVEIEN 2 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Oslo universitetssykehus HF til å utøve opsjon 
om forlengelse av eksisterende leieavtale for Forskningsveien 2 A, B, C og D med 
ytterligere 10 år.  
 
 

031-2017 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV TOMT 
TIL OPPFØRING AV STORBYLEGEVAKT VED AKER 
SYKEHUS, GNR. 85, DEL AV BNR. 265 I 0301 OSLO KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HFs anmodning 

om samtykke til salg av nødvendig tomt til oppføring av storbylegevakt på Aker 
sykehus, gnr. 85, del av bnr. 265 i 0301 Oslo kommune, til foretaksmøtet i Helse 
Sør-Øst RHF. 

 
2. Styret legger til grunn at nødvendig tomt for oppføring av storbylegevakt avhendes 

direkte til Oslo kommune til markedsverdi.  
 
3. Styret legger videre til grunn at foreslått plassering og oppføring av storbylegevakt 

avstemmes med planene om utbygging av lokalsykehus på Aker og at avhendingen 
gjennomføres når planene for utnyttelsen av hele området er klare. Avhendingen må 
også sees i sammenheng med Oslo universitetssykehus HFs kjøp av eiendommer 
fra Oslo kommune. 

 
4. Inntektene fra avhendingen skal reserveres til eventuelt erverv av annen tomtegrunn 

for utvikling av Oslo universitetssykehus HF. 
 

5. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt i henhold til styrende dokumenter og avhendingsstrategien i 
Helse Sør-Øst, samt at Oslo universitetssykehus HF bærer all risiko knyttet til 
avhendingen, Tomten avhendes som den er, og ansvar for videre bruk av tomten er 
kjøpers ansvar, herunder forurensning, vernebestemmelser o.l. 
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032-2017 ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE 
METODER – ÅRSOPPSUMMERING 2016 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar årsoppsummeringen 2016 for Beslutningsforum for nye metoder til orientering. 
 
 
 

033-2017 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

034-2017 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Administrerende direktør orienterte i lukket møte om oppfølging styresak 103-2016, jf 
offentlighetslovens § 23, første ledd. 
 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
Andre orienteringer 

 Styreleder orienterer 

 Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017 

 Brev fra styret i Venner av Bærum sykehus 

 Uttalelse fra Lister pårørende og brukerutvalg  
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 1540 
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Oslo, 8. mars 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Terje Bjørn Keyn  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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REFERAT FRA UNGDOMSRÅDET 
06.02.2017 kl 18:00 til 21:00  

Sted: Sykehuset Telemark, Skien,  bygg 54, Direktørens møterom 

     
Tilstede:  Martin Bjaadal Økter 
    Sander Vassanyi 
    Guro Helene Sørdalen  
    Julie Bløchlinger  
    Andrea Skagsoset 
    Ada‐Marie Riis 
    Emilie Hamsdokka Nesmark 
       
    Trine Helgen, sykepleier Barne‐ og ungdomsklinikken, koordinator for ungdomsrådet 
    Bård Billbo Tofsland, familieterapeut Barne‐ og ungdomsklinikken, koordinator for  

ungdomsrådet 
Anne Borge Kallevig , adm.konsulent direktørens kontor, sekretær for ungdomsrådet 
 
 

I tillegg møtte:  fra brukerutvalget ‐   Idar Grotle, leder 
          Thyra Giæver, nestleder 
          Ann Kristin Semb 
          Vidar Bersvendsen 
          Birte Helene Moen 
          Egil Rye‐Hytten 
   
Forfall:   

 

 Sak 00/17  Innkallelse og saksliste til møte 06.02.17 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

 Sak 01/17  Godkjenning av referat fra ungdomsrådet 05.12.16 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent . 

 Sak 02/17  Presentasjon og samarbeid – ungdomsråd/brukerutvalg 
Ungdomsrådet og brukerutvalget presenterte seg for hverandre. 
Leder av brukerutvalget, Idar Grotle, gjennomgikk prosjekter brukerutvalgets 
medlemmer er engasjert i. 
Listen følger vedlagt. 
Ungdomsrådet presenterte sitt arbeid og sine saker. 
 
Brukerutvalget er svært interessert i å få ungdommens syn på sakene, og å få til et 
godt samarbeid med ungdomsrådet. 
 
Enighet om å sende over aktuelle saker til ungdomsrådet for høringsuttalelse. 
Referat fra brukerutvalgsmøtene vil bli sendt ungdomsrådet. Skulle det være saker der 
som ungdomsrådet ikke kjenner til, og som de ønsker enten å uttale seg om eller vite 
litt mer om, tar de kontakt med brukerutvalget . 
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Sak 03/17  Status tidligere saker 

Status på tidligere saker som ikke er avsluttet ble gjennomgått. 

o Sak 07/16 Pengegave ‐ til samlingsrom for ungdom sentralt på sykehuset 

Det ble enighet om å sette ned en gruppe som jobber videre med dette – 

forfatte et brev som, hvis ungdomsrådet ønsker det, kan sendes via 

brukerutvalget. 

