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    Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 

 
Tid:  23. mai 2017, kl. 0930 – 1530 

Sted:  Direktørens møterom, Skien 

Møteleder: Styreleder Per Anders Oksum 

 
Møteinnkalling/saksliste  
 
 

Saksnr. Sak Sakstype 

37-2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning 

38-2017 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. april 2017  
 
V/Styreleder 

Beslutning 

39-2017 
 

Godkjenning av protokoll og B-protokoll (styresak 36-2017) fra styremøte i 
Sykehuset Telemark 27. april 2017  
 
V/Styreleder 

Beslutning 

40-2017 Administrerende direktør sin orientering - ettersendes 
 
 

Orientering 

41-2017 Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021 – drøftingsprotokoll av 
15.5.2017 ettersendes 
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør 

Beslutning 

42-2017 
 

Virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 
 
V/Administrerende direktør og økonomidirektør  

Beslutning 

43-2017 
 

Styrets møteplan 2018 
 
V/Styreleder  

Beslutning 

 Lunsj   

44-2017 Rapportering på overordnet HMS-handlingsplan STHF 2016 - del 2 Mål og 
tiltak  
 
V/Administrerende direktør og HR-direktør 

Orientering  

45-2017 
 
 

Godkjenning av styringsdokument og fremdriftsplan, Utbygging somatikk 
Skien 
 
V/Administrerende direktør 

Beslutning 
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Saksnr. Sak Sakstype 

  

46-2017 
 
 

Salg av STHFs tjenesteboliger  
 
V/Administrerende direktør og Elin Skei, klinikksjef 

Beslutning 

47-2017 Eventuelt  
 
V/Styreleder 

Orientering 

48-2017 Styrets oppdaterte årsplan 2017 
 
V/Styreleder 

Orientering 

49-2017 Andre orienteringer  
 

Orientering 

50-2017 Styrets egenevaluering 
 
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 
 
V/Styreleder 

 

 
 
 
Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. 
 
Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 95 79 44 26 eller e-post 
tone.pedersen@sthf.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Per Anders Oksum (sign.) 
Styreleder 
 
 
 
Vedlegg: Saksdokumenter. 
 
Elektronisk kopi er sendt til: 
Helse Sør-Øst RHF  
Revisor Hans Christian Berger, PWC 
Varamedlemmer 
Direktørens stabs- og klinikksjefer 
 
 

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

Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. april 2017  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

38-2017 Tom Helge Rønning administrerende direktør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutningssak 23.05.17 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 20. april 2017 
 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 20. april 2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Skien, den 5. mai 2017 

 

 

Tom Helge Rønning (sign.) 

Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato og tid: 

Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 – 15.45 

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  

Dana Tønnessen, konst. Økonomidirektør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver stab 

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder 

 

 

I tillegg møtte: 

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 

Jon Gunnar Gausel, klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken 

Annette Fure, prosjektleder 

Elin Marie Skei, konst. Klinikksjef Service- og systemledelse 
 

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet. 

 

 

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen 
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Saker som ble behandlet: 

Sak nr. 17-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 

 

 

Sak nr. 18-2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 13. 

februar 2017 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 13. februar 2017.  

 

 

Sak nr. 19-2017 Administrerende direktør sin orientering  

 

 

Konst. Administrerende direktør orienterte om følgende:  

 Opprettelse av utviklingsenhet 

 Endring antall medlemmer i brukerutvalget 

 Adenovirus på seksjon for nyfødt intensiv 

 Oppstart av ERP 3. april 

 Radiologi Kragerø – brev 

 Ny forsknings- og innovasjonsplan 

 Planer for tilsyn  
 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 
 
 

Sak nr. 20-2017 Virksomhetsrapport per mars 2017 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar virksomhetsrapport for mars 2017 til etterretning.  

 

Sak nr. 21-2017 Styrets beretning og årsregnskap 2016 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styrets godkjente beretning for 2016.  

2. Styret vedtar årsregnskap for 2016 med noter.   

 

 

Sak nr. 22-2017 Protokoll fra foretaksmøte 15. februar med Oppdrag og bestilling 2017 

og oppdaterte vedtekter 
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Styrets enstemmige 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. 

  

 

Sak nr. 23-2017 Mandat idéfase og prosjektplan for utbygging somatikk Skien 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 
 

Sak nr. 24-2017 Årlig gjennomgang av instruks for styret 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Administrasjonen oppdaterer instruksen i tråd med ny interkontrollforskrift. Styreleder gis 

fullmakt til å godkjenne endringene.  

 

 

Sak nr. 25-2017 Årlig gjennomgang av instruks for administrerende direktør 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Administrasjonen oppdaterer instruksen i tråd med ny interkontrollforskrift. Styreleder gis 

fullmakt til å godkjenne endringene. 

 

 

Sak nr. 26-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Planforutsetningene og resultatutviklingen presentert i saken legges til grunn for videre arbeid 

med økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021. 

 

Protokolltilførsel fra ansattrepresentanter: 

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

fordelinger i HSØ som gir OUS forholdsvis for stor andel. Dette gir seg tydeligst uttrykk på 

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

overføringene til ambulanse (mangler beredskap), betaling for Sunnås, forskningsmidler mm. 

HSØ får også overført for lite fra Staten. 

 

HSØ har lovet å gjennomgå inntektsfordelingen på nytt. Vi krever at endringen gjøres snart 

og at fordelingen tilgodeser vårt sykehus med betydelig høyere inntekter enn ØLP legger opp 

til. 

 

HSØ må også ta med i vurderingen sterkt økende kostnader til kostbare medikamenter og IKT 

med en økning av utgifter på minst 100 mill. i ØLP perioden. I tillegg har sykehus en langt 
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høyere prisvekst enn konsumprisindeksen, vanligvis 3 ganger høyere. Og gjestepasientene vil 

gi økte kostnader til vi får strålesenteret i drift. 

 

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

av pasienter samt stor belastning på de ansatte. ST har manglende investeringer til bygg på 

over 1 milliard kr som medfører uhensiktsmessig drift og for dårlig pasientbehandling. Vi kan 

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

dårligere kvalitet på undersøkelser. 

 

 

Sak nr. 27-2017 Prosjekt STHF Omstilling 2016-2018 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar statusrapporten for prosjekt Omstilling 2016-2018 til orientering 

 

 

Sak nr. 28-2017 Konsernrevisjon korridorpasienter 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak nr. 29-2017 Årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar presentasjonen til orientering. 

 

 

Sak nr. 30-2017 Eventuelt 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Det forelå ingen saker til eventuelt.  

 

 

Sak nr. 31-2017 Styrets oppdaterte årsplan 2017 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering. 

 

 

Sak nr. 32-2017 Andre orienteringer  

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar andre orientering til etterretning. 
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Sak nr. 33-2017  Styrets egenevaluering 

 

 

Styret avholdt egenevaluering i lukket møte.  

 

 

Sak nr. 34-2017 Orientering om prosess for tilsetting av administrerende direktør ved 

Sykehuset Telemark HF 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtet hevet kl. 16.15. 

 

 

 

Neste ordinære styremøte: 

Mandag 23. mai kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien. 

 

 
 

Sykehuset Telemark, 20. april 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 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte  

                   27. april 2017  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

39-2017 Tom Helge Rønning administrerende direktør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutningssak 23.05.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 27. april 2017 

      B-protokoll – kun til styrets medlemmer 
 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 27. april 2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Skien, den 5. mai 2017 

 

 

Tom Helge Rønning (sign.) 

Administrerende direktør 

 

 



  

Side 1 av 2 

  
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato og tid: 

Torsdag 27. april 2017 kl. 12.00 – 12.30 

Sted:  

Telefonmøte 

(Direktørens møterom, Skien) 
  

  
  

  

Deltakere fra styret: 

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:  

Thyra Giæver, Brukerutvalget  

 

Frafall:  

Idar Grotle, leder Brukerutvalget 
 

Fra administrasjonen: 

Kristin Alseth Hansen, styresekretær/seksjonsleder 
 

 

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet. 

 

 

Protokollfører: Kristin Alseth Hansen 

 

 

Saker som ble behandlet: 

Sak nr. 35-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 

 

 

Sak nr. 36-2017 Tilsetting av administrerende direktør ved Sykehuset Telemark HF 

 

 

Styrets enstemmige vedtak: 

Styret utarbeider egen protokoll som er unntatt offentlighet.  
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Møtet hevet kl.12.25. 

 

Neste ordinære styremøte: 

Tirsdag 23. mai kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien. 
 
 
 
 

Sykehuset Telemark, 27. april 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 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

 40-2017 Administrerende direktør Tom 

Helge Rønning 

Orientering 23.05.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:    

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 19.mai 2017 

 

 

 Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør  

 

 

  



 

Side 2 av 3 

 

 

  
 

 

ADs orientering til styret 23.05 2017 

 

1. Revisjon av Mattilsynet 

Den 4. mai gjennomførte Mattilsynet en revisjon av produksjonskjøkkenet i Skien. Det var på 
forhånd sendt inn mye dokumentasjon til tilsynsmyndigheten som gjennomførte 
gjennomgangen av alle kvalitetssystemene som skal sikre trygg og god mat. Gjennomgangen 
besto bl.a. annet av intervjuer av ansatte om de daglige rutinene.  Alt av fareområder og 
risikoutsatte punkter ble gjennomgått, sammen med varehåndtering, kjøleprosedyrer, 
produksjon og merking. Hovedkonklusjonen fra tilsynet var at det ikke var noe å bemerke og i 
oppsummeringen kom Mattilsynet med ros til ledelse og ansatte ved produksjonskjøkkenet.  
  

 
2.  Årlig melding for 2016 er nå godkjent 

Årlig melding 2016 fra helseforetaket er godkjent i helseforetakets styre og oversendt Helse 
Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2017. Oppsettet i mal fra Helse Sør-Øst RHF er fulgt. 
Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til 
helseforetaket gjennom oppdrag og bestilling 2016. 
Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte 
rapporteringspunktene. Meldingens innledningskapittel gir en god oversikt over 
virksomheten og plandelen viser forventet utvikling og planer for virksomheten i et tre til fem 
års perspektiv. På denne bakgrunn vurderes det at det ikke er behov for å stille 
tilleggsspørsmål til rapporteringen for 2016. 
 
I henhold til helseforetakets vedtekter § 6 skal det avholdes foretaksmøte innen utgangen av 
juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding. Dette 
foretaksmøtet gjennomføres i 2017 som et felles foretaksmøte for alle helseforetakene. 
Protokollen fra foretaksmøtet vil, i likhet med tidligere år, inneholde eventuelle 
kommentarer og presiseringer i forhold til helseforetakets årlige melding for 2016. 
 
 

3. Redusert energiforbruk 

I 2015 foretok Sykehuset Telemark en større investering for å kunne ta i mot klimanøytral 

energi fra Skien Fjernvarme. Dette, sammen med flere mindre tiltak over flere år, viser at det 

går den riktige vegen for Sykehuset Telemark som miljøsykehus. I tillegg til miljøeffekten vil 

investeringene når de først er nedbetalt, bidra til lavere årlige energikostnader for sykehuset.  

De samlede CO2 utslippene ble redusert med 3000 tonn fra 2015 til 2016.  I 2013 brukte vi 19 

GWh naturgass ved Sykehuset Telemark mot ubetydelige 0,03GWh i 2016.  Nå blir gass bare 

brukt når vi tester gasskjelen for å sikre at den fyringsmuligheten fremdeles fungerer. Går vi 

tilbake til 2011 forbrukte sykehuset 52,2 GWh energi i form av strøm, olje og gass. Siden har 

det tallet sunket pent år etter år og i 2016 var vi nede på 45,4 GWh. Vi har for lengst innfridd 

sykehuset eget miljømål fra  2014 som sier at vi skal ned på 2012-forbuket energi- som den 

gang lå på 53,5 GWh. 
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4. Møte med kommunene 

Onsdag 10. mai gjennomførte sykehuset et større møte med kommunene i Telemark. 

Ordførere, rådmenn og kommunalsjefer fra hele fylket var invitert til en orientering om 

status ved sykehuset og videre planer for utvikling. Alle kommunene, med unntak av en var 

representert i tillegg til Fylkeslegen.  

 

5. Ledersamling mellom Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold 

30. og 31. mai arrangerer vi en felles ledersamling med Sykehuset i Vestfold. Sykehuset 

samarbeider på flere områder og gjennom oppdragsdokumentet for 2017 er vi blitt bedt om 

å se nærmere på områder hvor vi har rekrutteringsutfordringer eller spesielt lavt 

behandlingsvolum. For begge sykehusene er arbeidet en del av arbeidet med 

utviklingsplaner. 

  

6.  Annet 

Øvrige orienteringer kan bli gitt i møtet. 

 



 

1                                                                                                                                                                                                                           
Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 

 
 

 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

41-2017 Konst.økonomidirektør Dana Tønnessen Beslutning 23.5.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Drøftingsprotokoll fra møte 15. mai 2017 

Utrykte vedlegg: STHF styresak ØLP 26/20.04.2017, RHF styresak ØLP 021/17  

    

 

 

Ingress:  

 

Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2018-

2021, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. Sykehusets 

budsjettleveranse er oversendt til Helse Sør-Øst og inngår i langtidsplanen til det regionale 

helseforetaket.   

 

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

ventetider og ingen fristbrudd.  

 

Det legges opp til effektivisering av driften med opptil 140 millioner kroner i perioden 2018-2021 

for å etablere en sunn økonomi og innfri målsetting om driftsresultatet.  

 

 

Forslag til vedtak:  

 

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane på 30,60,100 og 

100 millioner kroner i årene 2018-2021. 

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

 

 

   

 

Skien, den 15. mai 2017 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken 

 

Den økonomiske langtidsplanen for perioden 2018-2021 legger rammene for budsjettprosessen 

2018. Budsjettleveransen som beskriver planforutsetninger er oversendt til Helse Sør-Øst og 

inngår i langtidsplanen til det regionale helseforetaket.   

 

 

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

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

utfordre virksomhetsstyringen fremover.  

 

Sykehuset Telemark planlegger et aktivitetsnivå i tråd med estimert behov for 

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

 

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

 

 

Regionale føringer, rammebetingelser og hovedmål  

 

Følgende forutsetninger har vært førende for utarbeidelsen av langtidsplanen: 

 

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018 og det skal legges 

til rette for at prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling enn somatikk, innfris for foretaksgruppen.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 

 

Når det gjelder økonomiske resultater, gir det føringen for foretaksgruppens resultat, som bør, mot 

slutten av økonomiplanperioden, minst utgjøre 2,5 % av samlede inntekter, som tilsvarer ca. 90 

millioner kr.  

 

Følgende regionale mål vil videreføres i planperioden: 

• 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 

 

 

Endringer i basisbevilgninger og øvrige driftsutfordringer 

 

Foreløpig inntektsramme for Sykehuset Telemark i ØLP 2018-2021 er innarbeidet i 

langtidsplanen:  
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SYKEHUSET TELEMARK HF Økonomiplan 2018-2021

Beregning av  foreløpig inntektsramme 2018 2019 2020 2021

Basisramme inkl. KBF forrige periode 2 263 085 2 248 129 2 240 680 2 242 381

Endringer 

Forskuttert red. basis 2017 sfa pensjon -24 828 

Omfordeling inntektsmodell -8 701 -25 915 -16 662 -15 370 

Økt aktivitet 18 572 18 466 18 364 18 270

Etablering ev tilbud innen TSB 0

Foreløpig basisramme 2 248 129     2 240 680     2 242 381     2 245 281     

Forskning Basis 2 209 2 209 2 209 2 209

Forskning Tilskudd 0 0 0 0

Nasjonale kompetansesentra 0 0 0 0

Andre statlige tilskudd 8 918 8 918 8 918 8 918

Sum faste inntekter 2 259 256     2 251 807     2 253 509     2 256 409      
 

Basisrammen reduseres i tråd med den relative lave befolkningsveksten i Telemark sett i forhold 

til øvrige sykehusområder.  

 

Basisrammefinansieringen av ny avrusningsenhet vil håndteres i budsjettprosessen 2018. 

Planleggingsarbeidet er igangsatt og fremdriften går etter planen.  

 

Resultatutvikling og intern effektivitetskrav 

  

Resultatbanen for planperioden viser gradvis forbedring av resultatet med målsetting om 100 

millioner kr. innen 2021. Det legges opp til en vesentlig produktivitetsforbedring i hele 

organisasjonen. Effektiviseringstiltakene vil generere en netto reduksjon i antall årsverk, mens 

forventet aktivitetsvekst i klinikkene vil ligge på 2-5 %.    

 

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.).  

 

Følgende planforutsetninger er innarbeidet i langtidsplanen: 

- inngangsfart som gir driftsresultat i balanse ved inngangen til 2018 

- Risikoen for året er knyttet til kostnadsutviklingen for dyre medikamenter og 

gjestepasientkostnadene som viser store svingninger og er en lite forutsigbar kostnad.   

- 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 

 

Det interne effektivitetskravet for planperioden er fordelt internt og klinikkene er i gang med 

kartlegging av nye muligheter for innsparinger og økt effektivitet. Fordeling av merverdikravene 

vises i tabellen under:   
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ØLP - Merverdi 2018-2021 2 018         2 019         2 020         

Kirurgisk klinikk 6 000             8 000             9 500             

Klinikk for medisin 6 000             8 000             9 500             

Barne- og ungdomsklinikken 2 000             2 500             2 500             

ABK 5 000             5 500             6 000             

Medisinsk serviceklinikk 3 000             3 500             6 000             

Psykiatrisk klinikk 5 000             6 500             7 000             

Service og systemledelse 3 000             5 000             7 000             

Administrasjonen / Felles -                 1 000             2 500             

ØLP revidert 30 000           40 000           50 000            
 

Driften i 2018 effektiviseres med til sammen 50 millioner kr. og planlegges realisert som følger: 

- 20 millioner kr. er helårseffekt av årets innsparingstiltak.  

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.   

- 30 millioner kr. – effekt av nye innsparingstiltak  

 

Klinikkene jobber med planlegging av nye effektiviseringstiltak som vil omfatte: 

 

- Aktivitetsstyrt bemanning 

- Effektivisering av arealbruk  

- Bedre utnyttelse av rammeavtaler og reduserte innkjøpspriser for forbruksmateriell og 

implantater  

- Bedre utnyttelse av sengekapasitet og redusert pleiefaktor 

- Utvidelse av tjenestetilbudet og reduserte gjestepasientkostnader  

- Økt produktivitet i poliklinikkene, flere konsultasjoner pr. dag  

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

- Gjennomgang av beredskapsnivå og alternative driftsmodeller 

- Endring av driftsmodell for spesialiteter med driftsenheter på flere lokasjoner 

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

- Økt aktivitet innen medisinsk genetikk 

- Økt ambulantvirksomhet 

- Effektivisering av merkantile tjenester  
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Medisinske og kvalitetsindikatorer i planperioden 

 

Sykehuset Telemark har følgende målsetting for ventelister og kvalitetsindikatorer for 

perioden 2017 til 2021: 

 

 

Redusere unødvendig ventetid apr.17 mål 2017 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021

Gjennomsnitt ventetid i dager <60 dager somatikk 60 60 55 55 55
Gjennomsnitt ventetid i dager <45 dager psykisk helse 45 45 45 45 45
Fristbrudd avviklede, antall pr mnd 0 0 0 0 0
Antall som venter 7600 7000 6500 6000 5500 5000
Antall med ventetid over 1 år 260 200 150 100 50 0
Andel nye kreftpasienter  i pakkeforløp (OA1) 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
Andel  innen definert forløpstid 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
Antall passert tentativ tid 4074 3000 2000 1000 0 0

Prioritere psyk.helsevern og TSB apr.17 mål 2017 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021

Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggere 0,16
lavere enn 

2016

Andel tvangsinleggelser 17 %
lavere enn 

2016

Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett 

tvangsmiddelvedtak
10

lavere enn 

2016

Sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling for TSB 0 0 0 0

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet apr.17 mål 2017 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021

Sykehusinfeksjoner % (siste måling feb.2017) 3,4 % <3% <3% <3% <3% <3%
Korridorpasienter - antall 44 0 0 0 0 0
Korridorpasienter % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Direkte time i % 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Antall åpne dokumenter > 14 dager 4500 4000 3000 2000 1000 1000
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt 1700 1000 500 300 300 300
Forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus 2012-2022

reduseres

reduksjon 30 %  
 

For ventetider legges det opp til en liten og gradvis reduksjon i tråd med reduksjon i 

ventelisteportefølje og aktivitetsøkning. Det er differensiert mellom somatikk og psykisk helse i 

samsvar med føringer fra departementet og Helse Sør-Øst. Pasienter med ventetid over ett år er i 

hovedsak knyttet til plastikkirurgi. Det vil ta noe tid å innfri ventetid for denne gruppen. For å nå 

målene både mht ventetider, fristbrudd og kreftpakkeforløp er langtidsplanlegging av aktivitet og 

økt fokus på det pasientadministrative arbeidet vesentlige elementer. 

 

Det er et nasjonalt mål om å redusere tvang innenfor psykisk helsevern og rus. Sykehuset 

Telemark har per i dag et relativt høyt nivå av tvangsinnleggelser. Her er det igangsatt arbeid 

sammen med aktuelle innleggelsesinstanser for å redusere nivået i løpet av planperioden. Bruk av 

tvangsmidler er allerede lavt i regional sammenheng, og det legges opp til en fortsatt reduksjon. 

 

Fokuset på kvalitet og pasientsikkerhet videreføres i planperioden. For å fortsette utviklingen i 

positiv retning er det vesentlig at kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektivet er en integrert del av 

drift og virksomhetsstyring. 

Reduksjon i forbruk av bredspektrede antibiotika er et globalt og nasjonalt anliggende ut fra 

resistensutviklingsproblematikk. Sykehuset Telemark ligger allerede i dag på et lavt nivå i 

regionen, og det iverksettes tiltak for å oppnå ytterligere reduksjon. Nasjonal retningslinje er 

implementert, antibiotikastyringsprogram er etablert, og det jobbes med kultur, holdninger og 

restriktive tiltak vurderes.  
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Driftsresultat 

 

Sykehuset Telemark legger opp til vesentlig forbedring av driftsresultatet i løpet av planperioden, i 

tråd med regionale føringer. Målsettingen for planperioden er et driftsresultat på 100 millioner kr., 

som tilsvarer 2,7 % av sykehusets driftsinntekter.  

 

Det forutsettes at etablering av strålesenteret mot slutten av perioden ikke gir negative utslag på 

driftsresultatet. Økt ressursbehov og aktivitetsøkningen som følge av strålesenteret vil innarbeides 

i budsjettet på et senere tidspunkt.    

 

Lønnskostnadene følger bemanningsutviklingen og vil gå ned i takt med forventede 

driftseffektiviseringer i klinikkene. Pensjonskostnadene er budsjettert med utgangspunkt i 

budsjettert kostnadsnivå i 2016, justert for bemanningsendringene i perioden. Varekostnader og 

andre driftskostnader går noe opp i perioden som følge av økte medikamentkostnader, 

gjestepasienter og IKT-kostnader. Det er innarbeidet meldingen om kostnadsutvikling mottatt fra 

Sykehuspartner og Sykehusapoteket.  

 
STHF - ØLP leveranse Faktisk 2016 B2017 E2017 2 018                          2 019                      2 020                      2 021                          

Basisramme 2 341 109 002 2 249 042 000 2 249 042 000 2 234 086 711           2 226 637 569      2 228 339 190      2 231 239 444          

Kvalitetsbasert finansiering 16 240 000 16 251 000 16 251 000 16 251 000                16 251 000            16 251 000            16 251 000                

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 706 764 441 737 619 010 746 169 610 747 339 541              756 317 671          765 295 801         774 273 931              

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 130 143 016 130 686 950 139 237 550 142 350 389              144 060 509          145 770 629         147 480 749              

ISF-refusjon kommunal medfinansiering 0 0 34 600 000 -                              -                          -                          -                              

ISF refusjon poliklinisk PHV/TSB 33 793 695 37 294 880 0 34 169 959                34 999 918            35 932 648            36 839 821                

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 6 119 241 55 085 317 55 085 317 55 085 317                55 085 317            55 085 317            55 085 317                

Utskrivningsklare pasienter 6 517 042 4 000 000 4 000 000 4 000 000                  4 000 000              4 000 000              4 000 000                  

Gjestepasienter 8 928 758 8 220 177 8 220 177 8 220 177                  8 220 177              8 220 177              8 220 177                  

Konserninterne gjestepasientinntekter 50 299 642 47 195 000 47 195 000 47 195 000                47 195 000            47 195 000            47 195 000                

Polikliniske inntekter 126 959 419 87 159 696 92 159 696 89 409 696                91 409 696            93 409 696            93 409 696                

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 9 183 771 11 054 983 11 054 983 11 054 983                11 054 983            11 054 983            11 054 983                

Andre øremerkede tilskudd 10 678 162 12 473 951 14 473 951 10 769 269                10 567 346            10 442 346            10 364 951                

Andre driftsinntekter 321 289 464 223 578 516 223 578 516 217 092 516              217 092 516          217 092 516         217 092 516              

Sum driftsinntekter 3 768 025 652        3 619 661 479                3 641 067 799             3 617 024 557           3 622 891 700      3 638 089 301      3 652 507 584          

Kjøp av offentlige helsetjenester 33 312 685 39 686 379 39 686 379 39 686 379                39 686 379            39 686 379            39 686 379                

Kjøp av private helsetjenester 73 639 415 72 764 586 72 764 586 72 764 586                72 764 586            72 764 586            72 764 586                

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 442 148 699 385 489 240 385 489 240 388 139 240              389 419 240          390 819 240         393 819 240              

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 16 955 900 5 351 968 5 351 968 5 651 968                  5 651 968              5 651 968              5 651 968                  

Konserninterne gjestepasientkostnader 223 997 969 217 589 694 217 589 695 217 589 694              219 589 694          221 589 694         224 589 694              

Lønn til fast ansatte 1 666 636 640 1 715 195 509 1 715 195 509 1 679 549 259           1 651 824 259      1 618 452 830      1 618 452 830          

Overtid og ekstrahjelp 100 003 825 81 054 028 76 054 028 78 880 028                75 680 028            72 280 028            72 280 028                

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 415 305 030 403 109 462 374 656 463 374 656 463              368 471 857          361 027 704         361 027 704              

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -102 295 615 -103 883 100 -103 883 100 -104 883 100            -103 309 853        -101 243 656        -101 243 656            

Annen lønn 273 495 983 285 115 182 285 115 182 274 915 132              273 220 132          270 581 560         270 581 560              

Avskrivninger 113 684 497 109 925 000 109 925 000 102 863 707              100 732 107          97 430 406            112 167 619              

SLA-SP 0 0 0 20 580 220                32 159 722            57 607 378            48 156 854                

Andre driftskostnader 579 975 973 443 256 708 454 663 028 450 696 268              454 350 385          452 972 868         457 025 482              

Sum driftsutgifter 3 836 860 999        3 654 654 658                3 632 607 979             3 601 089 845           3 580 240 506      3 559 620 987      3 574 960 290          

Driftsresultat -68 835 347            -34 993 179                    8 459 820                     15 934 712                42 651 194            78 468 314            77 547 294                

Finansinntekter 12 513 027 12 506 801 12 506 801 16 226 060                19 416 172            23 495 901            28 015 518                

Finanskostnader 2 622 460 2 513 622 2 513 622 2 160 772                  2 067 366              1 964 215              5 562 812                  

Netto finansposter 9 890 567               9 993 179                        9 993 179                     14 065 288                17 348 806            21 531 686            22 452 706                

Årsresultat -58 944 780            -25 000 000                    18 452 999                   30 000 000                60 000 000            100 000 000         100 000 000              

Pensjonskostnader -                           -                                    -28 452 999                 -                              -                          -                          -                              

Årsresultat justert for pensjonskostnader -58 944 780            -25 000 000                    -10 000 000                 30 000 000                60 000 000            100 000 000         100 000 000              

 

 

Aktivitet 

 

Det er lagt til grunn aktivitetsvekst i perioden 2018-2021 i tråd med forventet vekst i 

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

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

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

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

 

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

inneliggende behandling innen somatikken, som tilsvarer en vekst på 10 % for alle pasientopphold 

for perioden 2018-2021 i forhold til faktisk oppnådd i 2016. 
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Antall DRG-poeng utført i eget HF somatikk er planlagt økt fra 39.800 i 2016 til 42.990 i 2021. 

Dette tilsvarer en økning på 8 %. DRG-produktiviteten er beregnet til å utvikle seg positivt i ØLP-

perioden, og forventes å stige med 17 % sammenlignet med 2016. 

 

Psykiatrien legger opp til en vekst i forhold til estimert aktivitetsnivå inneværende år på 10,5 % 

innen poliklinisk behandling for perioden 2018-2021. Sammenlignet med faktisk oppnådd 

aktivitet i 2016 er det en økning på 12,9 % innenfor Barne- og ungdomspsykiatri, 15 % innenfor 

voksenpsykiatri og 10,7 % innenfor TSB. Det er lagt opp til en økning i antall døgnopphold, men 

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

 
 

Større vekst innen tjenesteområdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk. 
 

Innen somatisk virksomhet er det planlagt en økning i antall inntektsgivende konsultasjoner på 11 

% i 2021 sammenlignet med faktisk realisert 2016. Innen psykisk helsevern og rusbehandling er 

det lagt opp til en vekst på polikliniske konsultasjoner med 11 % fra det som faktisk ble oppnådd i 

2016. Størst vekst ligger det i årets budsjett, mens det i ØLP 2018-2021 er lagt opp til ytterligere 

8,8 % vekst. 
 

Sykehusets driftskostnader reduseres i forhold til budsjett 2017. Tjenesteområdene psykisk 

helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 

skjermes for nedgangen og har en svak økning i forhold til budsjett 2017, mens somatikk og 

psykisk helsevern for voksne har en liten nedgang. 

 

Sammenlignet med aktivitetsnivå 2016, legges det opp til en aktivitetsvekst i somatikken på 10 % 

(antall behandlede pasienter dag/døgn/poliklinikk) og en behandlingsvekst på 11 % i psykiatrien 

(antall polikliniske konsultasjoner).  

 

Sykehuset Telemark har rekrutteringsvansker på noen områder, særlig innen BUP. Antall 

behandlere har betydning for aktiviteten og høy turnover eller vakante behandlerstillinger kan gi 

utfordringer for aktivitetsnivået.  

 

Det vurderes at aktivitetsvolumet planlagt for perioden er tilpasset antatt befolkningsvekst i 

opptaksområdet og sikrer nødvendig kapasitet for å innfri målsettingen om lave ventetider og 

ingen fristbrudd.   
 

DRG poeng Faktisk 2016 Prognose 2017 B2017 2018 2019 2020 2021

Kirurgisk klinikk 18 297           19 350                18 900           19 350           19 350           19 350           19 350           

Klinikk for medisin 15 004           15 216                15 166           15 216           15 216           15 216           15 216           

Barne- og ungdomsklinikken 2 804             2 946                  2 796             2 946             2 946             2 946             2 946             

Medisinsk Serviceklinikk 3 594             3 720                  3 570             3 720             3 720             3 720             3 720             

ABK 66                  58                        58                  58                  58                  58                  58                  

UFORDELT 18                  -                      -                 200                700                1 200             1 700             

STHFutført i eget HF 39 783           41 290                40 490           41 490           41 990           42 490           42 990           

- Pasienter fra andre regioner 240                230                     230                230                230                230                230                

+ Telemarkinger i andre regioner 405                360                     360                360                360                360                360                

+ Biologiske legemidler 1 601             1 677                  1 677             1 677             1 677             1 677             1 677             

+  Kreftlegemidler/årets nye legemidler 290                900                     900                900                900                900                900                

Dag, døgn, pol, DBL, FBV "sørge for" 41 839           43 997                43 197           44 197           44 697           45 197           45 697           

vekst fra estimat 2017 0,5 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %  
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Psykiatri - konsultasjoner Faktisk 2016 Prognose 2017 B2017 2018 2019 2020 2021

Barn- og ungdom 27 378           28 000                27 445           28 700           29 400           30 200           30 900           

Voksen 57 484           60 000                58 938           61 500           63 000           64 600           66 300           

TSB 16 525           16 500                17 169           16 900           17 300           17 800           18 300           

STHF 101 387        104 500              103 552        107 100        109 700        112 600        115 500        

vekst fra estimat 2017 2,5 % 2,5 % 2,8 % 2,7 %  
 

 

Bemanning  
 

Bemanning - brutto månedsverk - per tjenesteområde Faktisk 2016 Prognose 2017 B2017 2018 2019 2020 2021

endring B17-

B21

Somatikk 1 879             1 843                     1 834             1 799             1 772             1 742             1 739             -5,2 %

Psykisk helsevern 622               612                        613               601               595               590               589               -3,9 %

 - herav VOP 499                491                         496                483                478                473                473                -4,6 %

 - herav BUP 122                121                         117                118                117                117                116                -0,9 %

TSB 42                  37                           46                  46                  46                  46                  46                  0,0 %

Prehospitale Tjenester 130                128                         127                123                122                121                121                -4,4 %

Administrasjon og fellestjenester 379                371                         368                361                361                361                361                -1,9 %

Annet (Barnehagen) 13                  13                           13                  13                  13                  13                  13                  0,0 %

3 065             3 003                     3 001             2 943             2 909             2 873             2 869             -4,4 %  

Brutto årsverk

         2 016  E2017 

2 017         2 018         2 019         2 020         2 021         

endring 

B17-B21

Kirurgisk klinikk 461            458            455            449            445            440            440            -3,3 %

Medisinsk klinikk 533            505            502            489            478            465            465            -7,4 %

Barne og ungdomsklinikken 222            223            218            218            215            212            210            -3,7 %

ABK 463            450            450            445            439            433            433            -3,8 %

MSK 363            368            368            358            354            349            347            -5,7 %

KPR 570            556            568            555            550            545            545            -4,0 %

SERVICE OG SYSTEMLEDELSE 346            338            340            331            331            331            331            -2,6 %

ADMINISTRASJONEN 106            105            100            99               99               99               99               -1,4 %

TOTAL 3 065         3 003         3 001         2 943         2 909         2 873         2 869         -4,4 %  
 

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

er lagt opp til en nedgang i antall årsverk på 6,4 % mot faktisk 2016. Antall årsverk vil reduseres 

innenfor de fleste tjenesteområdene med unntak av TSB. Bemanningsreduksjonen er størst 

innenfor somatikken, og har sammenheng med målet om økt effektivitet og produktivitet i 

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

fordelingsmodellen vil påvirke endringen innenfor alle tjenesteområdene.  

Sammenlignet med faktisk bemanning i 2016, legges det opp til reduksjon innenfor Barne- og 

ungdomspsykiatrien og Voksenpsykiatrien, mens TSB holdes uendret. Antall årsverk vil reduseres 

med henholdsvis 5,0 % og 5,3 % med basis i 2016. Disse reduksjonene er mindre enn reduksjonen 

innen somatikken, som er planlagt til 7,5 % i samme periode. 

 

Investeringer  
 

Faktisk Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP

Investeringer pr. prosjekt Total ramme 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Diverse byggeprosjekt 0 369 13 000 20 000 25 000 25 000 25 000

Diverse MTU 0 40 535 40 000 35 000 45 000 45 000 50 000

Diverse annet 0 7 059 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Strålesenter 232 937 7 034 90 602 135 301  
 

Sykehuset Telemark har en stor bygningsmasse og en infrastruktur med betydelige behov for 

oppgradering, som er lite tilpasset forventet utvikling i pasientbehandlingen og etterspørselen etter 

helsetjenester i opptaksområdet. Det er akkumulert et stort vedlikeholds- og 

reinvesteringsetterslep de siste årene, grunnet svake driftsresultater og stram økonomi.    
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De mest nødvendige investerings- og vedlikeholdsaktiviteter er ivaretatt i investeringsplanen. 

Håndtering av vedlikeholds- og reinvesteringsetterslepet vurderes løpende og vil avhenge av 

resultatutviklingen fremover.   

 

Det er utarbeidet erstatningsplaner for MTU for perioden 2018-2021. I erstatningsplanene 

reflektert i økonomisk langtidsplan er det lagt vekt på å ivareta planmessig utskifting av 

nødvendige større utstyrsenheter, anlegg og flåteutskiftinger. Utstyrsutskiftingene i fireårsperioden 

2018-2021 vil revurderes i budsjettprosessen. Investeringstakten burde ligge på et høyere nivå, da 

230 millioner kroner i verdi av utstyrsparken passerer sin avskrivning i perioden. Det gjelder 

mange store utstyrsutskiftinger og «flåter». 

  

Totalverdien av utstyrsparken per 1.1.2017 er 444 millioner kroner hvorav 81 millioner kroner av 

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

anskaffelseskostnad. Gjennomsnittsalder er 8,9 år vektet på antall enheter og 6,9 år verdivektet.  

 

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

regionale fellesanskaffelser innenfor MTU området koordinert av regionalt kompetansesenteret 

MTU tilknyttet Oslo Universitetssykehus.  

 

Strålesenter for sykehusområdet Telemark – Vestfold 

Lokalisering av strålesenteret for sykehusetområdet Telemark-Vestfold er tildelt til Sykehuset 

Telemark og planleggingsarbeidet vil igangsettes i løpet av 2017. Etableringen av strålesenteret er 

estimert til ca. 230 millioner kr. og omfatter nytt bygg, medisinsk teknisk utstyr og inventar.  

Finansieringen av strålesenteret er innarbeidet med 100 % bruk av basisfordring. 

 

Likviditet 
 

Sykehuset Telemark - likviditetsutvikling

 Faktisk 2016  B2017  2018  2019  2020  2021 

Driftsresultat -58 945             -25 000           30 000            60 000            100 000          100 000          

Investeringstilskudd - likviditet til egne investeringer 44 000               44 000            48 870            48 373            48 086            47 829            

Løpende investeringer -47 963             -60 000           -60 000           -75 000           -75 000           -80 000           

IKT - investeringer i SP -8 770               -7 250             -5 000             -5 000             -5 000             -5 000             

IKT- tilbakebetalt lån 3 029                 5 871               5 643               6 435               6 370               6 204               

Egenkapitalinnskudd til KLP -14 488             -15 388           -15 500           -15 500           -15 500           -15 500           

Innbetalt og inntektsført ISF 15 100               22 200            

Leieavtaler SAMBA / amb.stasjoner/ ENØK -4 000               -4 100             -4 100             -4 200             -4 300             -4 500             

Likviditetseffekt -72 037             -61 867           22 113            15 107            54 657            49 033            

Likviditetsbeholdning 0101 7 600               79 500            101 613          116 720          171 377          

Likviditetsbeholdning 3112 7 600                 79 500            101 613          116 720          171 377          220 410          

Driftskreditt 188 000            

saldo oppsparte midler fra tidligere år 108 633            46 814            39 995            48 176            96 357            139 538          

 

Likviditetsutviklingen vil bli holdt innenfor tilgjengelig driftskredittramme med rimelig god 

margin forutsatt at regnskapsresultat blir som budsjettert. Inngangsfart i balanse og bedre 

driftsresultat i 2017 enn budsjettert vil forbedre likviditeten i langtidsperioden.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

42-2017 Konst. økonomidirektør Dana 

Tønnessen 

Beslutning 23.05.2017 

                                                                                                   

 

Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per 1. april 2017 

       Risikovurdering med tiltaksplan 

       Handlingsplan for virksomhetsstyring STHF 2017 

 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? 

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

 

 

 

Ingress: 
Virksomhetsrapport med resultater for april vedlegges saken. I forbindelse med at det rapporteres for 

tertialet, er rapporten utvidet med risikovurdering og handlingsplan for virksomhetsstyring.  

 

Ventetidene er på samme nivå gjennom siste halvår, men øker i mars og april, og ligger i april over 

den regionale målsettingen om 60 dager for somatikk. Etter høyt aktivitetsnivå både somatikken og 

psykiatrien første kvartal er aktiviteten lavere enn budsjettert i april. Det kan se ut som at 

aktivitetsreduksjonen som følge av påske er større enn hva som er tatt hensyn til i periodisering av 

budsjettet. Korridorpasienter viser en nedgang til 0,5 % som er det laveste som er registrert. 

 

Regnskapet per april viser et resultat på 3,2 millioner kroner som gir et positivt budsjettavvik på 11,6 

millioner kroner. Hovedårsaken til det positive resultatet er høye pasientrelaterte inntekter, samt økt 

basisramme som følge av korrigering av inntektsfordelingsmodellen for 2017.  

 

 

 

Forslag til vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 til etterretning. 

  
Skien, den 15. mai 2017 

 

Tom Helge Rønning (sign.) 

Administrerende direktør 
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Innledning 
Risikobildet per 1. tertial for Sykehuset Telemark viser ingen endringer for kvalitet og 

pasientsikkerhet. Risikoen er redusert på områdene økonomi, bemanning og aktivitet (fra kritisk risiko 

til moderat). 

Risikobildet per 1. tertial for Sykehuset Telemark viser at risikoen for kvalitet og pasientsikkerhet er 

stabilt kvalitet og pasientsikket. Det er ingen risikoområder fra 2016 som har forverret seg per 1. tertial 

2017. Risikoen redusert på områdene økonomi, bemanning og aktivitet (fra kritisk risiko til moderat). 

De medisinske parametrene viser ingen store endringer. Ventetidene viser en liten økning, og kravet er 

ikke innfridd for somatikken. Andel korridorpasienter er nede på et historisk lavt nivå, etter en periode 

med høy aktivitet kombinert med økt behov for isolering av pasienter. Fristbrudd viser fortsatt 

reduksjon i antall, men en liten økning i andel av behandlede pasienter i april.     

Antall ventende på ventelister har gått litt opp fra forrige periode, og ventetidene øker for alle 

tjenesteområder med unntak av BUP. Andel fristbrudd ventende har økt til 0,6 %, og nærmer seg nå 

nivået fra sommeren 2016. Med samme trend som tidligere år kan både antall fristbrudd ventende og 

andel i % øke i månedene framover. Det er derfor viktig å planlegge den kommende lavdriftsperioden 

godt for å unngå økte ventetider og økning i antall fristbrudd. 

Det har vært høy aktivitet innen alle tjenesteområder i årets tre første måneder, spesielt i januar og 

mars. I april har imidlertid aktiviteten vært lavere enn budsjettert. Behandlingsvolumet målt i DRG-

poeng er lavere enn budsjettert i april måned, men høyere hittil i år. 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. 

Sykehuset Telemark rapporterer et positivt driftsresultat på 3,2 millioner kroner pr. april, som er 11,6 

millioner bedre enn budsjettert. Hovedårsak til det positive budsjettavviket er høy aktivitet i 

somatikken, samt økning i basisramme som følge av korreksjon i inntektsfordelingsmodellen i HSØ. 

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 8,6 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 i balanse, som er 25 

millioner kroner bedre enn budsjettert.  

Per 1. tertial er det i helseforetaket gjennomført en statusvurdering i henhold til måloppnåelse for 

innfrielse av delmål 2017 for strategien og for mål og krav i oppdrag og bestilling 2017. 

Tilbakemeldingene viser at det er moderat risiko for at strategi og mål/krav for året ikke innfris.  
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Risikovurdering per 1. tertial 

Sykehuset Telemarks risikovurdering bygger på tidligere risikovurderinger korrigert for nye 

utfordringer som fremkommer, det være seg i oppdragsdokument 2017, foretaksprotokoller 

eller bestillinger fra styret i sykehuset. For alle områder gjøres en vurdering for hva som er 

sannsynligheten for at helseforetakets mål og krav ikke vil bli oppfylt. Samtidig vurderes 

risikoområdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at området ikke håndteres på en 

god nok måte. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens gjøres uavhengig av hverandre.  

 

I risikomatrisen per 1. tertial 2017 under vises hvordan risikoområdene, ut fra vurdert 

sannsynlighet og konsekvens, kategoriseres i forhold til en skala fra lav til kritisk. All 

virksomhet er forbundet med risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark 

blir områder som defineres med «lav» risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle 

områder som er forbundet med «moderat» eller «høy» risiko (gul og rød farge), skal det 

synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko, og også der dette er mulig, 

angi når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning.  

 

 

Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter 1. tertial 2017 slik at det ikke foreligger 

økt risiko for redusert kvalitet og pasientsikket. Det er ingen risikoområder fra 2016 som har 

forverret seg per 1. tertial 2017. Dog er risikoen redusert på områdene økonomi, bemanning 

og aktivitet (fra kritisk risiko til moderat). 

 

Det vises til vedlegg 2 for nærmere informasjon om risikovurderingen, endring av risiko fra 

rapportering 3. tertial 2016, samt planlagte og igangsatte tiltak for å redusere risikoen på de 

syv områdene i ovennevnte tabell. 