Valgte medlemmer til gruppen: Guro Helene, Emilie, Andrea og Ada‐Marie. 

o Følge opp spørsmålet om sykehusets praksis og regelverk rundt bruk av BPA 

(brukerstyrt personlig assistent) – Julie 

o Følge opp besøk på avdelingsmøter – Egen sak på neste møte 

o Følge opp sak om tilbud til barn/ unge som pårørende innen rus ‐ Emilie 

 

Sak 04/17  Eventuelt: 
 Temaer ungdomsrådet ønsker å jobbe med framover: 

 Flinkere til å reklamere for ungdomsrådet ‐ Aktiv bruk av 
ungdomsrådets facebookside, for god reklame og positiv 
oppmerksomhet. 
(Kan kommunikasjonssjef Lars Kittilen publisere saker som gjelder 
barn/ungdom på rådets FB‐side, og heller dele med sykehusets FB‐
side ?) 

 Gjøre venterom rundt på sykehuset mer ungdomsvennlige 

 Lage nytt forslag til hva som skal stå om ungdomsrådet på STHF’s nye 
nettside. 

 Legetimer etter skoletid, utvidet åpningstider poliklinikk 

 Sammensetning/plassering av pasienter på firemannsrom/stuer 
voksenavdeling. F.eks uklare voksne med ungdom, virker 
skremmende. Er det mulig med likere aldersgrupper pr rom ? 

 Trivselstiltak for barn/unge   
 Brettspill, kortstokk, blader etc 
 Universell nett‐TV profil for sykehuset (Netflix, Sumo eller 

lignende) 
 Mer bruk av aktivitør (1 gang/uke nå), også på alle avdelinger 

der det ligger ungdom. 

 Mulighet for varslingstjeneste som sier ifra litt før det er legevisitt. 
Mange sitter og venter store deler av formiddagen på legevisitt. 

 
 Gjennomgang av årsrapport  2016 for ungdomsrådet. 

Ny revidert utgave følger vedlagt. 
 

 

 

Skien, 8. februar 2017 

Anne Borge Kallevig 

referent 
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
26.01.2017 kl 10:00 til 14:00  

Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom  

     
Tilstede:  Idar Grotle 

Thyra Giæver 
Tor Strømme  

    Egil Rye‐Hytten 
    Else Kari Myhra Tovsli 

Ingrid Venanger 
Kari Stubberud Thomsen 
Elena Dahl  
Vidar Bersvendsen 
 
 
 
Tom Helge Rønning, administrerende direktør (konst.)  
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk 
Halfrid Waage, Fagdirektør 
Guro Helene Sørdalen, ungdomsrådet 
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF 

     
Else Jorunn Saga, Pasient‐ og brukerombud   
 
 

Saker presentert av: 
    Frode Stordal, Admincontrol/Tone Pedersen, spesialrådgiver administrasjonen 
    Lars Ødegård, klinikksjef KPR 
    Annette Fure, prosjektleder  STHF omstilling 2016‐2018 
   
Forfall:     

Birte Helene Moen 
Ann Kristin Semb 
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF   
Hanna Therese Berg, (regional Brukerutvalgskontakt) 
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Sak 01‐17 

 

Admincontrol 

Sykehuset Telemark HF har besluttet å innføre portal fra Admincontrol for 
distribusjon, av dokumenter til brukerutvalg, styre, ledergruppe og AMU.  
 
Admincontrol ved Frode Stordal  gjennomgikk bruk av portalen. 
I gjennomgangen ble hovedvekten lagt på løsningens iPad app, som blir  
brukerutvalgets viktigste verktøy.  
 
Vedtak: 

Tas til orientering. 
 

Sak 02‐17  Medikamentfritt behandlingstilbud i KPR 

Lars Ødegård, klinikksjef KPR,  orienterte om Medikamentfritt behandlingstilbud. 

Presentasjonen følger vedlagt. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering med følgende kommentar: 

Brukerutvalget ber om at dialogen i forhold til fastleger spisses i forhold til utskriving 

av beroligende legemidler og at samvalg blir gitt høyere prioritet.  

 

 Sak 03‐17  Godkjenning av protokoll fra 01.12.2016 

Protokoll fra 01.12.16 ble lagt frem for endelig godkjenning 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner protokollen. 

Brukerutvalget ønsker å kommentere at Thor Severinsen ennå ikke har sendt 

presentasjonen som ble vist på møtet, etter div purringer fra koordinator. 

 

Sak 04‐17  Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon prosjekter 

Brukerutvalget gjennomgikk listen. 
 
Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner listen. 
Ny oppdatert liste følger vedlagt. 

Det ble uttrykt ønske om at Ellen Finnestad, Kontrollkommisjonen, innkalles til 

brukerutvalgsmøte for en orientering om arbeidet i kontrollkommisjonen. 

 

Sak 05‐17  Virksomhetsrapport STHF pr desember 2016 
Per Urdahl informerte om virksomhetsrapporten pr desember 2016. 

Tilgjengelighetsparameterne relativt gode – må ha fokus på interne ventelister. 