Side 4 av 42 

 

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 apr.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        60,8          67              55             57                88                  60               44              49                  

Fristbrudd avviklede, antall pr mnd 56           65           32             13              8                11                

Antall som venter 7 819      7 523      7 594        4 403        1 905        395             179                362             68              282                

Antall med ventetid over 1 år 332         296         260           245           10             5                    

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

Antall passert tentativ tid 4 969      4 434      4 074        1 651        1 538        33                4                    324             155            369                

 

Ventetider 

Ventetidene har ligget på om lag samme nivå siden august 2016. Ventetidene ble redusert i januar og 

februar, men øker igjen i mars og april. Faktisk gjennomsnitt ventetid ligger over målsettingen om 60 

dager for somatikken, og er vesentlig høyere enn i april 2016. 



Side 5 av 42 

 

 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er 61,65 dager. Psykiatri voksen 50,58 

dager, TSB 36,55 dager og barne- og ungdomspsykiatri 43,79 dager. Gjennomsnitt ventetid for hele 

foretaket var 60,75 dager i april. Ventetidene øker fortsatt for pasienter innen somatikken, har også økt 

innen VOP siste periode. Ventetidene innen BUP og TSB er redusert siste periode. Med unntak for 

somatikken er ventetidene innenfor kravet. Dersom plastikkirurgiske pasienter ikke tas med er ventetid 

avviklede pasienter i somatikken 57,18 dager, og 56,53 dager for alle pasienter totalt.  

Antall ventende på ventelister har gått litt opp fra forrige periode, og per april er det 7.594 som venter. 

Antall ventende fordelt per fagområde viser 7.246 i somatikk, 259 i voksenpsykiatri, 68 i barne- og 

ungdomspsykiatri og 21 innen TSB. Snitt for STHF er ventetid på 80,79 dager fordelt med 82,83 i 

somatikk, 40,73 i voksenpsykiatri, 28,57 i barne- og ungdomspsykiatri og 38,14 i TSB. 

Det er 1513 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling. 1500 i somatikk, 

11 i voksenpsykiatri, 0 i barne- og ungdomspsykiatri og 2 innen TSB. 

Det er 260 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling. 260 i somatikk, 0 i 

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

Det arbeides aktivt med å forebygge fristbrudd, unngå langtidsventende og redusere ventetider. 

Ventelistene gås gjennom jevnlig for å sikre at de er reelle, og kvalitetssikre ventetider, fristbrudd og 

langtidsventende.  

 

Fristbrudd  

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

Det er 32 pasienter som ikke har fått behandling innen fristen i april, alle innen somatikken. 

Avdelingene med flest fristbrudd er ØNH (7) og Blod/kreft (10). Medisinsk klinikk hadde totalt 8 

fristbrudd.  I april er det behandlet 2806 rettighetspasienter, det gir 1,1 %.  

 

 

 32  

1,1 % 
0%

1%

2%

3%

0

20

40

60

80

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

Antall

Andel i %



Side 6 av 42 

 

Fristbrudd ventende pasienter viser 48, alle i somatikken, og mer enn en dobling fra forrige måned. 

Med 7431 rettighetspasienter som venter får vi en andel på 0,6 %. 

Avdelingene med flest brudd ventende er Plastikkirurgisk avdeling, Øre-nese-hals, mage-tarm og 

hjerteavdelingen. Andre avdelinger har 3 eller færre. 

Antall fristbrudd ventende og andel i % nærmer seg nå nivået fra sommeren 2016, og med samme 

trend som tidligere år kan både antall fristbrudd ventende og andel i % øke i månedene framover. 

 

Både antall fristbrudd og andel fristbrudd er sterkt redusert siden 2015, og har siste halvår ligget 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 for ventende pasienter. 

Pakkeforløp kreft  

Figuren i Virksomhetsrapporten illustrerer resultater siste 12 måneder, samlet for alle forløp. Andel 

nye pasienter i pakkeforløp er 69 %, omtrent samme nivå som tidligere.  

Statistikken for perioden april 2016 – mars 2017, som vises i grafen under, plasserer Sykehuset 

Telemark litt under landsgjennomsnittet med en andel på 69 % andel behandlede pasienter innen 

standard forløpstid og alle behandlingsformer. Dette er nært opp mot målet om 70 %. Det er 

resultatene for bryst (87 %) og tarm (73 %) som drar opp gjennomsnittet til 69 %. 
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På bakgrunn av rapport med publisering av kvalitetsparametere har vi nå startet en prosess for å bedre 

forløpstidene innen lunge og prostata, særlig med tanke på tid fra ferdig utredet til start behandling. 

For lunge og prostata er hhv 47 % og 41 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid. Det 

jobbes nå med å finne årsaker, og det kan se ut som overføringer mellom foretak og manglende koding 

her er en vesentlig faktor.  

Fra 1. mai er det ansatt forløpskoordinator på kirurgisk poliklinikk i Porsgrunn som også skal ha 

ansvar for de andre kirurgiske områdene med unntak av mamma. Det er også 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. Vi forventer effekt av dette i løpet av de 

kommende månedene. 

Gjennomsnittstall for siste 12 måneder oppdatert per mars viser 69 % andel nye pasienter inkludert i 

pakkeforløp. 69 % av pasientene i pakkeforløp behandles innen standard forløpstid. Dette er nært opp 

mot målet om 70 %. Det er resultatene for bryst (87 %) og tarm (73 %) som drar opp gjennomsnittet 

til 69 %. 

Antall passert tentativ tid 

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 pasienter som har passert tentativ tid for behandling ved utgangen av april er på samme nivå 

som i de siste to månedene. Antallet er også det samme som i april 2016, og hvis utviklingen blir som i 

2016 vil antall pasienter som har passert tentativ tid øke fram mot høsten, for så å reduseres igjen. 
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4070 pasienter har passert tentativ tid. Disse fordeler seg i all hovedsak på Kirurgisk klinikk (1600), 

Medisinsk klinikk (1540), Barne- og ungdomsklinikken (480) og voksenpsykiatri (370).  Barne- og 

ungdomsklinikken har en økning i % -vis etterslep siste kvartal, de andre klinikkene har nedgang. 

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. Det er en nedgang 

på 100 pasienter fra mars til april, og en forventer at antallet går ytterligere 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. 
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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 apr.17

Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggere lavere enn 2016 0,19        0,15        0,14          0,16          0,16          

Andel tvangsinleggelser lavere enn 2016 19,6 % 15,0 % 14,6 % 16,7 % 20,8 %

Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett 

tvangsmiddelvedtak
reduseres 10             7               

 

Antall tvangsinnlagte var 27 i april, mot 28 i mars. Dette tilsvarer 0,16 per 1000 innbyggere.  
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Med totalt 130 innleggelser og 27 tvangsinnlagte i april, så er andelen tvungen innskriving i 

psykiatrisk institusjon 20,8 %. Antallet er lavere, men andelen er allikevel større i april enn i årets tre 

første måneder. Andel tvungen innskriving i psykiatrisk institusjon viser 16,6 % per 1. tertial 2017, 

mens det lå på 19 % per 3. tertial 2016. Utviklingen er positiv, og andelen har gradvis sunket fra 20 % 

som ble rapportert per 2. tertial 2016. 

Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett tvangsmiddelvedtak  

I april er det 7 som har minst ett tvangsmiddelvedtak, noe som gir 0,04 per 1000 innbyggere. I mars 

var antallet 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. 

Andel reinnleggelser innen VOP er 27,5 % per 1. tertial 2017. Dette er en nedgang fra 28,5 % som 

ble rapportert per 3. tertial 2016. Sammenlignet med 3. tertial isolert sett, så er andel økt fra 24,5 %. 

Økning fra 3. tertial til 1. tertial året etter, er den samme trenden vi så i fjor. 

 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 

 
 

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. 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet mål 2017 des.16 jan.17 apr.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         44             15 29 0 0

Korridorpasienter % 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 %

Direkte time i % 100 % 73 % 86 % 84 % 93 % 91 % 0 % 58 % 83 %

Antall åpne dokumenter > 14 dager 4 550      4 728      4 499        1420 1117 319 15 597 1031

Antall pasienter med åpne henvisningsperiode og uten ny kontakt 1000 1 861      1 812      1 908        427 846 504 9 71 51

Pasienter med hjerneinfarkt får trombolysebehandling innen 40 

min. etter innleggelse
>50% Rapportering ennå ikke klar

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse >30% 25 %

Forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus 2012-2022 reduksjon 30 % Rapportering ennå ikke klar
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Korridorpasienter 

Antall korridorpasienter i april var 44. Dette utgjør 0,5 % som er det laveste som er registrert. 

 

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. 86,5 % % av henvisninger mottatt i mars (siste hele måned) ble besvart med bekreftelse 

på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette er på samme nivå som januar 

og februar. Medisin og MSK ligger over 90 %, KPR og kirurgi over 80 % mens BUK skiller seg 

negativt ut med kun 58 %.  

Åpne dokumenter 

Det er 4.232 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 1.634 legedokumenter og 1.323 

sykepleierdokumenter. Det er 267 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Antall åpne 

dokumenter har vært fallende siste året, men viser en økning på om lag 350 dokumenter siste måned. 

Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. 

2,1 

1,8 
1,7 1,7 

1,4 

1,8 

0,9 
0,8 

0,9 
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Andel korridorpasienter STHF 2016-2017 
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Det har vært en økning i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 1908 pasienter, 

herav 1695 registrert etter innføring av DIPS. Det henger igjen en del pasienter i avdelinger som ikke 

lenger er i bruk etter siste omorganisering (692). 

Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk første tertial 2017 er 81,0 % og på samme nivå som i 

tredje tertial 2016. Sykehuset Telemark har gjennom flere år hatt høy andel epikriser sendt innen syv 

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

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

arbeides med å oppgradere rapporter i DIPS for å kunne ta ut informasjon innen fagområdene separat. 

Dette er meldt HSØ. Epikriser sendt innen 7 dager samlet for psykisk helsevern og tverrfaglig 

rusbehandling er 70,4 % i tredje tertial 2016, en nedgang fra forrige tertial (71,8 %).  

Aktivitet 
Somatikk 

Antall “ sørge for ” DRG-poeng per 1. tertial 2017 (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) er  likt med  

budsjett og 4 % høyere enn fjoråret. DRG-aktiviteten i eget foretak er 3 % høyere enn budsjett og 4 % 

høyere enn i fjor (påsken var i mars i fjor). Avdelingene arbeider frem til lukking av tertialet med 

kvalitetskontroll av pasientdata. STHF har i de rapporterte ISF-poengene hensyntatt en forventet effekt 

av dette arbeidet tilsvarende 150 poeng. Dette er i tråd med effekten av tidligere års 

kvalitetssikringsarbeid for 1. tertial.  

Antall sykehusopphold er 4 % lavere enn budsjett og 4 % lavere enn 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. tertial 1 % høyere enn budsjettert. 

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

poliklinikk, legemidler) til å være 566 poeng høyere enn årsbudsjettet. 

Trenden «rullerende siste 12 måneder» har vært stigende siden høsten 2016 og viser økt 

behandlingsvolum og bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten.  
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I Kirurgisk klinikk har det lavere aktivitet enn forventet i april. Dette gjelder alle tre behandlingsnivå.  

Størst avvik i poeng er det innen ØNH, gastro og ortopedi. Det er en bevisst prioritering av 

polikliniske konsultasjoner, med tanke på å ta unna ventelister og redusere antall fristbrudd. Men 

påsken har medført en større reduksjon i antall konsultasjoner enn forventet.  DRG-indeksen ligger 

fortsatt 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, 4 % over budsjett. DRG-indeks for 

døgnpasienter er som forventet, men antall innleggelser i kreftavdelingen er 18 % høyere enn 

budsjettert, og 19 % 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. I april er DRG-aktiviteten ved Nyfødt intensiv 50 poeng lavere enn 

budsjett.  

 

Psykiatri 

Det er høy aktivitet innen PHV for både barn og voksne, mens TSB viser lavere aktivitet enn 

budsjettert. 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 april er inntektene 1,7 millioner kroner lavere enn budsjettert, til tross for høyt 

aktivitetsnivå.  

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

4 m 17 4 m 17 4 m 17 4 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Kirurgisk klinikk 6 578             6 486             92                  6 328             4 % 250                18 900           18 297           

Medisinsk klinikk 5 280             5 193             87                  5 161             2 % 119                15 166           15 004           

Barne og ungdomsklinikken 1 025             975                50                  995                3 % 30                  2 795             2 804             

ABK 24                  21                  3                   24                  0 % -                 58                  66                  

Medisinsk serviceklinikk 1 321             1 199             122                1 150             15 % 171                3 571             3 612             

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 14 228        13 874        354              13 658        4 % 570              40 490        39 783        

  - døgn 10 178 10 167 11                  10 009 2 % 169                      29 839                29 114                

  - dagbehandling 1 700 1 566 134                1 529 11 % 171                      4 507                  4 522                  

  - poliklinikk 2 350 2 141 209                2 120 11 % 230                      6 144                  6 147                  

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 14 228        13 874        354              13 658        4 % 570              40 490        39 783        

DRG-poeng pas. fra andre regioner beh. i eget HF 64                  78                  -14                 83                  -23 % -19                 230                239                

DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 111                124                -13                 111                0 % -                 360                403                

DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter) 662                1 031             -369               665                0 % -3                  2 577             1 891             

Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret 14 937        14 951        -14               14 351        4 % 586              43 197        41 838        

Bruker SAS-tall

Sykehusopphold faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk

4 m 17 4 m 17 4 m 17 4 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Opphold behandlet i eget HF 

  - døgn - inkl. Nordagutu 9 512 9 879 -367 9 918 -4 % -406               29 000           29 114           

  - dagbehandling 6 693 6 790 -97 6 465 4 % 228                20 000           4 520             

  - poliklinikk 56 011 55 300 711 55 627 1 % 384                158 100          159 153          

Polikliniske konsultasjoner faktisk bud. avvik faktisk endring Budsjett Faktisk

4 m 17 4 m 17 4 m 17 4 m 16 2016-2017 2017 2016

Kirurgi 27 136           27 917           (781)               27 809           (673)               78 800           79 938           

Medisin 20 920           19 626           1 294             19 975           945                56 788           56 432           

BUK    2 840             2 903             (63)                 3 065             (225)               8 300             8 346             

ABK 449                378                71                  474                (25)                 1 088             1 326             

MSK    4 578             4 482             96                  4 438             140                13 124           13 111           

STHF 55 923        55 306        617             55 761        162             158 100      159 153      
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Per april er antall oppnådde ISF-poeng innen PHV og TSB 871 færre enn budsjettert. Da er 

etterkoding for januar, februar og mars tatt med, men forventet etterregistrering for april er ikke tatt 

hensyn til. Feillister mottas jevnlig fra Analysesenteret, og det er startet arbeid i 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 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. Hittil i år er det negative budsjettavviket 0,9 millioner kroner for BUP, 

og 0,8 millioner for VOP og TSB. 

 

 

 

Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Voksenpsykiatrien viser en poliklinisk aktivitet som budsjettert. Sammenlignet med fjoråret er det en 

vekst i antall polikliniske konsultasjoner på 3,5 %. Dette skyldes produktivitetsvekst. Innenfor TSB 

vises det også til en god produktivitetsvekst, men som følge av mange vakante terapeutstillinger er 

antall konsultasjoner hele 16,5 % lavere enn fjoråret. 

Aktivitetstallene var unaturlig lave i april måned, så retting av feillister og etterkoding vil 

forhåpentligvis kunne rette opp noe av det negative avviket. 

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri øker og er 2,7 konsultasjoner per fagbehandler per 

dag. Dette er en økning fra 2,4 som var rapportert per april 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 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. 

Poliklinikk faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

psykiatri apr.17 apr.17 apr.17 apr.16 2016-2017 2016-2017 2017 2017 2016

Antall konsultasjoner

Barne og ungdomsklinikken 10 732         9 899           833              9 782 10 % 950              27 450         28 000         27 378        

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 25 677         26 601         -924             25 809 -1 % -132             76 107         76 500         74 009        

SUM 36 409      36 500      -91             35 591      2 % 818            103 557    104 500    101 387  

ISF-poeng

Barne og ungdomsklinikken 2 568           3 041           -473             -               8 377           7 500           -             

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 3 191           3 589           -398             -               10 270         9 800           -             

SUM 5 759         6 630         -871           -             18 647      17 300      -           

Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

liggedøgn apr.17 apr.17 apr.17 apr.16 2016-2017 2016-2017 2017 2017 2016

Voksenpsykiatri 10 849         10 644         205              11 063         -2 % -214             31 280         31 280         34 127        

Barne- og ungdomspsykiatri 1 080           1 076           4                 1 117           -3 % -37               2 900           2 900           2 886         

TSB / RUS 150              293              -143             229              -34 % -79               800              700              572            

STHF 12 079      12 013      66              12 409      -3 % -330 34 980      34 880      37 585    
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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. Antall konsultasjoner innen 

BUP er 2,3 % lavere enn budsjettert i april måned, men 7,8 % høyere enn budsjettert hittil i år.  

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 9,7 % 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.  

Prioriteringsregelen 

Aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge er høyere enn budsjettert, voksenpsykiatrien har 

aktivitet som budsjettert, mens det innen TSB er registrert et lavere antall konsultasjoner enn 

budsjettert. BUP har en økning i antall konsultasjoner på 9,7 % fra i fjor, VOP har en økning på 3,5 %. 

Målt i antall konsultasjoner er aktiviteten innen TSB 14,2 % lavere enn i samme periode i 2016.  

Samlet viser TSB og psykisk helsevern en økning i polikliniske konsultasjoner på 2,3 %. Antall 

konsultasjoner i somatikken øker med 0,3 % i samme periode. Målt i aktivitet er prioriteringsregelen 

oppfylt for BUP og VOP hver for seg, men ikke for TSB. 

Bemanningen innenfor voksenpsykiatrien er uforandret, barne- og ungdomspsykiatrien har økt med 

1,9 %, mens TSB har falt med 21,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Psykisk helsevern og 

TSB samlet sett viser en nedgang på 1,1 %, og somatikken viser nøyaktig samme nedgang på 1,1 % 

fra i fjor.  

Nedgangen innenfor TSB skyldes både midlertidige interne rokkeringer på sengeposten, og et økende 

antall vakante polikliniske terapeutstillinger. 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 BUP, men har 

økt i VOP og somatikken. Ventetid innen BUP og TSB er innenfor målsettingen om 45 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.  
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 Antall årsverk - inkl. 

bemanningssenter 2016
Hittil per 

april 16

Hittil per 

april 17

Hittil bud 

april 17

avvik per 

april

Kirurgisk klinikk 443 447 455 446 9

Medisinsk klinikk 552 526 503 498 5

Barne og ungdomsklinikken 223 220 226 218 8

Akutt og beredskap 464 464 449 447 2

Medisinsk service 363 355 363 368 -5

Psykiatri og rus 570 566 554 563 -10

Service og systemledelse 346 339 334 333 0

Administrasjon 106 106 106 100 6

SUM årsverk 3 065 3 023 2 988 2973 15

Eksternt innleide vikarer 16 6 8 4 4

 

 

Sykehuset rapporterer 2 988 brutto månedsverk per april 2017, fordelt på 200 variable og 2 787 

fastlønnede månedsverk. Det 36 årsverk mindre enn per april i fjor, men 0,5 % over budsjett. Andelen 

variabellønnede er 6,7 %, mens den per april i 2016 lå på 7,1 %.  

 

Sykefraværet i mars er 6,6, noe som er en nedgang fra forrige måned på 0,2 % - poeng. Sykefraværet 

er redusert fra 7,3 som var fraværet i januar. 
 

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 april måned isolert sett viser et lite merforbruk.  

 

Produktivitet 
Produktiviteten innen psykisk helse og TSB viser positiv utvikling fra 2015 og fram til i dag, med en 

økning på 18 % i voksenpsykiatrien og 27 % innen barne- og ungdomspsykiatrien.  

 

 

Økonomi   

Sykehuset Telemark rapporterer et positivt driftsresultat på 3,2 millioner kroner pr. april, som er 11,5 

millioner bedre enn budsjettert.  

I april ble det overført 16,5 millioner ekstra basisramme som følge av oppdateringen av 

inntektsmodellen for 2017. I april regnskapet periodiseres en merinntekt på 5,5 millioner kr., som 

bidrar positivt til resultatet. Korrigert for denne overføringen, forverres regnskapsresultatet med 3 

millioner kr. i april (til - 2,3 millioner kr.), mens det positive budsjettavviket reduseres med 1 million 

kr. (til + 6 millioner kr.).  

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

Voksenpsykiatri 2,40               2,70               2,49               2,29               

TSB/RUS 2,37               2,54               2,37               2,42               

Barne- og ungdomspsykiatri

 - polikliniske konsultasjoner 1,86               2,09               1,78               1,65               

 - tiltak 2,37               2,54               2,05               1,95               
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Positivt budsjettavvik hittil i år skyldes lavere kostnadsnivå for kjøp av helsetjenester inkl. biologiske 

legemidler og høye ISF-inntekter. ISF-inntektene i somatikken er imidlertid noe lavere i april måned, 

men kompenseres av høyere inntekter for utskrivningsklare pasienter i perioden.  

Det registreres også høye aktivitetstall innen psykisk helse, men her er ISF-refusjonene 1,7 millioner 

kroner lavere enn budsjettert. 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.  

ISF-inntektene for biologiske legemidler er lave i april og genererer negativt budsjettavvik. Det 

vurderes at noe av det negative avviket kan ha sammenheng med etterslep i registreringer eller 

unøyaktig budsjettperiodisering. Lave refusjonene for H-resepter må sees i sammenheng med lavere 

medikamentkostnader.  

Det rapporteres lave polikliniske inntekter lab/røntgen i april, som synes å ligge på et unormalt lavt 

nivå. Det jobbes med avviksanalyser og en vil også se på periodiseringsnøklene, da det kan se ut til at 

aktivitetsfallet grunnet påske ikke er tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet.  

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. 

Kostnadene, korrigert for pensjonsreduksjonen, ligger på et lavere nivå enn budsjettert som følge av 

vesentlige lave gjestepasientkostnader og biologiske legemidler. De samlede lønnskostnadene uten 

pensjon er omtrent som budsjettert, en liten forbedring av budsjettavviket rapportert pr. mars. Høyere 

kostnader for variabellønn kompenseres fullt ut av sykerefusjoner over budsjettert nivå.  

Opprinnelig uløst utfordring er teknisk budsjettert på andre driftskostnader og gir et negativt avvik på 

denne posten. Det er forsinkelser i implementering av årets innsparingstiltak i klinikkene, som 

kompenseres av positive bidrag fra øvrig drift og høy aktivitet.   

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. Avsetning 

for mottatte men ikke ferdigbehandlede fakturaer er i april bokført på kontogruppe 4, og ikke fordelt 

mellom kontogruppe 4, 5 og 7 som tidligere. Avvik på HOD-linjene Varekostnader knyttet til 

aktiviteten i foretaksgruppen og Andre driftskostnader må derfor ses i sammenheng. 
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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 8,6 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.  

Basert på resultatutviklingen hittil i år og økningen i basisrammen, endres estimatet for året til et 

driftsresultat i balanse, som er 25 millioner kroner bedre enn budsjettert.  

 

Regnskapsresultat pr.april 2017 regn bud avvik Budsjett Prognose avvik

april mai juni 2017 2017 2017

Basisramme 777 108            771 613            5 494            2 249 042        2 265 525           16 483            

Kvalitetsbasert finansiering 5 417                5 417                -                16 251              16 251                 -                   

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 255 320            251 963            3 357            737 619            746 170              8 551               

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 49 829              45 562              4 267            130 687            139 238              8 551               

ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB 11 517              13 261              -1 743           37 295              34 600                 -2 695             

ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-resepter) 14 148              22 034              -7 886           55 085              50 085                 -5 000             

Utskrivningsklare pasienter 3 783                1 333                2 449            4 000                7 000                   3 000               

Gjestepasienter 2 233                2 811                -578              8 220                8 220                   -                   

Konserninterne gjestepasientinntekter 14 334              15 731              -1 397           47 195              44 195                 -3 000             

Polikliniske inntekter 34 021              30 679              3 341            87 160              92 160                 5 000               

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 3 563                3 685                -121              11 055              11 055                 -                   

Andre øremerkede tilskudd 5 707                4 107                1 600            12 474              14 474                 2 000               

Andre driftsinntekter 75 226              73 933              1 293            223 579            223 579              -                   

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 252 204        1 242 129        10 075          3 619 661        3 652 551           32 889            

Kjøp av offentlige helsetjenester 9 592                11 735              2 143            39 686              39 686                 -                   

Kjøp av private helsetjenester 25 952              24 254              -1 698           72 765              72 765                 -                   

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 126 462            127 346            884                385 489            385 489              -                   

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 3 559                1 784                -1 775           5 352                5 352                   -                   

Konserninterne gjestepasientkostnader 68 905              73 490              4 584            217 590            217 590              -                   

Lønn til fast ansatte 599 817            599 930            113                1 715 196        1 715 196           -                   

Overtid og ekstrahjelp 29 403              24 968              -4 435           81 054              76 054                 5 000               

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 134 079            144 261            10 183          403 109            374 656              28 453            

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -36 815            -34 626            2 188            -103 883          -103 883             -                   

Annen lønn 95 612              99 228              3 616            285 115            285 115              -                   

Avskrivninger 35 841              36 777              936                109 925            109 925              -                   

Nedskrivninger -                    -                    -                -                    -                       -                   

Andre driftskostnader 149 520            144 642            -4 878           443 257            456 146              -12 889           

SUM DRIFTSKOSTNADER 1 241 926        1 253 787        11 861          3 654 655        3 634 091           20 564            

DRIFTSRESULTAT 10 278              -11 658            21 937          -34 993            18 460                 53 453            

Finansinntekter 3 968                4 169                -201              12 507              12 507                 -                   

Finanskostnader 838                    844                    6                    2 514                2 514                   -                   

FINANSRESULTAT 3 130                3 325                -195              9 993                9 993                   -                   

(ÅRS)RESULTAT 13 408              -8 333               21 742          -25 000            28 453                 53 453            

Pensjonskostnader -10 183            -                    -10 183        -                    -28 453               -28 453           

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 3 226                -8 333               11 559          -25 000            -                       25 000            
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Resultater pr. klinikk vises i tabellen under:  

BUDSJETTAVVIK april 2017 bud.avvik bud.avvik
     Budsjettavvik

tiltak øvrig drift pr. april pr. mars pr. februar jan

Kirurgi -2 922       -2 714       -5 636       -2 049       -2 131       -77            

Medisin -622          4 014        3 392        4 210        2 891        3 116        

Barne- og ungdomsklinikken -442          -1 597       -2 039       -843          -545          228           

Akutt og beredskap -1 088       1 136        48             -801          -374          -688          

Medisinsk serviceklinikk -2 021       3 001        980           3 280        272           -119          

Psykiatri og rus -1 613       3 618        2 005        1 988        689           -192          

Service og systemledelse -2 026       954 -1 072       -2 211       -1 005       -9              

SUM klinikker -10 734 8 412 -2 322 3 574 -203 2 259

Kjøp og salg av helsetjenester 3 918 3 918 2 498        3 551        402           

Administrasjon 0 2 092 2 092 935           

Felles poster 0 7 872 7 872 -1 221       694           -215          

BUDSJETTAVVIK per April -10 734 22 294      11 560      5 786        4 042        2 446        

Budsjettavvik pr. mars -8 505 14 291 5 786

budsjettavvik februar -6 239 10 281 4 042

Budsjettavvik pr. jan -2 266       4 712        2 446        

 

Det er oppnådd 10,7 millioner kr. lavere effekt av effektiviseringstiltakene enn det som er lagt opp til i 

budsjettet (budsjettert effekt pr. april er 31,5 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 ikke på langt nær tilstrekkelig til å dekke inn 

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.  

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 skyldes 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.  
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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. april).  

Økt basisramme som følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen for 2017 bidrar positivt med 

5,4 millioner kroner  

 

 

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. Per februar var det rapportert et uløst beløp på 14 millioner kroner. 

Nye konkrete tiltak er utarbeidet etter anbefalingene i delprosjektene Beredskap, Drift 

Skien/Porsgrunn/Notodden og Ressurser sengeposter. Per april gjenstår det å definere konkrete tiltak i 

størrelsesorden 8,6 millioner kroner.  
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Merverditiltak 2017 
Årseffekt 

2017

 Brutto 

årsverk 2017 

Bud.   

effekt apr. Faktisk  apr. avvik kommentar

estimert 

årseffekt

Kirurgisk klinikk 25 780        12                 8 213         5 291         -2 922                                                                                            -   25 532       

 - økt aktivitet inneliggende og poliklinikk 3 400           -                1 133          799             -334            

 pl.kirurgi må øke aktivitetsvolumet i DRG-poeng for 

å oppnå forventet nivå 3 400          

 - forbedret kodekvalitet 4 200           -                1 400          1 050          -350            4 200          

 - red.bemanning sengeposter og poliklinikker 3 248           7                   1 069          569             -500            3 000          

 - redusert lønnskostnad/bemanning, legegruppene 3 580           4                   813             581             -232            3 580          

 - reduksjon sekretær , Notodden 200              1                   67               -              -67              200             

 - redusert varekostnad Urologi og poliklinikker; instrumenter 730              -                243             122             -121            730             

 - redusert varekostnad Ortopedi , implantater 900              -                300             -              -300            

 ikke oppnådd effekt hittil - forventes oppnådd 

senere 900             

 - forventet økning i DRG-vekter 8 058           2 727          1 790          -937            

 Ferre opphold på døgn, over budsjett på

 dag og polikinikk 8 058          

 - redusert vikarinnleie gyn. Lege 1 200           400             350             -50              1 200          

 - diverse kostnadsreduksjoner 264              61               30               -31              264             

Medisinsk klinikk 15 470        23                 4 087         3 465         -622                                                                                               -   13 870       

 - avvikle lettavdeling 2 040           5                   408             408             -              2 040          

 - redusert bemanning avdeling hjerte/nyre/hormon/geriatri/felles 2 800           5                   565             565             -              2 800          

 - redusert bemanning avdeling lunge, mage/tarm, Kragerø 1 320           3                   390             390             -              1 320          

 - redusert bemanning rehabilitering og fysioterapi 2 560           5                   690             690             -              2 560          

 - redusert bemanning stab og poliklinikker Øvre Telemark 2 960           5                   770             732             -38              Forsinkelse 0,5 pleieårsverk 2 810          

 - redusert tj.planer medisinske leger/økt DRG poliklinikk 1 200           400             400             -              Erstattes av utvidet program poliklinikker (DRG) 900             

 - økt aktivitet poliklinikk (40 DRG-poeng) 840              280             280             -              840             

 - redusert bemanning sengeposter 600              -              -              -              Red. 3 pleiere fra 1/9 (elementer fra B2-prosjektet) 600             

Med.klinikk Uløst -jobbes med tiltak 1 150           584             -              -584            -              

Barne og ungdomsklinikken 6 600          7                   1 844         1 402         -442                                                                                               -   6 100         

Reduksjon bemanning ABUM 880              1                   251             61               -190            reduksjon vikarbruk ikke oppnådd 380             

Reduksjon bemanning ABUP 1 870           2                   332             332             -              1 870          

Reduksjon bemanning AHAB 700              1                   233             233             -              700             

kostnadsreduksjon AHAB 170              57               57               -              170             

Reduksjon bemanning ABUM 230              -                58               58               -              230             

Reduksjon bemanning AHAB 400              -                133             133             -              400             

Holde stillinger vakant ABUP 1 500           2                   500             328             -172            forsinkelser  / årseffekten vil oppnås 1 500          

Holde stillinger vakant alle avdelinger 850              1                   280             200             -80              forsinkelser  / årseffekten vil oppnås 850             

Medisinsk serviceklinikk 16 920        7                   4 865         2 844         -2 021                                                                                            -   11 715       

 - redusert bemanning og vikarbruk innen radiologi 2 830           4                   680             419             -261            forsinkelse vaktordning Notodden 2 680          

 - redusert legestab kreft/medisin 640              1                   114             114             -              får effekt fra 1. mars 640             

 - redusert bemanning, økte pol.inntekter og økt salg av lab.tjenester 3 180           -1                  1 088          1 088          -              3 180          

 - redusert bemanning og driftskostnader arbeidsmedisin 170              -                57               57               -              170             

 - økt aktivitet og økte DRG-inntekter kreft / fertilitet 1 000           333             333             -              1 000          

 - tilpasning tjenestetilbud 2 500           833             833             -              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             

 Med.service klinikk Uløst - jobbes med tiltak 5 055           1 760          -              -1 760         forventes effekt 2. halvår av nye tiltak -              

Akutt og beredskapsklinikken 10 150        8                   3 217         2 129         -1 088                                                                                            -   10 150       

Endring bemanningsplaner 4 400           6                   1 464          747             -717            forsinkelser  / årseffekten vil oppnås 4 400          

Endring Båtavtale  Kragerø 500              167             167             -              500             

Økte inntekter ambulansekurs 300              100             100             -              300             

Endring variabel lønn 750              2                   251             200             -51              

 forsinkelser i omstillingsprosessen / korr. tiltak vil 

kompensere etterslepet 750             

Endring varekostnader og driftskostnader 450              151             131             -20              forsinkelser  / årseffekten vil oppnås 450             

Bidrag til økt aktivitet i kirurgisk klinikk 3 000           1 000          700             -300            

 høy utnyttelse av kapasitet, men noe lavere DRG-

indeks på døgn/dag 3 000          

ABK - Uløst - jobbes med tiltak 750              84               84               -              periodisert krav fra april 750             

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 12 150        17                 4 050         2 437         -1 613                                                                                            -   12 150       

Endring av tjenestetilbud sengepost 4 000           7                   1 333          -              -1 333         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                   967             -              -967            Effekt fra 1. mai - ingen avvik ved årets slutt 2 900          

Effektivisering sekretærtjenesten øT 400              1                   133             -              -133            Effekt fra 1. juni - ingen avvik ved årets slutt 400             

Endre vakttjenester, jmf prosjekt A3 300              -                100             -              -100            Effekt fra 1. juni - ingen avvik ved årets slutt 300             

Utsatt oppstart nyetablert akutt ambulantteam 600              1                   200             600             400             Senere rekruttering og utsatt oppstart  til 1.mars 600             

Vakant lederstilling øT 800              1                   267             356             89               Ny rekruttering utsatt til oktober 800             

Utsatt oppstart Øhjelp rus team 2 600           4                   867             1 114          247             2 600          

Vakant psykologstilling  (2 x 6 mnd) 550              1                   183             367             184             Ny rekruttering uttsatt til 2.halvår 550             

Service og systemledelse 13 876        12                 4 625         2 599         -2 026                                                                                            -   14 926       

Nedbemmanning stab, eiendomsdrift, internservice, ernæring, 

pasientreiser. 3 776           7                   1 259          623             -636            

 Forsinkelser nedbemanning transport, 

pasientreiser, stab. Ekstra bemanning pga  ERP 

ødelegger effekten 3 776          

Pasientreiser: endring avtaler/rammeverk 2 500           833             633             -200            2 500          

Nye tiltak:

Økt effekt kutt i stillinger innenfor ernæring 295              98               165             67               295             

Økt inntekt barnehage 488              163             169             6                 488             

Kuttet driftsmidler innleie rådgivere eindomsforvaltning 559              186             188             2                 559             

Utleieinntekt seksjonleder DIPS, 450' i 2017, 450' '2018 450              150             350             200             700             

Innsparing driftskostnader eiendomsdrift 400              -                133             133             -              Innsparing brøyting, skadedyrkontroll med mer 400             

Innsparing driftskostnader MTU 750              -                250             -              -250            Røntgenlab PV, MTU PV generelt 750             

Innsparing IT kostnader 550              -                183             138             -45              red. e-læring modul DIPS og tilgjengelighet 700             

Kutt årsverk sentrallageret 300              1                   100             -              -100            Effekt senere i 2017 600             

Red overtid, ektrahjelp internservice 1 200           4                   400             200             -200            1 550          

Reduksjon driftskostnader tekstil/renhold 950              -                317             -              -317            Effekt senere i 2017 950             

 SSL - Uløst 1 658           -                553             -              -553            1 658          

Administrasjon 1 750          2                   583            583            -                                                                                                 -   1 750         

Redusert bemanning 1 750           2                   583             583             -              1 750          

SUM 102 696     88                 31 484       20 750       -10 734     -                                                                                 96 193       

ULØST pr. april 2017 8 613          -               -6 503        

 forsinkelser i omstillingsprosessen / korr. tiltak vil 

kompensere det meste av etterslepet 
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Likviditet 
Likviditetsbeholdningen ved utgangen av mars er på 123 millioner kroner, noe som er 7 millioner 

kroner bedre enn budsjett, og skyldes i hovedsak resultatforbedring og etterslep på investeringene. 

Investeringer  
Bokførte investeringer de fire første månedene er svært lave. Vi har foreløpig ikke disponert mer enn 

ca 50 % av investeringsbudsjettet og avventer foreløpig ytterligere disponering. 

 

 

 

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

Investeringer - tall i 1000

Regnskap 

2016

Regnskap

 april 2017 Budsjett 2017

Bygg & anlegg 369 21 13 000

Medisinsk teknisk utstyr 40 535 1 370 40 000

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

SUM 47 963 2 012 60 000
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Status STHFs strategi 

Status per 1. tertial viser at arbeidet med å realisere delmål 2017 for strategien er godt i gang og det er ingen områder som sykehuset 

vurderer å ha kritisk risiko for måloppnåelse. 

Det rapporteres ikke på hovedmål 2016-2019 i strategien. Tabellen under er delt inn i seks områder (i henhold til strategien), de tre 

strategiske områdene og de tre suksesskriteriene. I tabellen rapporteres status for måloppnåelse og tiltak ; 

 

STHF Strategi 2016-2019

1 Kreft - Medisinsk strategisk 

område

Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3

1.1 Ivareta planlegging av strålesenter i idefasearbeidet 

for utbygging av somatikk Skien

1.1.1 Etablere idefasearbeidet med representasjon fra fagmiljøet
Prosjektl. A.F. Prosjektl. A.F.

Idefasearbeid startet. Prosjektorganisasjon under opprettelse.

1.2 Forberede rekruttering av nøkkelpersonell 1.2.1 Utrede muligheter for å få kompetansemidler fra HSØ for å 

starte rekruttering av nøkkelpersonell
MSK MSK

Kontakt mot HSØ om saken opprettholdes. Forventer avklaring 

fra HSØ medio mai.

1.3 Innfri krav til forløpstider pakkeforløp 1.3.1 Se tiltak OBD 5 og 6 MSK MSK Koordinerende arbeidsgruppe for kreftpakkeforløp arbeider nå 

målrettet mot spesielt lunge og prostata området for å 

identifisere alle flaskehalser. Innen prostataområdet er det nå 

ansatt dedikert forløpskoordiantor som også skal ha ansvar for 

de andre kir.områdene med unntak av mamma. Det er dedikert 

en person til hematologiske forløp , diagnostisk og metastaser 

ukjent origo, dette vil frigjøre kreftkoordiantor slik at hun kan gå 

dypere inn i problematikken rundt lunge.

1.4 STHF skal sørge for å gi aktuelle kreftpasienter et 

godt PET tilbud

1.4.1 Utrede alternative eller supplerende tilbud til OUS
MSK MSK

Må sees i sammenheng med ny idestudie.  Vil legges inn som en 

del av dette prosjektet

* STHF skal ha et moderne og effektivt kreftsenter som gir kreftpasientene i Telemark et fullverdig og sikkert krefttilbud innen diagnostikk, behandling og palliasjon

* STHF skal ha et nært og tilgjengelig stråletilbud innen 2019 

* STHF skal sørge for å gi aktuelle kreftpasienter et lokalt PET tilbud

Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

Hovedmål 2016-2019

Status
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2

Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3

Et samordnet, helhetlig rustilbud i Telemark 2.1.1 Etablere avtale med kommunene i forhold til KAD plasser 

(som skal være gjeldende fra 2017)

KPR KPR I dialog med kommunene fra DPS (AAT-teamet)

2.1.2 Prosjekt Likemannsarbeid - satsning TSB (tiltak for å unngå 

avbrytelse av pasientforløp og avrusning) - Se tiltak OBD
17

KPR KPR Likemannsprosjekt iverksatt, sammen med kommuner, 

Borgestadklinikken, og brukerorganisasjonene.

Samordnet pasienttilbud mellom somatikk og 

rus/psykiatri

2.2.1 Etablere pasientforløp/pakkeforløp for rus-pasienter KPR KPR Det er ikke etablert pasientforløp/pakkeforløp for ruspasienter, 

her avventer vi pakkeforløpene som ikke kommer før tidligst 

2018.

2.2.2 Heve kompetanse på rusområdet av leger tilhørende somatikk 

gjennom hospitering, undervisning, samordning av rutiner ved 

inntak, m.m.

KPR, MED KPR, MED MED: Gjennomføres kontinuerlig. KPR: ivaretatt gjennom 

hospitering av leger fra somatikken

2.2.3 Prosjekt for identifikasjon av rusproblematikk i somatikken KPR, MED KPR, MED Ivaretatt gjennom en medarbeider som er halvt finansiert av 

psykiatrien og halvt fra somatikken og bistår ved identifisering 

av alkoholproblematikk i somatikken

Status

* Etablere et samordnet helhetlig rustilbud i Telemark

* Samordne pasienttilbudet mellom somatikk og rus/psykiatri

Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

Ref. OBD 

2017

Rus og avhengighet - Medisinsk strategisk område
Hovedmål 2016-2019

2.1

2.2
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3

Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3
3.1 Samhandling med primærhelsetjenesten 

• riktig arbeidsdeling mellom fastlege, legevakt og 

sykehus 

• sømløs tjeneste der pasientene ikke merker 

”overgangene” mellom forvaltningsnivåene 

• målstyrt kompetanseoverføring 

3.1.1 Prosjekt akuttkjede, samt tiltak 4.4.3 ABK ABK Løpende arbeid i etablert prosjekt. 

Perioden 2017 - 2019

3.2 Prehospital tjeneste 

• responstider i tråd med nasjonale krav (Er ikke 

konkretiserte krav , men anbefalte nivåer. Dette 

måles løpende)

• innfrielse av formelle kompetansekrav 

3.2.1 ABK ABK Rapporteringer viser gode resultater, dog ikke full

innfrielse av nasjonale anbefalinger.  Nye målekriterier som 

hensyntar by/land-problematikken er under utarbeidelse 

nasjonalt. Krevende geografi med store avstander i deler av 

Telemark krever betydelig økt antall ambulanser/lokasjoner om 

overordnede responstidsmål skal kunne innfris.
3.3 Akuttmottak 

• ivareta vedtatte kompetansekrav (Ledergruppa har 

vedtatt at kravet om LIS på Notodden ikke kan innfris)

• Innfri vedtatte kvalitetskrav til pasientbehandling 

og ventetider 

3.3.1 ABK ABK Gjennomførte tilsyn har gitt tilbakemelding om vel fungerende 

akutt-tjeneste.  Innføring av akuttlege i front medvirker til mer 

diagnostikk og behandlingsoppstart i akuttmottak.  Dette gir i 

noen tilfeller lengre oppholdstid, men bedret pasienttrygghet 

og kvalitet i akutt fase. 

3.4 Trygge behandlingstilbud på riktig behandlingssted 

• tydelig lokalisering av fylkets akutte 

behandlingstilbud (kommune og sykehus) 

(Prosedyreendringer gjennomførti 2016)

• pasienter transporteres uten unødig forsinkelse til 

riktig behandlingssted (i og utenfor Telemark). 

• tilgjengelighet på relevante 

spesialister/kompetanse for trygg diagnostikk og 

behandling i hele behandlingskjeden 

3.4.1 Kulepunkt 2 - Tiltak i prosjekt akuttkjede. Dekkes av 10 flyter i 

delprosjekt 2017

ABK ABK Under arbeid i akuttkjedeprosjektet.  

3.5 Sømløs kvalitet i hele akuttkjeden 

• felles målbilde og ambisjonsnivå for 

akuttmedisinske tjenester i hele fylket 

• avklarte medisinske vurderingskriterier, ansvar og 

roller mellom alle aktørene 

• god og likeverdig samhandling og informasjonsflyt 

• aktive samarbeidsfora 

3.5.1 Prosjekt akuttkjede ABK ABK Under arbeid i akuttkjedeprosjektet.  Målbilde er basert på 

utløpet av strategiperioden 2019. Utfordring med finansiering av 

sysemer og ruitner for felles triagering og informasjonsflyt som 

følger pasienten i hele akuttforløpet

* Trygge medisinske tjenester for alle akutte tilstander for befolkningen i hele Telemark 

* En helhetlig, sammenhengende akuttkjede 

* Ensartet kunnskapsbasert praksis 

StatusAnsvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

Akuttkjede - Medisinsk strategisk område
Hovedmål 2016-2019



Side 26 av 42 

 

4

Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3
Økt brukermedvirkning i pasientbehandlingen 4.1.1 En representant utpekt av brukerutvalget ved sykehuset eller Helse Sør-

Øst skal være fullverdig medlem av forskningsutvalget (FU) ved STHF. 