Fristbrudd – god kontroll. 

Korridorpasienter – under 1% ‐ veldig positivt. 
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Store økonomiske utfordringer. 

Må få orden på økonomien‐ gjøre omstillinger før evt utbygging av strålesenter og nytt 

sengebygg. 

 

Sak 06‐17  Prosjekt STHF omstilling 2016‐2018 

Prosjektleder Annette Fure orienterte om status i prosjekt omstilling STHF 2016‐2018 
Presentasjonen følger vedlagt. 

Vedtak:  
Tas til orientering 

Sak 07‐17  Forslag til Årlig melding 2016 

I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert 
år sende melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I 
helseforetakenes vedtekter er det lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør‐Øst skal 
levere Årlig melding til Helse Sør‐Øst RHF (HSØ).  
 
Sykehuset Telemark (STHF) skal i henhold til § 14 i vedtektene sende en melding (Årlig 
melding) hvert år til Helse Sør‐Øst RHF, som omfatter styrets plandokument for 
virksomheten og styrets rapport for foregående år. I følge administrerende direktørs 
instruks skal administrerende direktør utarbeide forslag til den Årlige meldingen styret 
plikter å levere til Helse Sør‐Øst RHF i henhold til helseforetakets vedtekter.   
 
Årlig melding er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets 
oppdragsdokument for samme år, samt beslutninger i foretaksmøter. I den Årlige 

meldingen rapporterer Sykehuset Telemark HF på og kvitterer ut alle deloppdragene.  
 
Vedtak:  

 
1. Brukerutvalget gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til årlig melding 2016 

for Sykehuset Telemark HF. 
2. Endelig dokument baseres på dette utkastet, samt de innspill som kommer fra 

tillitsvalgte og hovedverneombudet, fra brukerutvalget og fra styret.  
 
 

Sak 08‐17  Pasientombudets orienteringer 

o Antall henvendelser i 2016 – ligger på samme nivå som senere år 
drøye 600 – drøye 700 problemstillinger. 

o Henvendelser fra spesialisthelsetjenesten utgjore i 2016 ca 66% mot 62% i 
2015.  
Resterende fra kommunale helsetjenester. Dette er en trend pasientombudet 
ønsker å få snudd ‐ en jobb å gjøre overfor kommunale helsetjenester i 2017. 

o Opplever godt samarbeid med  sykehuset. 
o Desember og januar rolige måneder. 
o Årsmelding kommer februar/mars. 

 

Sak 09‐17  Eventuelt 

 Felles møte med ungdomsrådet 6. februar 2017 

 Nye satser i 2017 vedr godtgjøring – 439,‐ / 581,‐ pr time 

 Neste møte: Status geriatriplan (overf fra evt sak 01.12.16) 
                       Status kildesortering  (overf fra evt sak 01.12.16) 
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 «Sammen om det gode» ‐ rehabiliteringsløp 
Ingrid Venanger informerte om stormøte 28.februar vedr ovennevnte. 
Alle kommunene i Telemark er invitert. Ingrid sender invitasjonen til Idar 
Grotle som videreformidler denne til brukerutvalget. 
Prosjektleder Caroline Torskog inviteres til BU. 

 Bekymring fra Birte Helene Moen  
Behandling av kronikere – ferdig behandlede kreftpasienter. 
Et kjent problem – nasjonal plan ledet av Bjørn Erikstein. 
Følges opp av fastlegene. 

 Bekymring fra Else Kari M. Tovsli – egen opplevelse fra sykehuset. 
Oppfordres til å sende en formell klage. 

 

   

 

Skien, 30. januar 2017 

Anne Borge Kallevig 

referent 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Styrets egenevaluering 
  
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
33-2017 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 
Egenevaluering 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:    
Utrykte vedlegg: 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
 
 
 
Ingress:  
Foretakets styre vil fra tid til annen ha behov for å evaluere egen arbeidsform for å 
sikre at styret ivaretar sitt ansvar, herunder de interesser som tjener helseforetaket 
best. På denne bakgrunn settes det av noe tid på slutten av styremøtet til styrets 
egenevaluering. Egenevalueringen gjennomføres i lukket møte, jf. offentleglova § 
23, 1. ledd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skien, den 2. april 2017 
 
 
Per Anders Oksum 
Styreleder  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Orientering om prosess for tilsetting av administrerende direktør 
ved Sykehuset Telemark HF 
 
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 
  
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
34-2017 Kristin Alseth Hansen, 

seksjonsleder 
Orientering 20.04.17 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:    
Utrykte vedlegg: 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Ja, administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har 
gjennomføringsansvar i virksomheten. 
  
Ingress:  
Sykehuset Telemark HF har behov for å ansette administrerende direktør etter Bess 
M. Frøyshov som sluttet 28. oktober 2016. Prosessen med å rekruttere ny 
administrerende direktør er igangsatt. 
 
Det vil i styremøte bli redegjort for fremdrift i saken. 
  
  
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
Skien, den 2. april 2017 
 
 
Per Anders Oksum 
Styreleder  
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