Ikrafttredelse fra 2017

FDIR FDIR
Brukerutvalgets leder er fullverdig medlem i FU.

4.1.2 Innføre kjernejournal FDIR FDIR Gjennomført iht plan. Overlevert til linja. Sluttrapport legges 

fram i direktørens ledermøte i mai.

4.1.3 Oppfølging av Pasopp på parametrene utskrivning og samhandling 13 FDIR FDIR Det utredes muligheter for avdelingsvise Pasopp i regi av FHI. 

Samhandlingskoordinator Hege Holmern følger opp i samarbeid 

med kommunikasjonssjef. 

Pasientvennlig ankomst ved STHF 4.2.1 Evaluere mulighet for å Innføre selvinnsjekk og køstyring SSL SSL Prosjekt: Foranalyse for Pasientvennlige mottak ved STHF 

leverte rapport pr desmber 2015. Forprosjektfase ble stoppet av 

HSØ pr juni 2016. Mulig restart av konseptet er overført prosjekt 

STHF Omstilling 2016-2018. 

4.2.2 Endre rolle for resepsjonene - "En dør inn" SSL SSL Prosjekt: Arealplan Porsgrunn sammen med prosjekt Endret 

rolle for resepsjoner med pilot ved STHF Porsgrunn fullførte 

forprosjekt høst 2016, og gjennomføring med endret rolle for 

resepsjon ved STHF Porsgunn fullføres med oppstart pr august 

2017. Prosjektet skal evalueres for å danne grunnlag for 

videreføring til øvrige STHF resepsjoner. Prosjektet ble overført 

til prosjekt STHF Omstilling 2016-2018. 

Økt samvalg 4.3.1 Likemannsprosjekt i psykiatrien - samsvarer med tiltak 2.1.2
KPR KPR

Likemannsprosjekt iverksatt, sammen med kommuner, 

Borgestadklinikken, og brukerorganisasjonene.

4.3.2 Pilot samvalg dialyse 35 MED MED Kontinuerlig fokus på å øke antallet pasienter i hjemmedialyse. 

Dialysemoalitet avgjøres i sanråd med pasienten i det enkelte 

tilfellet etter god informasjon. Har mellom 25 og 30% i 

hjemmedialyse (tallene varierer noe).

* Styrket samarbeid med brukerrepresentanter, brukerutvalg og ungdomsråd som viktige bidragsytere 

* Pasientvennlig ankomst i Sykehuset Telemark

* Styrket samarbeid mellom sengepostene 

* Riktig funksjonsfordeling mellom Skien/Porsgrunn og Notodden

* Utvidet samarbeid mellom somatikk og psykiatri, med særlig hensyn til overgangene

* Styrket samarbeid med kommunehelsetjenestene i Telemark

Hovedmål 2016-2019

Status

Brukermedvirkning og samarbeid - Suksessfaktor

Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

4.3

4.1

4.2
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4.4.1 Redusere antall polikliniske henvisninger Klinikksjefer Prosjektl. A.F. BUK - ABUM: Følge veileder, henvise tilbake til fastlege der 

henvisningen ikke følger veider. Se også tiltak under 4.4.2

ABUP: Videreføre Samarbeidsmøter på seksjonsnivå med 

kommunene om ansvarfordeling mellom bup og kommune

4.4.2 Bedre kommunikasjon med fastlegekorpset i Telemark. Klinikksjefer Prosjektl. A.F. Vedtatt å etablere faste møter med kommuneoverlegene, 2 

møter/år. To temaer om samhandling fra ST og to fra fastleger 

via kommuneoverlegene. Møtene ledes av PKO. ABUM: Har 

invitert PKO koordinator , Edvard Løken, til møte med legene, gå 

gjennom hva som henvises i dag, hva kan fastlegene ta tilbake 

igjen, hva kan følges opp av fastegene, hvilke "oppskrift" skal 

spesialisthelsetjenesten gi tilbake til fastlegene. Vil oppsøke 

fastlegekontorer for å diskutere hva som skal overføres tilbake 

til fastlegene.

BUK - ABUP: Gjenta besøk på div legekontor i kommunen fra 

lokal bup

Ellers fortsetter dialogen med dagens PKO/PKS og deres 

tilbakemeldinger til fastlegene og til oss. 

Bedre informasjonen for fastlegene skal legges på www.sthf.no 

4.4.3 Samarbeid med kommunehelsetjenesten i akuttkjeden (Del av 

akuttkjedeprosjektet) - se også delmål 3.1
Klinikksjefer Prosjektl. A.F. I Akuttkjedeprosjektet er Delprosjekt 2 ; Samhandling og 

kompetanseutvikling etablert. 

Delprosjektet skal kartlegge allerede eksisterende 

samarbeidsmøter og nettverk og skal utarbeide, etablere og 

drifte faste samarbeidsarenaer og møteplasser. 

Samarbeidet skal baseres på likeverdighet , felles 

kompetanseutvikling, erfaringsarenaer, felles øvelser og 

innføring av felles verktøy. 

Delprosjektet skal arbeide ut mot alle partene i akuttkjeden og 

kartlegge behov i tråd med nasjonale og lokale føringer. 

Det skal ved behov utarbeides konkrete avtaler om ansvar for de 

ulike deler av samarbeidet i akuttkjeden. 

4.4.4 Gjennomgang av våre ambulante tjenester Klinikksjefer Prosjektl. A.F. Ansvarlig klinikksjef gjennomgår tilbudet og ser etter 

ressursgevinstmål. Så langt ingen vedtatt endring av tilbud. KIR: 

Ambulant sårteam og ambulant audiograf. Desentralisert 

jordmortjeneste

4.4 Styrket samarbeid med 

kommunehelsetjenestene i Telemark 
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5

Nr Delmål 201 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3

5.1 Styrke lederkompetansen 5.1.1 Planlegge og gjennomføre lederutviklingsprogram for nivå 4 

ledere HR HR

Skisse for lederutviklingsprogram skal behandles av 

ledegruppen i slutten av mai. Planlagt oppstart høsten 2017 

forutsatt godkjenning av ledergruppen

5.1.2 Planlegge og innføre system for lederopplæring på definerte 

områder (f.eks. arbeidsmiljøloven, GAT, HMS, kvalitet- og 

pasientsikkerhet m.v.)

HR HR

Arbeidet pågår løpende, kurs settes opp i forhold til behov og 

kapasitet

5.2 Forbedre rekrutteringsprosesser 5.2.1 Evaluere rekrutteringsprosessene og gjennomføre definerte 

forbedringstiltak

HR HR

HR har hatt ansvar for en styrt rekruttering både for faste og 

midlertidig ansettelser. Adminsitrerende direktør har godkjent 

alle faste ansettelser. Staben har jevnlig evaluert virkningen av 

tiltakene gjennom oppfølging av brutto månedsverk.

5.2.2 Gjennomføre kurs i rekruttering for nivå 4 ledere HR HR Tiltak ikke gjennomført

5.3.1 Oppsummere kompetansekartleggingen, utarbeide 

behovsanalyse og  gjennomføre tiltak på kritiske områder 
HR HR

Kompetansekartlegging er gjennomført i alle klinikker

5.3.3 Overordnede føringer for suksesjonsplanlegging
HR HR

Overordnede føringer er ikke utarbeidet, men hver klinikk har 

en intern plan for erstatning av nødvendig personell

5.4 Ivareta LIS-utdanningen 5.4.1 Etablere opplegg for å sikre veilederkompetansen i LIS-

utdanningen FDIR, HR HR

Arbeid i gangsatt med å etablere utdanningsråd. Linja er 

involvert. Det gjennomføres veiledingskurs i regional regi våren 

2017

Hovedmål 2016-2019

Ledelse og kompetanseutvikling - Suksessfaktor

Målstyrt kompetansestyring

Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

5.3

* Rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere

* Styrket beslutningskvalitet og gjennomføringskraft i lederlinjen

* Riktig person på rett plass

* Styrket lederkompetanse; Endringsledelse

* Implementere virksomhetsstyringsmodellen

Status
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Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

Kommentarer

T1 T2 T3
6.1 Timeavtale: Pasienten får timeavtale sammen med 

bekreftelse på mottatt henvisning.

6.1.1 Se OBD 21 ALLE HR/SVAR Fokus på langtidsplanlegging av legenes arbeidsplaner. Ferier, 

permisjoner og kurs legges inn i planene.

6.2 Ingen fristbrudd 6.2.1 Se OBD 3 ALLE HR/SVAR Ventelister følges opp kontinuerlig med sikte på å unngå 

fristbrudd, og det ryddes i ventelister hver måned for å unngå 

fristbrudd ventende pasienter. Planlegging av 

lavdriftsperioden/sommer 2017 er godt i gang med sikte på å 

unngå fristbrudd og unødig økte ventetider.

6.3 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager 

for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling og under 60 dager for somatikk

6.3.1 Se OBD 2 ALLE HR/SVAR Ventelister følges opp kontinuerlig med sikte på å unngå 

fristbrudd, og det ryddes i ventelister hver måned for å unngå 

fristbrudd ventende pasienter.

6.4 Lettere for pasient å kontakte sykehuset 6.4.1 Innføre digitale pasienttjenester og "et nummer inn" Prosj.l. A.F Prosj.l. A.F Planlegging av lavdriftsperioden/sommer 2017 er godt i gang 

med sikte på å unngå fristbrudd og unødig økte ventetider.

6.5 Optimalisert ressursbruk 6.5.1 Delprosjekt A3 – Beredskap (optimalisere vaktlinjer for 

vaktbærende fag) og Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Klinikksjefer Prosj.l. A.F  Retningslinjer for generelle føringer vedr bemanningsplaner for 

leger (LIS og OVL) er under utarbeidelse. 

Et utvalg bemanningsplaner er endret etter føringer.

6.5.2 Vurdere operasjonstilbud hver lokasjon 

(delprosjekt B1 Drift Skien, Porsgrunn, Notodden)

KIR Prosj.l. A.F Pågående arbeid i delprosjekt B1 i omstillingsprosjektet.

6.5.3 Optimal utnyttelse av operasjsjonsstuer i 3etg. versus 4. etg. i 

Skien (delprosjekt B1 Drift Skien, Porsgrunn, Notodden)

KIR Prosj.l. A.F Pågående arbeid i delprosjekt B1 i omstillingsprosjektet.

6.5.4 Sikre riktig fordeling av operasjoner mellom dagkirurgi og 

poliklinikk operasjoner (delprosjekt B1 Drift Skien, Porsgrunn, 

Notodden)

KIR Prosj.l. A.F Pågående arbeid i delprosjekt B1 i omstillingsprosjektet.

6.5.5 Justere arbeidstid/vurdere driftstider i Skien, Porsgrunn og 

Notodden for å forbedre utnyttelsesgrad og pasientflyt

KIR Prosj.l. A.F Pågående arbeid i delprosjekt B1 i omstillingsprosjektet.

6.5.6 Øke andel dagkirurgi (delprosjekt B1 Drift S., P., N.) KIR KIR Pågående arbeid i delprosjekt B1 i omstillingsprosjektet.

6.5.7 Ressurser sengeposter og Aktivitetsbasert 

bemanningsplanlegging (delprosjekt B2 Ressurser 

sengeposter)

Klinikksjefer Prosj.l. A.F MED: Har startet pilot Moflata 1 (nevro/slag/rehab.) Usikkert om 

prosjektet har kapasitet til å tilby tilsvarende på øvrige 

sengeposter i 2017. BUK har foretatt ROS-analyse og avventer 

krav om hva som skal gjennomføres.

Hovedmål 2016-2019

Planlegging og ressursforvaltning - Suksessfaktor

* Pasient skal få direkte time innen 10 dager etter mottatt henvisning

* Ingen fristbrudd

* Korte ventetider

* Lettere for pasient å kontakte sykehuset

* Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

* Utvidet åpningstid 

* Ta i bruk moderne og oppdatert utstyr og programvare

Status
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Øvrige tertialvise forhold 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet  

Implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger 

 

Tavlemøter og systematisk opplæring/veiledning ved kliniske farmasøyter har sikret fokus på 

innsatsområdet Samstemming av legemiddellister (87 % spredning). E-læringskurs innen 

samstemming er nå tilgjengelig, hvilket betyr at klasseromundervisning for sykepleiere er redusert fra 

tre til to timer. For de seksjonene der innsatsområdet ikke er implementert planlegges opplæring for 

sykepleierne på fastsatte fagdager til høsten. Samtidig sikres opplæring og veiledning i legegruppene. I 

tillegg har nye turnusleger og LIS samstemming som fast tema på sine introdager. 

For innsatsområdet Fall gjenstår implementering ved Akutt-24. Forventet implementering er første 

halvår 2017. 

I 2017 kommer det flere nye innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Ingen av disse 

områdene er implementert per 1. tertial og de er av denne grunn ikke tatt med i tabellen og grafen 

over. Med forankring i ledergruppen er det utarbeidet en plan for dette for Sykehuset Telemark: 

1. Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 
Sykehuset Telemark har innført NEWS (national early warning score) som verktøy for 

observasjon, skåring og respons på alle sengeposter. Sikker muntlig kommunikasjon i denne 

sammenheng baserer seg på den anbefalte metoden ISBAR. Innsatsområdet anses som 

implementert ved alle relevante enheter. I april startet en pilot med akuttmedisinsk team som 

skal bistå og gi råd til sengepostene for eventuell overflytning av pasienter til 

intensivseksjonen. 

2. Tidlig oppdagelse av sepsis 
Seksjon sengepost Infeksjon har vært eneste sengepost som pilot for 

Pasientsikkerhetsprogrammet, og har dermed testet ut relevante tiltak som senere skal spres 

nasjonalt. Tiltak etablert på Infeksjon breddes til øvrige sengeposter med et eget 

implementeringsprosjekt første halvår 2017. I mars starter nasjonalt læringsnettverk for 

akuttmottak der et tverrfaglig forbedringsteam fra akuttmottaket deltar. Dette kobles også til 

det pågående akuttkjedeprosjekt der sepsis er et av fem prioriterte akutte behandlingslinjer. 
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3. Forebygging og behandling av underernæring 
Klinisk ernæringsfysiologer har som formål å bidra aktivt i pasientbehandlingen, og for å 

etablere dette som et tilbud for inneliggende pasienter ble det gjennomført en pilot på 

sengepost kreft, palliasjon og blodsykdommer i 2016. Tiltak som ble testet ut i piloten justeres 

etter tiltakspakke for innsatsområdet i Pasientsikkerhetsprogrammet, og spredning til øvrige 

sengeposter sikres ved lokalt implementeringsprosjekt andre halvår 2017.  

4. Brukermedvirkning – Trygg utskriving 

Oppstart av læringsnettverk i september 2017. Et tverrfaglig forbedringsteam fra 

Akuttpsykiatri har søkt om deltakelse. 

 

I styremøte 21. juni 2017 vil styret få en sak om Pasientsikkerhetsprogrammet i henhold til styrets 

vedtak i sak 38-16 Pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

Eksterne tilsyn og revisjoner 

Formålet med tilsyn og revisjoner er å kontrollere sykehusets styring og kontroll med at aktiviteter 

planlegges, gjennomføres, evalueres og kontrolleres i samsvar med lovverket, krav fra eier og egne 

definerte krav og målsetninger.  

Fra forberedelse til avsluttet oppfølging, er tilsyn en sentral del av det systematiske 

forbedringsarbeidet som skal sikre kvalitet og sikkerhet for både pasienter og ansatte. Det er et mål at 

hvert tilsyn ikke bare skal følges opp i revidert enhet, men bidra til læring på tvers i hele 

organisasjonen. For å bidra til å oppnå dette presenteres tilsyn og revisjoner, som anses å ha relevans 

utover aktuell enhet i ledergruppen.  

Ved innføring av nytt helhetlig kvalitetssystem oktober/november 2017 vil helseforetaket få 

systemstøtte for oppfølging av gjennomførte tilsyn og revisjoner både i forhold til planlegging, 

gjennomføring og handlingsplaner.   

Til enhver tid planlegges, gjennomføres eller følges tilsyn og revisjoner opp i hele foretaket. Vi er inne 

i en periode med svært hektisk tilsynsaktivitet. I uke 23 og 24 vil både Direktoratet for 

samfunnssikkerhet, Det norske Veritas og Fylkesmannen i Telemark gjennomføre revisjoner ved 

foretaket.  

I tabellen under presenteres tilsyn og revisjoner som er gjennomført, pågår eller er varslet siden forrige 

rapportering pr 2. tertial 2016. Tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering fremkommer også av 

tabellen. Disse utgår ved rapportering 2. tertial 2017 da videre oppfølging inngår i den ordinære 

driften.  
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Dato  Tilsyns-

organ 

Enhet i 

organisa-

sjonen 

Tema Funn Handlingsplan/

tiltak  

Status  Sak 

April – juni 
2017 

Konsern-
revisjon 

STHF  Forvaltning av 
programvarelisense
r 

Tilsyn pågår    

Høst 2016/ 
vår 2017 

Konsern-
revisjon 

STHF Korridorpasienter.  Overordnet 
vurdering er 
at kriteriene i 
hovedsak er 
oppfylt 

Redegjort for i 
styresak 28-2017 

Ingen 
ytterligere 
oppfølging   

16/ 
02211 

Aug 2015 Konsern-
revisjon 

STHF 
  

Virksomhetsstyring, 
herunder 
oppfølging av 
tidligere revisjoner 

 Redegjort for i 
egne styresaker 
05/2016 og 
19/2016. 

Avsluttet. 
Oppfølging 
inngår i den 
ordinære 
virksomhet-
styringen 

 

Juni 2017 Fylkesmannen 
i Telemark 

KPR, DPS 
Poliklinikk 
Notodden 

Forsvarlig 
pasientbehandling 
med fokus på 
utredning, 
samordnet og 
helhetlig 
behandlingstilbud 
til pasienter med 
samtidig psykisk 
lidelse og ruslidelse, 
samt 
brukermedvirkning 

Ikke 
gjennomført 

  17/ 
00849 

Okt/nov 
2016 

Fylkesmannen 
i Telemark  

HAVO Mottak og 
behandling av 
henvisninger samt 
utredning 

2 avvik og 3 
merknader 

Handlingsplan 
oversendt 
Fylkesmannen  

Korrespond
anse vedr 
lukking av 
avvik pågår.  

16/ 
01988 

August 2016 Fylkesmannen 
i Telemark, 
Vestfold og 
Agder 

Akutt-mottaket Forsvarlig utredning 
og behandling av 
sepsis 

1 avvik Handlingsplan 
utarbeidet, 
implementering 
pågår. Kontroll-
tilsyn jan 2017  

Fortsatt 
under 
oppfølging 

16/ 
00435 

15.05.15-
31.05.16 

Fylkesmannen 
i Telemark 

Medisinsk og 
kirurgisk klinikk 

Pasientbehandling 
ved overbelegg  

2 avvik 
1 merknad 

Redegjort for i 
styresak 39/2016, 
46/2016 og 
62/2016 

Tilsyn 
avsluttet 

16/ 
00514 

Nov-2015 Fylkes-
mannen i 
Telemark 

Medisinsk 
klinikk 

Samhandling om 
utskrivning av 
pasienter 

1 avvik 
1merknad 

Ny opp-følgings-
plan oversendt 
Fylkes-mannen 
sept.16 

Tilsyn 
avsluttet 
12.01.2017 

15/ 
00481 

Mars 2016 Arbeids-
tilsynet i 
Telemark 

Kirurgisk klinikk Hvordan sykehuset 
vurderer og 
håndterer ansatte 
sine 
arbeidsbetingelser 
knyttet til høy 
beleggsprosent, 
arbeidsbelastning 
og bruk av 
satelittsenger 

Pålegg 1: 
Organisering 
tilrette-
legging og 
ledelse. 
Pålegg 2: 
Kartlegging 
og vurdering 
av risiko 

Handlingsplan 
utarbeidet og 
oversendt innen 
fristen 01.11.2016 

Tilsyn 
avsluttet  

16/ 
00651 

Juni 2017 DNV ST ISO 14001: 2015 
Miljøledelse - 
resertifisering 

Ikke 
gjennomført 
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Dato  Tilsyns-

organ 

Enhet i 

organisa-

sjonen 

Tema Funn Handlingsplan/

tiltak  

Status  Sak 

Vår 2016 DNV ST ISO 14001: 2015 
Miljøledelse – 
periodisk revisjon 2 

7 avvik (kat 2), 
18 
observasjoner 

Svarrapport 
oversendt DNV og 
godkjent   

Planlagte 
tiltak følges 
opp ved 
resertifiseri
ng.  

 

Vår 2017 DNV Fertilitets- 
avdelingen 

ISO 9001:2015 
Resertifisering  

2 avvik (kat 2) 
og 1 
observasjon 

Svarfrist 18.05.   

Vår 2017 DNV  Arbeids- 
medisin 

ISO 9001:2015 
Resertifisering  

  Revisjon 9. 
og 10. mai 

 

Juni 2017 DSB ST Undersøkelse av om 
det arbeides 
systematisk med 
sikkerhet, sårbarhet 
og risiko. 

Ikke 
gjennomført 

  17/ 
00862 

Nov 2015 DSB ST  Systematisk helse, 
miljø og 
sikkerhetsarbeid 

2 avvik 
4 anmerk- 
ninger 

Opp-følgings-plan 
oversendt DSB 

Anses 
avsluttet 

15/ 
01610 

Feb 2017  Datatilsynet STHF Kontroll med 
tilgangsstyringen i 
elektronisk 
pasientjournal og 
om kontroll av 
logger er i samsvar 
med kravene i 
pasientjournalloven 

  Tilsyn pågår  

Okt. 2016 Datatilsynet STHF Brevlig kontroll med 
behandling av 
helseopplysninger 
til kvalitetssikring 
etter 
helsepersonelloven 
§ 26.  

 Redegjørelse 
sendt fra ST 
22.12.2016 

Ikke 
avsluttet 

16/ 
02875 

Nov 2016 Statens 
strålevern 

Medisinsk 
serviceklinikk, 
radiologisk avd. 
Skien 

Avdelingens arbeid 
og rutiner knyttet til 
vurdering av 
henvisninger til 
røntgendiagnostisk
e undersøkelser 

Ingen avvik 
eller 
anmerkninger 

Ingen oppfølging Tilsyn 
avsluttet  

16/ 
02624 

16.-18. 
januar 2017 

Norsk 
akkreditering  

Medisinsk 
serviceklinikk, 
Avdeling for 
laboratorie-
medisin 

Akkreditering  Alle avvik er 
lukket unntatt 
avvik på 
manglende 
sykehusintern 
avtale mellom 
avdeling for 
laboratoriemedisi
n og avdeling for 
Teknologi og 
eHelse.  

Lukkefrist 
1.6.2017 

 

Jan 2017 Statens 
legemiddel-
verk 

Medisinsk 
serviceklinikk, 
Blodbanken 
Notodden og 
Rjukan 

Tilvirkning av blod 
og blodprodukter 

  Tilsyn 
varslet jan 
17, men 
utsatt.   

17/ 
00034 
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Dato  Tilsyns-

organ 

Enhet i 

organisa-

sjonen 

Tema Funn Handlingsplan/

tiltak  

Status  Sak 

April 2017 Mattilsynet  ST, Service og 
systemledelse, 

Regionalt tilsyn 
med fokus på 
virksomhetens 
HACCT – system 
med særskilt fokus 
på vurderinger 
knyttet til råvarer 
og spiseklare 
produkter 

Ingen funn  Avsluttet  17/ 
01005 

Okt 2016 Mattilsynet  ST, Service og 
systemledelse, 
Sykehuskafeen 

Smilefjestilsyn – 
kontroll av 
etterlevelse av 
sentrale krav i 
matlovgivningen 

2 bagatell-
messige 
regelverksbru
dd 

Fulgt opp  Lukket   

Des. 2016 Mattilsynet  ST, Service og 
systemledelse, 
Sykehuskafeen 

Smilefjestilsyn – 
kontroll av 
etterlevelse av 
sentrale krav i 
matlovgivningen 

Ingen brudd  Ingen oppfølging Avsluttet  

10.02.2016 Skagerak 
Energi 

STHF Elektrisk anlegg, 
Porsgrunn 

22 punkter til 
oppfølging 

Lukkefrist utsatt 
til 1.6.2017 

Pågår  

Vår 2014 Kommunalt 
brannvesen 

Notodden  Undersøkelse av 
fysiske forhold; 
brannskiller 

7 avvik Plan oversendt 
brann-vesenet, 
har godkjent 
videre fremdrifts-
plan.  

Avsluttet  

Mars 2015 Kommunalt 
brannvesen 

Porsgrunn Undersøkelse av om 
virksomheten 
arbeider 
systematisk med 
branntrygghet – 
ettersyn av 
branntekniske 
installasjoner  

Rapport 
foreligger ikke 

 Avsluttet  

Juni 2015 Kommunalt 
brannvesen 

Nordagutu Undersøkelse av 
fysiske forhold og 
internkontroll  

Rapport 
foreligger ikke 

 Avsluttet  
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Uønskede hendelser 

Sentralt i pasientsikkerhetsarbeidet er systematisk oppfølging av uønskede hendelser. Helseforetaket 

er opptatt av å fremme en god meldekultur hvor det er trygt og akseptert å melde og diskutere 

uønskede hendelser og forbedringsområder. Det skal også være åpenhet om forhold som kan gå ut 

over helse- miljø og sikkerhet (HMS) for ansatte.  I tillegg er det et mål at de ansatte skal oppleve det 

meningsfullt å melde fra om uønskede hendelser. Det er et kontinuerlig arbeid å nå dette målet.  

Hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig pasientskade skal etter 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 meldes til Meldeordningen i Helsedirektoratet. Det følger av 

årsrapporten fra Meldeordningen i Helsedirektoratet IS-2617Meldeordningen for uønskede hendelser i 

spesialisthelsetjenesten at STHF sender relativt mange meldinger. 4,6 % av alle meldingene som 

mottas på landsbasis er fra STHF, mens for eksempel Sykehuset i Vestfold har 3,9 %, Sykehuset 

Østfold 3,3% og Sykehuset Innlandet 3,7. Derimot ligger Sørlandet sykehus på 9,9 % og Vestre Viken 

9,5%. Forskjellen antas å skyldes ulik vurdering av hva som er meldepliktige hendelser. Ved STHF er 

det lagt vekt på at terskelen for å melde til Meldeordningen skal være lav.  

Alvorlige pasientrelaterte hendelser skal i tillegg varsles til Statens helsetilsyn etter 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på 

pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.  

Parallelt med etterlevelse av melde- og varslingsplikter skal hendelsene, som ledd i 

forbedringsarbeidet, følges opp av helseforetaket uavhengig av tilsynsmessig oppfølging. Ved 

helseforetaket er det besluttet at alle alvorlige hendelser skal følges opp med systematisk 

årsaksanalyse etter modell fra Helsedirektoratets håndbok om Hendelsesanalyse IS-0583. Ved 

helseforetaket skjer oppfølgingen av de alvorlige hendelsene ved at involvert personell fra ulike 

organisatoriske enheter sammen går systematisk gjennom hendelsen så nært opp til hendelsen som 

praktisk mulig for å kartlegge hendelsesforløpet og identifisere eventuell svikt i behandlingen. Læring 

oppstår gjennom refleksjon over praksis og erfaringer. Det iverksettes tiltak for å forhindre at svikt 

som kunne vært unngått, skal skje igjen.  

Pasient og ev. pårørende skal ha informasjon om uønskede hendelser av en viss alvorlighet, jf. Pasient- 

og brukerrettighetsloven § 3-2. I tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten tilstrebes at pasient og ev. pårørende erfaringer involveres i oppfølging av uønskede 

hendelser.  

 

Oversikt over pasientrelaterte uønskede hendelser    

 
 Pasient-

hendelser 
Pasienthendelser meldt til 
Helsedirektoratet (§ 3-3) 

Pasienthendelser varslet til 
Statens helsetilsyn (§ 3-3a) 

Resultat 2015 1016 422 18 

Resultat 2016 1039 462 25 

1. tertial 2017 325 134 6 

 
  

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-2016-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-2016-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten
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Oversikt over oppfølging av varsler til Statens helsetilsyn (§ 3-3a)  

 Utrykning  Ingen 
tilsynsmessig 
oppfølging  

Overført til 
tilsynsmessig 
oppfølging hos 
fylkesmannen  
Ikke lovbrudd 

Overført til 
tilsynsmessig 
oppfølging hos 
fylkesmannen 
Lovbrudd 

Overført til 
tilsynsmessig 
oppfølging hos 
fylkesmannen 
Ikke avsluttet  

Sum total 
 

2016 0 11* 11 0 3 25 

1.tert 2017 0 3 - - 2 6 ** 
 
*2 av dem er vurdert som ikke varslingspliktige av Statens helsetilsyn 

** i en av sakene har vi ikke fått tilbakemelding fra Statens helsetilsyn om videre oppfølging 

 

For mer informasjon, se:  

- Status og erfaringer 2016 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn Utenkelig eller 
forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten 

- Statistikk over varslede hendelser fra 2010 for hele landet 
  
 

Pasientklager 

Det er mottatt totalt 92 pasientklager 1. tertial 2017. I denne sammenheng omfatter klagesaker klage 

fra pasient/pårørende, hendelsesbaserte tilsynssaker og krav om erstatning til Norsk 

pasientskadeerstatning.  

Klagesaker er en viktig kilde til informasjon om kvaliteten på tjenestene som ytes. Informasjon om og 

fra klagesaker skal benyttes som ledd i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetene ved 

helseforetaket. 

 Klage fra pasient 
/pårørende inkl. pasient- 
og brukerombudet  

Hendelsesbaserte 
tilsyns-saker 

Krav om 
erstatning til 
NPE 

Annet Sum total 

Resultat 2015 167 34 132 8 337 

Resultat 2016 157 51 121 12 333 

1.tertial 2017 35 11 39 7 92 

 

Avsluttede hendelsesbaserte tilsynssaker med resultat *:  

 Fylkesmannens konklusjon 

 Avsluttede 
hendelsesbaserte 
tilsynssaker 

Ingen 
bemerkning til 
sykehusets 
behandling 

Råd/veiledning 
gitt 

Påpekt 
pliktbrudd  

Oversendt 
Statens 
helsetilsyn  

Resultat 2015 49 17 11 17 4 

Resultat 2016  50 23 12 19 6 

1.tertial 2017 16 3 7 4 2 

 

*Det gjøres oppmerksom på at i oversikten over avsluttede tilsynssaker, så inngår saker som 

er varslet til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a og som er overført til 

Fylkesmannen for tilsynsmessig oppfølging.  
 

  

file:///C:/Users/heldev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SVZSO6SQ/Utenkelig%20eller%20forutsigbart%3f%20Oppfølging%20av%20varsler%20om
file:///C:/Users/heldev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SVZSO6SQ/Utenkelig%20eller%20forutsigbart%3f%20Oppfølging%20av%20varsler%20om
https://www.helsetilsynet.no/upload/tilsyn/varsel_enhet/Statistikk_2010_13_03.pdf
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Virksomhetsstyring – handlingsplan  

Grunnleggende for STHFs arbeid 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. Handlingsplanen for 2017 ligger som 

vedlegg tre til virksomhetsrapporten per 1. tertial. Hensikten med planen er å bidra til 

forutsigbarhet i arbeidet og sikre måloppnåelse.  

 

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. Et 

hovedarbeidsområde i handlingsplanen for virksomhetsstyring i 2017 er å implementere 

forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften trådte i 

kraft 1. januar 2017 og den erstatter internkontrollforskriften. De fleste kravene i den tidligere 

internkontrollforskriften videreføres, men ny forskrift er tydeligere på øverste leders ansvar 

og tydeligere på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

omfatter. 

 

STHF har foretatt en gjennomgang av forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten, samt gjort en vurdering av i hvilken grad sykehusets styringssystem 

tilfredsstiller kravene (samsvarsvurdering), og hva som bør forbedres. Saken har vært 

behandlet i ADs ledergruppe og det ble vedtatt å forbedre områder som ikke tilfredsstiller 

kravene. AD har nedsatt en arbeidsgruppe som innen september/høsten 2017 skal presentere 

en plan med forslag til tiltak for disse områdene, som ytterligere forbedring av 

virksomhetsstyringen. 

 

 
Forskning  

I 2016 publiserte sykehuset 56 PuBMed-registrerte artikler. Til og med april 2017 har vi publisert 19 

artikler. Det er forventet at tre Phd-kandidater fullfører sitt gradsarbeid og disputerer i løpet av 2017. 

Første PhD-grad om palliativ smertebehandling forsvares på NTNU i mai 2017, de to neste innenfor 

gastroenterologi disputerer trolig høsten 2017.  

Vi fikk tildelt forskningsmidler fra HSØ for ett postdoktorprosjekt og ett PhD-prosjekt for 2017. 

Interne forskningsmidler ble fordelt til 14 ulike prosjekter. Vi har per tiden 17 pågående 

doktorgradsprosjekter hvorav 13 PhD-kandidater er oppnevnt i  PhD-programmet ved et universitet og 

seks pågående postdoktorprosjekter. Sykehuset driver i tillegg med oppdragsforskning og deltar i 

mange multisenterstudier som er forankret i andre HF. I tillegg rekrutter vi mange pasienter til de 

nasjonale kvalitetsregistrene. 

Total ressursbruk til forskning i 2016 var 16,5 årsverk hvorav 5,85 årsverk dekkes av ekstern 

finansiering (HSØ, NFR, Extrastiftelsen, private fond og legater). STHF har 3 universitetsstillinger 

ved UiO: Ett professorat (emeritus) , to 1ste amanuensis og jobber med å få ytterligere en stilling ved 

UiO. FoU-avdelinger er i dialog med HSN om å formalisere et tettere forskningssamarbeid høyskolen.  

Ny forsknings- og innovasjonsplan ble vedtatt i ledergruppen den 28. mars 2017 og denne presenteres 

nå for klinikkledelsen i alle klinikkene. 

Innkjøp og logistikk  

Sykehuset Telemark gikk over på regionalt ERP 3. april og rapportering skjer fra gammelt system og 

nytt system. Det har vært noen utfordringer i overgangen både ifht overføring av artikler og 
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tilgjengeliggjøring av disse i regional ERP. Dette er tidkrevende og stabiliseringen av driften kan ta 

opp mot 6 måneder.  

 

Tabellen nedenfor viser resultater på indikatorer som innrapporteres til HSØ hvert kvartal: 

 
 

Resultatene på Faktisk kjøp på avtale går ned i forbindelse med nytt regionalt ERP. En av 

utfordringene ved overgangen har vært å få på plass lokale avtaler og det jobbes kontinuerlig med. 

Samt å følge opp der vi ikke har avtale på forbruksmateriell til blant annet lab utstyr.  

 

Også Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem har lavere måloppnåelse enn tidligere. I overgang til 

nytt system ser vi at denne har gått ned. Bruk at system følges opp via opplæring av brukerne.  

 

Bruk av elektronisk varekatalog forventes å gå ned etter overgangen til regional ERP. Det er en 

tidkrevende prosess å få opprette lokale avtaler på artikler som ikke finnes på nasjonale eller regionale 

avtaler. Prosessen jobbes aktivt med da dette vil lette arbeider for bestiller, innkjøper og økonomi. 

 

STHF hadde en omløpshastighet på 14,9, dvs. høyere omløp enn målet. Dette til tross for at vi økte 

lageret i forbindelse med overgang til nytt system i månedsskifte mars/april.  

Sentrallageret og sterilsentralen har over lengre tid jobbet aktivt med å få ned kapitalbinding på lageret 

uten at dette skal påvirke leveransesikkerheten til pasientene.  

 

Andel EHF (elektroniske fakturaer) er høy i STHF. 74 % av våre fakturaer mottas elektronisk.  

 

Digital fornying 

Fra og med 2017 skal det hvert tertial rapporteres til HSØ på følgende indikatorer: 

 

 

Indikatorer innkjøp og logistikk 1. tertial 2017 Mål

1. Faktisk kjøp på avtale 71 % 85 %

2. Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem 67 % 60 %

3. Kjøp fra felles forsyningssenter (ift budsjett) 120 % 100 %

4. Bruk av elektroniske produktkataloger 94 % 75 %

5. Utnyttelse av aktiv forsyning 40 % 65 %

6. Omløpshastighet 14,9 13,6

7. Andel kjøp fra felles forsyningssenter til sentrallager 42 % 43 %

8. Andel EHF (elektroniske fakturaer) 74 % 52 %

Indikatorer digital fornying 1. tertial

1. Andel legekontor som benytter interaktive henvisninger 16,3 %

2. Andel av alle resepter som er sendt elektronisk (input fra Innkjøp-form) 90,5 %

3. Andel av helsepersonell i akutten som har bestått godkjenningsprøven til kjernejournal 0,0 %

4. Kritisk info - Gjennomsnittlig antall oppslag per uke 77                   

5. Kritisk info - Gjennomsnittlig antall registreringer per uke 22                   

6. Andel opprettede tilganger innen EPJ som er utført automatisk 87,6 %

7a. Kostnader til papir 94

8. Andel administrerte medikamentell kreftkurer som er bestilt via nytt system og regionalt kurbibliotek 0,0 %
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Klinikk-kommentarer 

Kirurgisk klinikk 

Resultatet per april viser et negativt avvik på 5,6 millioner kroner.  Det er et negativt avvik for april på 

3,6 millioner kroner. Regnskapet viser negative avvik både på kostnadssiden og inntektssiden i april. 

Klinikkens hovedutfordring er høyt kostnadsnivå! 

Andelen øyeblikkelig hjelp-innleggelser har vært unormalt lav i april. Dette bidrar til lav utnyttelse av 

sengekapasiteten (spes. på Gastro4) og lavere inntekter. ISF-inntektene knyttet til plastkirurgiske 

inngrep på Notodden ble i årets budsjett overført til plastkirurgi Skien. Tilsvarende inntektsreduksjon 

ble feilaktig ikke lagt inn i budsjettet på Notodden. Denne feilen vil vi ta med oss gjennom året. 

Aktiviteten på klinikknivå viser 93 DRG-poeng over budsjett per april. Det er poliklinikk og 

dagbehandling som har positivt resultat, mens døgnbehandling har et negativt avvik.  I april isolert var 

det et negativt avvik på 101 DRG-poeng. Det jobbes aktivt med kodekvaliteten, og det er forventet at 

antall DRG-poeng vil ligge over budsjett i 2017. Det er avdekket feil ved koding på flere poliklinikker 

som har medført lavere inntekt. Det arbeides nå med etterkoding av hele 1. tertial for å sikre disse 

inntektene innen tertialet lukkes. 

Sykefraværet i enkelte seksjoner er høyt og deler av fraværet må kompenseres med innleie.  Det 

jobbes aktivt med oppfølging av sykemeldte på individnivå. Klinikken har mange gravide som bidrar 

til det høye sykefraværet. 

Det var 13 fristbrudd på avviklede i april, og det er en reduksjon med 3 fra forrige måned. Det er ØNH 

som har flest fristbrudd i april. Fristbrudd ventende er 19, og det er en økning med 8 fra forrige 

måned.  Det er Plast og ØNH som har flest av disse. Gjennomgang av fristbrudd viser at majoriteten 

ikke er reelle (dvs. har administrativ årsak).  Det er høyt fokus på å få ned antall fristbrudd i klinikken. 

Administrative rutiner gjennomgås og polikliniske konsultasjoner prioriteres for å unngå flere 

fristbrudd.  

Antall brutto månedsverk er 452 per april. Det er 6 mer enn budsjettert – økningen skyldes høy 

behandlingsaktivitet i mars måned hvor utbetalinger av variabel lønn kommer på regnskapet i april. 

 

Medisinsk klinikk 

Resultatet i april viser et negativt budsjettavvik på -0,8 millioner kroner. Akkumulert per 1.tertial har 

klinikken et positivt driftsresultat på 3,4 millioner kroner. Regnskapet for april er preget av høyere 

lønnskostnader enn budsjettert, mens inntektene knyttet til pasientbehandling (ISF og egenandeler) har 

vært noe høyere enn budsjettert.  

De samlede lønnskostnadene er i tilnærmet budsjettbalanse per 4 måneder, mens inntektene knyttet til 

ISF og egenandeler er vesentlig høyere enn budsjettert.    

Den polikliniske aktiviteten var tilnærmet likt med budsjettert nivå i april. Hittil i år er det utført 

20.900 polikliniske konsultasjoner som har utløst ISF-takst. Dette er 7 % flere enn budsjettert og 5 % 

flere enn tilsvarende periode i fjor.  

Antall avdelingsopphold hittil i år har vært 4.500. Dette er 150 (-3 %) færre enn budsjettert og 134 (-3 

%) færre enn på samme tid 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 april. 
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Antall brutto månedsverk per 4 måneder var 503 og dette er 5 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). Den medisinske 

sengeposten på Notodden har en turnusplan som er noe høyere enn budsjett.  

Klinikken jobber med å finne løsninger på det usalderte budsjettkravet på 1,7 millioner kroner for 

2017. Deler av dette beløpet planlegges å løses i løpet av høsten ved å redusere noe på 

pleiebemanningen ved enkelte sengeposter i tråd med innspill fra B2-prosjektet.  

 

Barne- og ungdomsklinikken 

Klinikken leverte et resultat på 2,0 millioner dårligere enn budsjettert per april. Resultatforverringen i 

april er på 1,2 millioner kroner, og skyldes i hovedsak lavere ISF-inntekter enn budsjettert både i 

somatikk og i BUP, samt lønnskostnader over budsjett på barneavdelingen og nyfødt intensiv. 

Somatisk aktiviteten målt i DRG-poeng er 50 poeng høyere enn budsjettert. Antall døgnopphold er 7 

% lavere enn budsjettet, men spesielt høy DRG-indeks ved Nyfødt intensiv forklarer inntektsøkningen. 

Barne- og ungdomspsykiatrien viderefører den høye aktiviteten fra 2016 og har hittil i år registrert 10 

% høyere antall polikliniske konsultasjoner enn i fjor. Økt produktivitet og ingen vakante 

behandlerstillinger er årsak til økningen. Til tross for høyere aktivitet enn budsjett gir dette 0,9 

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 225, som er 7 mer enn i 2016. Budsjettavviket er 8, herav 4 

månedsverk som skyldes leger i fødselspermisjon i barne- og ungdomsmedisin. Dette merforbruket 

reduseres fram mot sommeren og det forventes en mer normal situasjon fra høsten av. Det er også 

høyere forbruk av variabel lønn på sengepostene. Det jobbes dessuten med tiltak for å redusere 

vikarbruk og variabel lønn på barneavdelingen, siden trenden er færre innleggelser og mer 

poliklinikk.   
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Akutt- og Beredskapsklinikken: 

Klinikken er i balanse per april.  Det er en forbedring på 0,8 millioner kroner fra forrige måned.  

Høyere aktivitet på Akuttmottak og Intensiv enn budsjettert   

 Antall intensivdøgn; 11 % over budsjett per april. 

 Antall respiratordøgn ligger 23 % høyere enn budsjett per april.  

 Antall ankomster i akuttmottak ligger 2 % høyere enn budsjett per april. 

 Operasjonsaktiviteten i april er 4 % under budsjett men likt med samme periode i 2016.  

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 budsjettavvik. DRG inntektene som skyldes høyere aktivitet enn budsjettert tilfaller i 

sin helhet Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk.   

Klinikken fikk i april tilført 1,3 millioner kroner i kompensasjon for den høye aktiviteten innen akutt 

og intensiv i 1. tertial. 

Antall brutto månedsverk er 448 per april, 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 1,0 millioner kroner per april. Resultatet for april måned er 2,2 

millioner kroner lavere enn budsjett, og skyldes lavere aktivitet enn budsjettert i laboratoriemedisin og 

radiologi, samt høye kostnader med innleie av radiologvikarer.  

Aktiviteten målt i DRG-poeng er 16 % høyere enn budsjettert hittil i år. Dette 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 fortsatt høye 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 april er 362, som er 6 lavere enn budsjettert. 
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Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 

Klinikken rapporterer et positivt resultat på 2,0 millioner per april. 

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 april viser DRG-

inntektene et negativt budsjettavvik på 0,8 millioner kroner. Mindreinntekten kommer på tross av 

høyere aktivitet enn både budsjett og tidligere år. Estimatet og inngangsfarten, sett ut ifra årets fire 

første måneder, gir et negativt budsjettavvik på 1,6 millioner kroner på ISF inntektene. 

Aktiviteten var veldig lav i april, langt under budsjett og fjoråret. Færre virkedager er selvsagt noe av 

årsaken, men ikke alt. Går nøye igjennom feillistene nå for å se om tallene kan bedres. Hittil i år ligger 

den polikliniske aktiviteten på voksenpsykiatrien som budsjettert. Innenfor RUS/TSB er det høy 

vakans på terapeutstillingene, og aktiviteten er derfor hele 15 % lavere enn budsjettert på tross av høy 

aktivitet per terapeut. 

Klinikken har et bemanningsforbruk per mars på 554 årsverk, noe som er 10 lavere enn budsjettert, og 

12 lavere enn foråret. 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 midlertidige endringer på 

akuttseksjonene og vakanser på DPS nedre Telemark. 

 

Service- og Systemledelse 

Resultatet per april viser et driftsresultat på minus 1,1 millioner kroner, en liten forverring i forhold til 

forrige måned. 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 -1,3 millioner kroner så og det forventes ytterliggere 

overtidsutbetalinger med mai lønn. Antatt budsjettoverskridelse på -1 million kroner må derfor 

korrigeres til nærmere -1,5 millioner kroner. 

Antall brutto månedsverk per april er 333. Dette er som budsjettert og 5 årsverk mindre enn i samme 

periode 2016. ERP ekstrabemanning er del av forbruket. 

Service- og Systemledelse estimerer et resultat på -4 millioner kroner i utgangen av 2017, derav -1,5 

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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Utvikling siste Status Resultat Resultat

12 mnd 2015 2016 apr.17

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 51 62 62

Antall brudd 31 56 32

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

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

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

Årsresultat  8,7 mill.        -75,6 mill 3,2 mill

Budsjettavvik 8,7 mill. -90,6 mill 11,6 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 % 0,5 %

Hovedmål

Mål 2017

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

Pasienten opplever ikke fristbrudd 
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Aktivitet 
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Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status

2016 2017 april 2017 april 2017

Hiå april 

2017

Hiå april 

2017 Hittil i fjor

DRG poeng utført i eget foretak 39 626 40 490 3 221 -125 14 228 354 13 659

Polikliniske konsultasjoner somatikk 158 064 158 100 11 864 -1 303 56 011 711 55 627

Polikliniske konsultasjoner barne- og 

ungdomspsykiatri
27 378 27 445 2 147 -50 10 732 777 9 782

Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 57 484 58 938 3 801 -1 067 20 666 66 19 971

Polikliniske konsultasjoner TSB 16 525 17 169 1 004 -414 5 011 -990 5 838

HR - brutto månedsverk 3 065 3 001 2 985 21 2 987 14 3 023

Hovedmål



Senger i bruk per somatisk sengepost. 
Tekniske poster utelatt. 

Tatt ut 8/5-17 for 1/4-17 – 30/4-17.  
 

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  

 

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

Senger i bruk for somatiske sengeposter. 
Tekniske poster utelatt. 

Tatt ut 8/5-17 for 1/1-16 – 30/4-17.  
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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. 
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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 

 7 594  

6 500

7 000

7 500

8 000

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

 1 513  

0

500

1 000

1 500

2 000

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

 584  

0

500

1 000

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

 260  

0

200

400

600

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



1
0 

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. 

 

 

Kilde: D-8192 DIPS   

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 

 

 

 

 

12 

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 april; kontaktene fordelt etter tentativ måned. 
(Når skal pasienten ha time?) 

16 



17 

Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker) 
Antall pasienter som er innkalt til poliklinisk konsultasjon pr 01.05.17 



18 

Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker) 
Antall pasienter som er innkalt til innleggelse /operasjon pr 01.05.17 



70% 

Pakkeforløp Kreft 
Resultat siste 12 mnd, alle forløp 

Mål : 70 % 

19 

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

69% 69% 



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 2985 2936

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

3003 3001 
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2936 
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4. Bemanning 

Antall årsverk 

350

400

450

500

550

600

650

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

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

Kirurgisk klinikk 422 421 440 466 483 466 458 462 450 456 446 453 445

Medisinsk klinikk 545 540 558 598 573 523 520 516 502 502 491 501 492

Psykiatri og rus 559 559 576 607 581 566 557 569 563 550 549 553 537
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4. Bemanning 

Antall årsverk 

 200

 250
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 350

 400

 450

 500

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

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

Barne- og ungdomsklinikken 219 219 220 219 225 229 222 227 226 228 222 222 217

Akutt og beredskap 466 458 458 472 474 455 451 460 450 447 447 446 439

Medisinsk Serviceklinikk 355 361 371 385 375 365 358 358 361 366 360 359 356

Service og systemledelse 338 343 351 390 354 338 336 342 336 336 329 334 334
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4. Bemanning 

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

Prehospital 132 129 128 135 132 128 128 127 130 127 131 129 127

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

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

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

Fag- og forskning 22 22 22 22 21 21 22 23 22 21 22 22 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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MED brutto månedsverk 
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Antall årsverk – fast og variabel 
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MSK brutto månedsverk 

Tillegg Varibellønn ekstrahjelp overtid engasjement annenlønn Vikarer Fast lønn

475

480

485

490

495

500

505

510

515

0

20

40

60

80

100

120

a
p

r.
1

6

m
a
i.
1

6

ju
n
.1

6

ju
l.
1

6

a
u
g

.1
6

s
e
p

.1
6

o
k
t.

1
6

n
o
v
.1

6

d
e
s
.1

6

ja
n
.1

7

fe
b

.1
7

m
a
r.

1
7

a
p

r.
1

7

m
a
i.
1

7

ju
n
.1

7
KPR brutto månedsverk 

Tillegg Varibellønn ekstrahjelp overtid engasjement annenlønn Vikarer Fast lønn

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SSL brutto månedsverk 

Tillegg Varibellønn ekstrahjelp overtid engasjement annenlønn Vikarer Fast lønn



28 

 -

 20 000 000

 40 000 000

 60 000 000

 80 000 000

 100 000 000

 120 000 000

 140 000 000

 160 000 000

 180 000 000

Fastlønn 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201704

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 599 816 628       599 930 107             113 479            0 %

Kirurgisk klinikk 102 430 412       100 671 555             -1 758 857        -2 %

Medisinsk klinikk 101 567 409       100 861 207             -706 203           -1 %

Barne- og ungdomsklinikken 47 690 738         46 095 080               -1 595 657        -3 %

Akutt og beredskap 92 866 908         91 242 042               -1 624 866        -2 %

Medisinsk Serviceklinikk 74 896 948         75 697 527               800 579            1 %

Psykiatri og rus 112 822 444       117 399 134             4 576 690         4 %

Service og systemledelse 52 757 671         53 073 443               315 772            1 %

Felles - øvrig -7 210 219         -8 000 193               -789 975           10 %

Administrasjon 21 994 316         22 890 313               895 997            4 %

Fastlønn hittil i år
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 -

 2 000 000

 4 000 000

 6 000 000

 8 000 000

 10 000 000

 12 000 000

Variabel lønn 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett denne periode

201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 29 402 628         24 967 720      -4 434 908        -18 %

Kirurgisk klinikk 6 429 391           5 191 415        -1 237 976        -24 %

Medisinsk klinikk 6 755 952           7 360 387        604 435            8 %

Barne- og ungdomsklinikken 1 209 374           724 829           -484 546           -67 %

Akutt og beredskap 4 415 657           2 962 506        -1 453 151        -49 %

Medisinsk Serviceklinikk 3 416 321           2 100 387        -1 315 934        -63 %

Psykiatri og rus 4 059 932           1 786 756        -2 273 176        -127 %

Service og systemledelse 1 793 442           999 123           -794 318           

Felles - øvrig -                     3 623 464        3 623 464         

Administrasjon 1 322 559           218 853           -1 103 706        -504 %

Variabellønn hittil i år
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Innleid arbeidskraft 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 3 559 147           1 783 918        -1 775 229        -100 %

Kirurgisk klinikk 97 354                476 606           379 252            80 %

Medisinsk klinikk -                     41 968             41 968              100 %

Barne- og ungdomsklinikken 728 755              394 744           -334 010           -85 %

Akutt og beredskap 58 520                -                   -58 520             

Medisinsk Serviceklinikk 1 375 115           179 825           -1 195 290        -665 %

Psykiatri og rus 1 278 905           690 775           -588 130           -85 %

Service og systemledelse 20 498                -                   -20 498             

Felles - øvrig -                     -                   -                    

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

 -4 000 000

 -3 000 000

 -2 000 000

 -1 000 000

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 632 778 402       626 681 745    -6 096 657        -1 %

Kirurgisk klinikk 108 957 157       106 339 575    -2 617 582        -2 %

Medisinsk klinikk 108 323 362       108 263 562    -59 800             0 %

Barne- og ungdomsklinikken 49 628 866         47 214 653      -2 414 213        -5 %

Akutt og beredskap 97 341 085         94 204 547      -3 136 537        -3 %

Medisinsk Serviceklinikk 79 688 384         77 977 740      -1 710 644        -2 %

Psykiatri og rus 118 161 281       119 876 664    1 715 384         1 %

Service og systemledelse 54 571 611         54 072 566      -499 045           -1 %

Felles - øvrig -7 210 219         -4 376 729       2 833 490         -65 %

Administrasjon 23 316 875         23 109 166      -207 709           -1 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
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 6,76   6,81   6,80   6,79   6,74   6,77   6,75   6,68   6,67   6,75   6,74   6,67   6,63  

 1,96   2,00   2,00   1,99   1,98   1,99   1,98   1,98   2,01   2,08   2,10   2,10   2,13  

 4,79   4,80   4,80   4,81   4,77   4,79   4,76   4,70   4,66   4,67   4,64   4,57   4,50  

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

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

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 mar.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         7,35         6,79         6,62         

(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         6,71         7,00         5,72         

(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         7,26         6,17         6,86         

(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      9,50         8,41         8,32         

(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         4,41         

(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         6,69         

(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         7,62         7,23         7,26         

(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         9,28         8,12         8,33         

(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         7,34         6,16         



 
AML brudd 
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4. Bemanning 

201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707

Ukentlig arbeidsfri 220 259 226 276 326 305 261 288 273 232 225 231 264 218 128 97 84

Søndager på rad 29 33 37 50 79 56 43 70 240 270 197 188 171 207 106 46 21

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

Samlet tid per dag 444 469 445 464 462 443 398 359 386 419 329 342 440 405 256 201 157

Planlagt tid per uke 60 64 86 86 122 92 93 113 96 73 121 93 112 85 93 85 98

AML timer per år 1 8 2 15 15 6 21 49 77 1 17 5 1 5

AML timer per uke 90 111 96 100 139 144 96 78 122 146 91 112 123 178 50 45 32

AML timer per 4 uker 63 60 60 77 126 131 74 44 75 105 116 91 137 206 49 26 37
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Sykefraværsprosent

Alle typer fravær april 17 + 

Perioden april 16 til april 17 - trend 
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 816  
 1 800  
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Overtid i forkant av

vakt

Utrykning på vakt Overtid i etterkant

av vakt

Overtid Ekstravakt Helligdag- og

timelønnsberegning

EFO april 2017 

EFO tallene for april inneholder 
også alle helligdagstimer som er 
utbetalt i forbindelse med påska 
2017, derfor det høye tallet der.  
Også utrykningstallene blir noe 
høyere med bakgrunn i Påska da 
det i de fleste vaktskikt medfører 

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


Aktivitet 
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ISF 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder 75 528 107                80 307 158                -4 779 050                330 813 897              332 819 668              -2 005 770                

Kirurgisk klinikk 32 998 392                34 245 027                -1 246 635                139 764 262              137 792 604              1 971 657                  

Medisinsk klinikk 26 566 477                26 155 474                411 004                     111 888 852              110 177 480              1 711 372                  

Barne- og ungdomsklinikken 5 580 588                  6 351 568                  -770 979                   27 044 804                26 926 046                118 758                     

Akutt og beredskap 83 365                       103 147                     -19 782                     510 895                     441 964                     68 931                       

Medisinsk Serviceklinikk 5 745 986                  5 618 885                  127 101                     28 236 049                25 622 200                2 613 849                  

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 1 254 004                  1 696 645                  -442 641                   6 381 382                  7 178 905                  -797 523                   

Felles - øvrig 3 299 294                  6 136 411                  -2 837 117                16 987 654                24 680 469                -7 692 815                

201704 201704

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 487             618             (131)           -21 % 2 327          2 614          (286)           -11 % -                7 478          (572 961)             

DPS øvre Telemark 125             169             (43)              -26 % 677             713             (36)              -5 % -                2 040          (72 792)                

Psykiatrisk sykehusavdeling 15               62               (47)              -76 % 187             263             (76)              -29 % -                752              (151 770)             

Klinikk for psykisk helsevern og rus 627            848            (221)          -26 % 3 191        3 589        (399)          -11 % -               10 270      (797 523)           

Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP 645             670             (25)              -4 % 2 568          3 041          (473)           -16 % -                8 377          (945 874)             

Barne- og ungdomsklinikken 645            670            (25)             -4 % 2 568        3 041        (473)          -16 % -               8 377         (945 874)           

SUM DRG psykisk helsevern og TSB på STHF 1 272        1 518        (246)          -16 % 5 759        6 630        (872)          -13 % -               18 647      (1 743 397)        

     Hittil i år
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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 626                 695          -70 -10 % 2 769               2 802          -33 -1 % 2 700             8 209         -705 

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 420                 426          -6 -1 % 1 914               1 708          206 12 % 1 794             4 927         4 409

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 255                 260          -5 -2 % 1 030               1 046          -16 -2 % 1 008             3 059         -341 

Avdeling for Kirurgi, Notodden 211                 230          -20 -9 % 864                   928              -65 -7 % 876                2 705         -1 382 

Kirurgisk klinikk 1 511             1612 -101 -6 % 6 578              6 485         93 1 % 6 377            18 900     1 981

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 440                 431          9 2 % 1 961               1 818          143 8 % 1 864             5 300         3 062

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 303                 338          -36 -11 % 1 315               1 419          -104 -7 % 1 397             4 155         -2 213 

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 232                 212          20 9 % 882                   901              -19 -2 % 895                2 623         -401 

Avdeling Medisin Øvre Telemark 269                 251          18 7 % 1 116               1 056          60 6 % 1 056             3 088         1 280

Medisinsk klinikk 1 244            1233 11 1 % 5 275             5 194        81 2 % 5 212          15 166    1 729

BUK 199                234         -36 -15 % 1 025             975           50 5 % 992              2 795      1 071

Akutt og beredskap 4                     5              -1 -22 % 24                   21              3 16 % 24                 58             69

MSK 263                263         0 0 % 1 321             1 199        123 10 % 1 182          3 571      2 622

Ufordelt 1                     -          1 6                      -             6 (128)            -           

SUM DRG utført ved  STHF 3 221            3 347     -125 -4 % 14 229          13 874     356 3 % 13 659        40 490    7 472

     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) 2 246 2 416 -7 % -14 % 9 512 9 879 -4 % -4 % -367 -406 29 000 29 000 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 8 329 8 750 -5 % -19 % 35 637 35 820 -1 % -4 % -183 -1 372 105 000 105 000 0,0 %

Antall dagbehandling 1 429 1 590 -10 % -14 % 6 693 6 790 -1 % 4 % -97 228 20 000 20 000 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 11 912 13 200 -10 % -20 % 56 011 55 300 1 % 1 % 711 384 160 000 158 100 1,2 %

Psykiatri - voksen

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 102 140 -27 % -29 % 535 566 -6 % -7 % -31 -38 1 679 1 679 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 2 652 2 636 1 % -7 % 10 849 10 644 2 % -2 % 205 -214 31 280 31 280 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 3 801 4 883 -22 % -26 % 20 666 20 662 0,0 % 3,4 % 4 695 60 000 58 938 1,8 %

Psykiatri - barn og ungdom

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 8 9 -11 % -38 % 26 35 -26 % -38 % -9 -10 95 95 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 216 292 -26 % -30 % 1 080 1 076 0 % -3 % 4 -37 2 900 2 900 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 2 147 2 182 -2 % -24 % 10 732 9 899 8,4 % 8,9 % 833 950 28 000 27 445 2,0 %

Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh.

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 17 20 -15 % -6 % 50 71 -30 % -28 % -21 -14 175 200 -12,5 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 55 76 -28 % -25 % 150 293 -49 % -53 % -143 -79 700 800 -12,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner 1 004 1 404 -28 % -33 % 5 011 5 939 -15,6 % -16,5 % -928 -827 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 134               151               -17 -11 % 680                 639                 41 6 % 1 778             1 828             1 850             

DPS Nedre Telemark 3 701            4 932            -1 231 -25 % 19 713           20 868           -1 155 -6 % 58 059           59 705           59 700           

DPS Øvre Telemark 970               1 204            -234 -19 % 5 284             5 094             190 4 % 14 172           14 574           15 000           

Voksenpsykiatri og RUS/TSB 4 805            6287 -1 482 -24 % 25 677         26 601         -924 -3 % 74 009         76 107         76 550         

Barne- og ungdomspsykiatri 2 147           2182 -35 -2 % 10 732        9 899           833 8 % 27 378        27 445        28 000        

SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved  STHF 6 952           8 469           -1 517 -18 % 36 409        36 500        -91 0 % 101 387     103 552     104 550     

            Hittil i årDenne måned

7177
6588

7107

4805

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

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

Poliklinisk aktivitet Psykiatri
VOP - TSB

Faktisk 2016 antall konsultasjoner VOP/TSB

Faktisk 2017 antall konsultasjoner VOP/TSB

Budsjett 2017

2992

2350

3243

2147

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

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

Poliklinisk aktivitet Psykiatri
BUP

Faktisk 2016 antall konsultasjoner BUP

Faktisk 2017 antall konsultasjoner BUP

Budsjett 2017



41 

2,80 2,81 2,77

2,38

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

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

Konsultasjoner per terapeut per dag
Voksenpsykiatri

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 VOP

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2016 VOP

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2017 VOP

2,68
2,52 2,46 2,52

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

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

Konsultasjoner per terapeut per dag
RUS/TSB

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 RUS/TSB

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2016 RUS/TSB

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2017 RUS/TSB

2,01
2,21

2,32

2,07

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

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

Konsultasjoner per terapeut per dag
BUP

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 BUP Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2016 BUP

Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2017 BUP



Kvalitetsindikatorer 

42 



Epikriser. 
Andel epikriser sendt innen 7 dager. 

D-5821 og D-5927 
 

Tatt ut 8/5-17 for  
1/4-17 – 30/4-17 

 
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 
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Andel epikriser sendt innen 7 dager

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

BUK 52 % 62 % 75 % 66 % 66 % 74 % 69 % 74 % 67 % 69 % 75 % 71 %

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

KPR 72 % 84 % 77 % 72 % 74 % 76 % 73 % 70 % 75 % 70 % 72 % 67 %

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

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

STHF 78 % 81 % 84 % 79 % 79 % 79 % 79 % 80 % 80 % 79 % 80 % 77 %

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

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

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

ABK 13,58    3,45       5,03       2,46       48,99    3,11       3,31       4,20       4,52       36,38    4,61       22,40    9,14       

BUK 3,21       4,21       3,85       2,10       6,90       3,52       3,10       3,20       3,00       3,26       3,18       4,41       2,77       

Kirurgisk klinikk 2,20       1,90       1,78       1,72       2,16       1,41       1,66       2,45       1,79       1,77       1,89       1,42       1,62       

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

Medisinsk klinikk 5,15       3,43       3,65       4,53       5,77       1,46       4,31       3,60       2,99       4,78       4,82       3,86       4,63       

MSK 1,85       3,61       1,97       1,95       8,19       2,16       4,45       4,23       1,79       2,97       4,62       1,81       3,12       

STHF 3,61       2,89       2,74       3,11       4,74       1,74       3,32       3,10       2,47       3,67       3,40       2,90       3,16       

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

ABK 63 88 83 43          75          89 82 49 72 92 56 75 79

BUK 304 357 329 198        203        279 315 310 344 336 331 328 288

Kirurgisk klinikk 2595 2915 2846 1 917     2 746     2768 2809 2906 2478 2886 2500 2974 2414

KPR 309 347 334 273        270        297 361 314 311 355 358 402 274

Medisinsk klinikk 2788 2751 2277 1 769     2 103     2059 2226 2352 1979 2372 2186 2577 2041

MSK 399 458 468 148        444        406 460 407 366 490 350 451 314

STHF 6 458     6 916     6 337     4 348     5 841     5 898     6 253     6 338     5 550     6 531     5 781     6 807     5 410     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 6 373     6 820     6 281     4 274     5 672     5 873     6 196     6 273     5 502     6 467     5 730     6 733     5 347     

Andel vurdert innen 10 virkedager 98,7 % 98,6 % 99,1 % 98,3 % 97,1 % 99,6 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 98,9 % 98,8 %

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 % 58 %

Kirurgisk klinikk 84 % 80 % 84 %

KPR 90 % 85 % 83 %

Medisinsk klinikk 92 % 95 % 93 %

MSK 96 % 86 % 91 %

STHF 87 % 86 % 86 %
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3. Pasient 

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

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

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 7 468   7 092   6 141   5 940   6 098   6 286   6 303   5 493   4 755   4 550   3 949   3 883   4 232   
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 2 295   2 090   1 663   1 658   1 799   1 911   1 885   1 573   1 521   1 477   1 292   1 403   1 634   
Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer 

enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for 

opprettelse) 2 725   2 739   2 563   2 503   2 581   2 683   2 685   2 460   1 602   1 597   1 270   1 162   1 323   
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 

14 dager å få ferdigstilt 105       133       167       227       274       254       209       228       136       178       167       184       267       
8c - Antall pasienter med åpen 

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

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, 

uten ny kontakt 1 193   1 412   1 358   1 461   1 325   1 320   1 315   1 911   1 861   1 812   1 560   1 731   1 908   

Hvorav registrert i DIPS 1 095   1 288   1 223   1 319   1 182   1 188   1 158   1 726   1 652   1 618   1 334   1 532   1 695   
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6. Økonomi 

STHF: April 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 205 617      200 123      5 494         777 108      771 613      5 494         2 265 525   2 249 042   16 483        

Kvalitetsbasert finansiering 1 354         1 354         -             5 417         5 417         -             16 251        16 251        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 60 468        61 150        -683           255 320      251 963      3 357         746 170      737 619      8 551         

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 10 477        10 611        -135           49 829        45 562        4 267         139 238      130 687      8 551         

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

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler 2 367         3 037         -670           11 517        13 261        -1 743        -             -             -             

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 2 217         5 509         -3 292        14 148        22 034        -7 886        50 085        55 085        -5 000        

Utskrivningsklare pasienter 2 718         333            2 385         3 783         1 333         2 449         4 000         4 000         -             

Gjestepasienter 842            684            158            2 233         2 811         -578           8 220         8 220         -             

Konserninterne gjestepasientinntekter 4 526         3 933         593            14 334        15 731        -1 397        47 195        47 195        -             

Polikliniske inntekter 6 331         7 842         -1 511        34 021        30 679        3 341         92 160        87 160        5 000         

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 1 087         921            166            3 563         3 685         -121           11 055        11 055        -             

Andre øremerkede tilskudd 1 027         1 027         0                5 707         4 107         1 600         14 474        12 474        2 000         

Andre driftsinntekter 18 789        18 865        -76             75 226        73 933        1 293         223 579      223 579      -             

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

SUM DRIFTSINNTEKTER 317 820      315 390      2 430         1 252 204   1 242 129   10 075        3 652 551   3 619 661   32 889        

Kjøp av offentlige helsetjenester 2 158         3 147         989            9 592         11 735        2 143         39 686        39 686        -             

Kjøp av private helsetjenester 6 611         6 063         -548           25 952        24 254        -1 698        72 765        72 765        -             

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 32 721        31 170        -1 551        126 462      127 346      884            385 489      385 489      -             

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 004         446            -558           3 559         1 784         -1 775        5 352         5 352         -             

Konserninterne gjestepasientkostnader 17 575        17 630        55              68 905        73 490        4 584         217 590      217 590      -             

Lønn til fast ansatte 157 357      156 853      -505           599 817      599 930      113            1 715 196   1 715 196   -             

Overtid og ekstrahjelp 8 019         6 018         -2 001        29 403        24 968        -4 435        76 054        81 054        5 000         

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 33 052        35 563        2 510         134 079      144 261      10 183        374 656      403 109      28 453        

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -8 338        -8 657        -319           -36 815      -34 626      2 188         -103 883     -103 883     -             

Annen lønn 20 361        24 592        4 231         95 612        99 228        3 616         285 115      285 115      -             

Avskrivninger 8 900         9 215         315            35 841        36 777        936            109 925      109 925      -             

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 34 045        36 266        2 221         149 520      144 642      -4 878        456 146      443 257      -12 889      

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

SUM DRIFTSKOSTNADER 313 466      318 306      4 839         1 241 926   1 253 787   11 861        3 634 091   3 654 655   20 564        

DRIFTSRESULTAT 4 354         -2 915        7 269         10 278        -11 658      21 937        18 460        -34 993      53 453        

Finansinntekter 887            1 042         -155           3 968         4 169         -201           12 507        12 507        -             

Finanskostnader 200            210            -10             838            844            -6              2 514         2 514         -             

FINANSRESULTAT 687            832            -145           3 130         3 325         -195           9 993         9 993         -             

ORDINÆRT RESULTAT 5 041         -2 083        7 124         13 408        -8 333        21 742        28 453        -25 000      53 453        

Endrede pensjonskostnader -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             

Skattekostnad -             

(ÅRS)RESULTAT

Pensjonskostnader 2 510         -             -2 510        10 183        -             -10 183      -28 453      -             -28 453      

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 2 531         -2 083        4 614         3 226         -8 333        11 559        0                -25 000      25 000        
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Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

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

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

Kirurgisk klinikk (3 589)         83                (2 055)         (77)              (4 750)         (1 994)         (3 838)         (1 392)         (3 210)         (2 660)         (1 010)         (63)                 (5 637)           (5 637)           

Medisinsk klinikk (819)            1 320          (226)            3 116          (579)            1 037          (2 057)         (1 812)         (2 341)         (2 343)         (338)            (1 094)           3 392             3 392             

Barne- og ungdomsklinikken (1 192)         (301)            (773)            228             (408)            887             (1 583)         97                787             (1 436)         491             (655)               (2 039)           (2 039)           

Akutt og beredskap 849             (426)            314             (688)            (1 586)         13                297             284             1 418          1 314          (986)            (805)               49                  49                  

Medisinsk Serviceklinikk (2 299)         3 008          391             (119)            (2 199)         (463)            (1 878)         (678)            (1 265)         173             (944)            (1 399)           980                980                

Psykiatri og rus 17                1 299          881             (192)            962             895             225             1 525          648             303             (665)            (290)               2 005             2 005             

Service og systemledelse (23)              (43)              (997)            (9)                 1 975          (867)            1 224          (991)            (435)            (935)            169             (47)                 (1 072)           (1 072)           

Administrasjonen 1 157          590             (112)            457             (7 004)         (4 689)         (7 192)         (1 782)         624             3 562          (614)            (7 844)           2 092             2 092             

Felles - øvrig 8 429          (4 707)         2 088          (2 354)         (1 410)         1 825          (194)            549             155             (693)            1 079          45                  3 456             11 790          

Totalt STHF 2 531          822             (489)            362             (15 000)      (3 357)         (14 997)      (4 200)         (3 621)         (2 714)         (2 819)         (12 153)         3 226             11 559          



Likviditet og investeringer. 
Tall i tusen 
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6. Økonomi 
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense

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

Bygg & anlegg 21 13 000 13 000

MTU 1 370 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 -1 308 -5 871 -5 871

SUM 1 351 61 379 61 379



Vedlegg: Resultatregnskap klinikker 
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STHF

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 205 617 200 123 5 494 777 108 771 613 5 494

ISF egne pasienter 62 685 66 659 -3 974 269 468 273 997 -4 529

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 10 477 10 611 -135 49 829 45 562 4 267

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 2 367 3 037 -670 11 517 13 261 -1 743

Poliklinikk inntekter 6 331 7 842 -1 511 34 021 30 679 3 341

Egenandel Poliklinikk 5 539 7 002 -1 463 27 272 27 197 75

Annen inntekt 24 804 20 116 4 688 82 990 79 820 3 170

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 317 820 315 390 2 430 1 252 204 1 242 129 10 075

Varekostnad 60 069 58 456 -1 613 234 470 238 608 4 138

Lønn 210 452 214 368 3 916 822 096 833 761 11 665

Andre driftskostnader 42 945 45 481 2 536 185 361 181 419 -3 942

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 313 466 318 306 4 839 1 241 926 1 253 787 11 861

DRIFTSRESULTAT 4 354 -2 915 7 269 10 278 -11 658 21 937

Netto finans 687 832 -145 3 130 3 325 -195

FINANSRESULTAT 5 041 -2 083 7 124 13 408 -8 333 21 742

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 5 041 -2 083 7 124 13 408 -8 333 21 742

Pensjonskostnader 2 510 0 2 510 10 183 0 10 183

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 2 531 -2 083 4 614 3 226 -8 333 11 559

Denne Periode Hittil
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Kirurgisk klinikk

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 471 471 0 3 609 3 609 0

ISF egne pasienter 28 751 29 800 -1 049 120 771 120 560 211

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 4 247 4 445 -198 18 993 17 232 1 761

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

Poliklinikk inntekter 487 558 -70 2 033 2 181 -148

Egenandel Poliklinikk 1 758 2 180 -422 8 019 8 434 -415

Annen inntekt 285 487 -201 2 602 1 958 644

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 36 000 37 941 -1 940 156 027 153 974 2 053

Varekostnad 3 416 3 689 273 17 093 15 352 -1 741

Lønn 35 895 34 661 -1 234 143 199 140 289 -2 910

Andre driftskostnader 278 -409 -687 1 374 -1 667 -3 041

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 39 589 37 941 -1 648 161 667 153 974 -7 692

DRIFTSRESULTAT -3 589 0 -3 589 -5 640 0 -5 640

Denne Periode Hittil

Medisinsk klinikk

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 9 526 9 526 0 35 661 35 661 0

ISF egne pasienter 21 742 21 672 70 89 130 89 798 -668

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 4 825 4 483 341 22 759 20 379 2 380

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

Poliklinikk inntekter 117 106 11 558 423 135

Egenandel Poliklinikk 1 579 1 649 -70 7 078 6 222 856

Annen inntekt 944 767 177 4 237 3 056 1 181

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 38 733 38 205 529 159 422 155 539 3 883

Varekostnad 3 158 2 949 -209 12 719 12 308 -411

Lønn 36 098 34 926 -1 172 141 998 141 926 -72

Andre driftskostnader 295 329 34 1 313 1 304 -9

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 39 552 38 205 -1 347 156 030 155 539 -491

DRIFTSRESULTAT -819 0 -819 3 392 0 3 392

Denne Periode Hittil
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Barne- og ungdomsklinikken

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 9 517 9 517 0 37 086 37 086 0

ISF egne pasienter 3 861 4 325 -464 18 918 17 951 967

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 607 686 -79 2 991 2 893 98

ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 1 113 1 340 -227 5 136 6 082 -946

Poliklinikk inntekter 159 203 -44 830 793 37

Egenandel Poliklinikk 14 25 -10 69 101 -32

Annen inntekt 119 18 101 360 72 288

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 15 390 16 114 -724 65 389 64 978 411

Varekostnad 661 423 -238 2 345 1 743 -602

Lønn 15 761 15 583 -178 63 933 62 703 -1 230

Andre driftskostnader 160 108 -52 1 148 532 -616

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 16 583 16 114 -468 67 426 64 978 -2 448

DRIFTSRESULTAT -1 192 0 -1 192 -2 037 0 -2 037

Denne Periode Hittil

Akutt og beredskapsklinikken

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 39 737 39 737 0 160 641 160 641 0

ISF egne pasienter 0 1 -1 0 6 -6

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 83 102 -18 511 436 75

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

Poliklinikk inntekter 2 2 -1 9 9 0

Egenandel Poliklinikk 23 32 -8 135 120 15

Annen inntekt 450 359 91 1 869 1 436 434

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 40 296 40 233 62 163 165 162 648 517

Varekostnad 7 837 7 495 -341 30 693 30 256 -437

Lønn 30 489 31 467 978 127 570 127 098 -472

Andre driftskostnader 1 121 1 271 150 4 853 5 293 441

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 39 446 40 233 787 163 116 162 648 -468

DRIFTSRESULTAT 849 0 849 49 0 49

Denne Periode Hittil
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Medisinsk Serviceklinikk

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 17 522 17 522 0 69 942 69 942 0

ISF egne pasienter 4 876 4 724 152 23 420 21 001 2 419

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 870 895 -25 4 816 4 621 195

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

Poliklinikk inntekter 5 405 6 973 -1 568 29 693 27 273 2 419

Egenandel Poliklinikk 1 430 1 928 -498 7 530 7 473 57

Annen inntekt 1 558 1 495 63 5 533 5 980 -448

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 31 661 33 537 -1 876 140 933 136 291 4 642

Varekostnad 8 245 7 738 -507 35 789 32 172 -3 617

Lønn 25 583 25 795 213 102 428 104 108 1 680

Andre driftskostnader 133 4 -129 1 735 11 -1 724

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 33 960 33 537 -424 139 952 136 291 -3 661

DRIFTSRESULTAT -2 299 0 -2 299 981 0 981

Denne Periode Hittil

Psykiatri og rus klinikken

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 37 832 37 832 0 152 571 152 571 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 1 254 1 697 -443 6 381 7 179 -798

Poliklinikk inntekter 160 0 160 903 0 903

Egenandel Poliklinikk 763 1 190 -426 4 119 4 847 -729

Annen inntekt 401 485 -84 1 867 1 971 -103

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 40 410 41 203 -793 165 842 166 568 -726

Varekostnad 2 075 1 663 -413 7 068 6 912 -156

Lønn 38 371 39 446 1 075 154 365 159 286 4 920

Andre driftskostnader -53 94 147 2 404 371 -2 033

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 40 393 41 203 810 163 837 166 568 2 732

DRIFTSRESULTAT 17 0 17 2 005 0 2 005

Denne Periode Hittil
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Service- og systemledelse

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 27 167 27 167 0 111 497 111 497 0

ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0

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

Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0

Egenandel Poliklinikk 1 0 1 19 0 19

Annen inntekt 5 369 7 284 -1 915 27 622 28 189 -567

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 32 537 34 451 -1 914 139 137 139 685 -548

Varekostnad 5 920 2 601 -3 319 13 254 10 477 -2 778

Lønn 18 109 17 946 -163 71 921 72 348 427

Andre driftskostnader 8 531 13 904 5 373 55 032 56 861 1 829

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 32 560 34 451 1 891 140 207 139 685 -522

DRIFTSRESULTAT -23 0 -23 -1 070 0 -1 070

Denne Periode Hittil

Administrasjon

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 8 517 8 517 0 34 055 34 055 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 1 426 932 494 3 808 3 755 53

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 9 943 9 449 494 37 863 37 810 53

Varekostnad 129 46 -83 222 180 -42

Lønn 7 747 8 301 554 32 102 33 221 1 119

Andre driftskostnader 910 1 103 193 3 448 4 410 962

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 8 786 9 449 663 35 771 37 810 2 039

DRIFTSRESULTAT 1 157 0 1 157 2 092 0 2 092

Denne Periode Hittil
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Felles øvrige

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

STHF intern

Basisramme 55 327 49 833 5 494 172 045 166 551 5 494

ISF egne pasienter 3 455 6 136 -2 681 17 229 24 680 -7 452

ISF somatisk poliklinisk aktivitet -156 0 -156 -241 0 -241

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

Poliklinikk inntekter 0 0 0 -5 0 -5

Egenandel Poliklinikk -30 0 -30 305 0 305

Annen inntekt 14 253 8 289 5 964 35 092 33 404 1 688

Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 72 849 64 258 8 591 224 425 224 635 -210

Varekostnad 28 629 31 853 3 225 115 286 129 208 13 922

Lønn 2 398 6 242 3 844 -15 421 -7 217 8 204

Andre driftskostnader 31 571 29 078 -2 492 114 054 114 303 249

Interne overføringer (kostnader) 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER 62 598 67 174 4 576 213 919 236 293 22 374

DRIFTSRESULTAT 10 252 -2 915 13 167 10 506 -11 658 22 164

Netto finans 688 832 -144 3 133 3 325 -192

FINANSRESULTAT 10 939 -2 083 13 023 13 639 -8 333 21 972

Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0

ÅRSRESULTAT 10 939 -2 083 13 023 13 639 -8 333 21 972

Pensjonskostnader 2 510 0 2 510 10 183 0 10 183

ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 8 429 -2 083 10 513 3 456 -8 333 11 790

Denne Periode Hittil

Felles - øvrig per enhet

201704 201704 201704 201704 201704 201704

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

(21) Kjøp og salg av helsetjenester 1 419 0 1 419 3 918 0 3 918

(22) Sykehuspartner SLA og prosjekter -1 025 0 -1 025 -1 258 0 -1 258

(23) Investeringsprosjekter -50 0 -50 4 0 4

(24) Finansposter -149 0 -149 -196 0 -196

(25) ST-Felles 5 551 -2 083 7 634 1 339 -8 333 9 672

(26) Avskrivning 349 0 349 125 0 125

(27) Kunder sentrallager 10 0 10 10 0 10

(28) Periodisering 2 321 0 2 321 -489 0 -489

(29) Resultat justeringer 0 0 0 0 0 0

(30) Utgåtte kostnadssteder 4 0 4 4 0 4

(31) Årsresultat 0 0 0 0 0 0

(20) Felles - øvrig 8 429 -2 083 10 513 3 456 -8 333 11 790

Denne Periode Hittil
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Vedlegg 2 til sak 42-2017 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 

Risikovurdering per 1. tertial 2017 
Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer 

og i tråd med de styringskrav som Helse Sør-Øst fastsetter i oppdragsdokument og 

foretaksmøte, samt øvrige vedtak som fattes av styret i Sykehuset Telemark. Effektiv styring 

forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre 

styringssvikt, feil og mangler. 

 

Løpende risikovurderinger er et av grunnlagene for styringsdialogen internt i helseforetaket 

og inn mot styret blant annet via tertialvis risikovurdering og risikovurderinger i prosjekter og 

andre oppgaver som funn fra eksterne tilsyn. 

 

Risikovurdering innebærer å identifisere risiki, som kan true oppfyllelsen av virksomhetens 

mål og krav. Med bakgrunn i mål og krav er risikovurderingen et hjelpemiddel for styret og 

ledelsen til å identifisere hvilke områder som bør ha størst prioritet i kommende periodes 

internkontrollarbeid.  

 

Videre vil risikovurderingen gi grunnlag for risikostyringen i virksomheten. Risikostyringen 

omfatter tiltak og prioriteringer for hva som bør følges opp. 

 

Risikovurderingen gir også en fremstilling av hvilke områder som har spesielt ledelsesmessig 

fokus. Risikostyringen forutsetter at det utarbeides tiltaksplaner for de områdene som er 

forbundet med uakseptabel risiko. 

 

Risikovurderinger i 2017 for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger 

korrigert for nye utfordringer som fremkommer, det være seg i oppdragsdokument 2017, 

foretaksprotokoller eller bestillinger fra styret i sykehuset. For alle områder gjøres en 

vurdering for hva som er sannsynligheten for at helseforetakets mål og krav ikke vil bli 

oppfylt. Samtidig vurderes risikoområdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at 

området ikke håndteres på en god nok måte. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens 

gjøres uavhengig av hverandre. 

 

I matrisen Risikomatrise etter 1. tertial 2017 under vises hvordan områdene, ut fra vurdert 

sannsynlighet og konsekvens, kategoriseres i forhold til en skala fra lav til kritisk. All 

virksomhet er forbundet med risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark 

blir områder som defineres med «lav» risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle 

områder som er forbundet med «moderat» eller «høy» risiko (gul og rød farge), skal det 

synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko, og også der dette er mulig, 

angi når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning.  

 

Risikobildet er først og fremst et verktøy for ledelsen ved sykehuset for å identifisere hvilke 

områder som trenger særskilt oppmerksomhet i perioden fremover. Hensikten med den økte 

oppmerksomheten er å kunne korrigere utviklingen for å oppnå så gode resultater som mulig i 

løpet av året. Tiltakene som er tatt inn i tabellen Iverksatte og planlagte tiltak for 

risikoområder skal bidra til dette. 

 

Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter 1. tertial 2017 slik at det ikke foreligger 

økt risiko for redusert kvalitet og pasientsikket 
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Risikomatrise etter 1. tertial 2017 

Sannsynlighet 1: Meget liten Konsekvens: 1: Ubetydelig 

2: Liten 2: Lav 

3: Moderat 3: Moderat 

4: Stor 4: Alvorlig 

5: Svært stor 5: Svært alvorlig 

    Fargekoder i risikovurderingen: Rød farge: Kritisk 

Gul farge: Moderat 

Grønn farge: Lav 

  

 
 
Kommentarer til matrisen med hensyn til endringer fra 2016 til 2017: 

 Områdene pasientsikkerhet og tilgjengelighet er slått sammen til området kvalitet og 

tilgjengelighet 

 Områdene HR og bemanning er slått sammen til området bemanning 

 Følgende områder, som er vurdert med lav risiko per 1. tertial 2017, er tatt ut av 

risikovurderingen; 

- Avvik og internkontroll – forbedring og læring 

- Pakkeforløp kreft, operasjonsstuer, poliklinikk og sengefasiliteter 

- STHF prosjekter  

 Nye risikoområder i 2017;  

- Oppdrag og bestilling 2017 (OBD) 

- Strategi – delmål 2017 
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Risikoområder 

Sannsynlighet 

 

Konsekvens 

 Risiko 

tertial 

3 - 2016 

 1, 2, og 3  

2017 

For de enkelte risikoområdene legges følgende vurderinger og tiltak til grunn for 

ledelsens oppmerksomhet i 2017: 

Det henvises til virksomhetsrapporten per 1. tertial for detaljer om status for 

måloppnåelse på de ulike områdene.  

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   

3 
1 2 3  

1. Kvalitet og tilgjengelighet 

 Ventetiden er redusert  

 Fristbrudd 

 Infeksjoner 

 Direkte time 

 Korridorpasienter 

 Pasientsikkerhetsprogrammet 

  X   
 

   X  
     Risiko er vurdert som “moderat” og vurderes å være uendret siden forrige vurdering.  

 

 

 

   

2. Økonomi 

 
 X    

 
   X  

     Risiko er vurdert som “moderat», og redusert fra rapporteringen per 3. tertial 2016.   

3. 

 

 

Bemanning  

 Årsverk 

 Variabel lønn og innleie 

 Sykefravær og AML 

 Kompetanse 

 

 
 

X 
  

 
   X  

     Risiko er vurdert som “moderat», og redusert fra rapporteringen per 3. tertial 2016.   

 

 

 

 

   

4.  Aktivitet somatikk og psykiatri 
   X  

 
  X   

     Risiko er vurdert som “moderat” og redusert fra rapportering per 3. tertial 2016. 

 

5. Oppdrag og bestilling 2017 

(OBD) 

 

 X    

 

  X   

     Risiko er vurdert som “moderat”. Nytt område i risikovurderingen i forhold til 2016 

6. 

 

Strategi – delmål 2017 
 X    

 
  X   

     Risiko er vurdert som “moderat”. Nytt område i risikovurderingen i forhold til 2016. 
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I tabellen under fremkommer planlagte og iverksatte tiltak for å redusere risikoen og øke måloppnåelsen:   

Planlagte og iverksatte tiltak i forhold til risikoområder i Sykehuset Telemark HF per 1. tertial 2017 

Risikoområder Beskrivelse 

Mulig konsekvens 

Tiltak Effekt Ansvar Frist 

1. Kvalitet og tilgjengelighet 

Ventetiden 

redusert 

Fristbrudd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infeksjoner 

 

 

 

 

 

Pasienter får ikke 

oppfylt sin rett til 

nødvendig helsehjelp. 

Spesialisthelsetjenesten 

overholder ikke juridisk 

bindende forpliktelse til 

å oppfylle pasientens 

rettighet, og pasientens 

rettslig krav på 

behandling innen den 

fristen som er fastsatt. 

Ventelistene gås gjennom jevnlig for å sikre at de er reelle, 

og kvalitetssikre ventetider, fristbrudd og langtidsventende. 

Det viser seg 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. 

Planlegging av lavdriftsperioden/sommer 2017 er godt i gang 

med sikte på å unngå fristbrudd og unødig økte ventetider. 

 

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 

Redusert unødig 

ventetid 

Pasientene skal 

ikke oppleve 

fristbrudd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færre infeksjoner, 

kortere liggetid  

 

 

 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 
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Direkte time 

 

 

 

 

 

Korridor-

pasienter 

 

 

 

 

Pasient-

sikkerhets-

programmet 

 

 

 

 

 

 

“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. 

Fokus på langtidsplanlegging av legenes arbeidsplaner. 

Ferier, permisjoner og kurs legges inn i planene. 

 

 

 

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. 

I 2017 kommer det flere nye innsatsområder fra 

Pasientsikkerhetsprogrammet. Ingen av disse områdene er 

implementert per 1. tertial. Det er utarbeidet en plan for 

implementering i løpet av 2017. Tidligere vedtatte 

innsatsområder vil i sin helhet være 100 % implementert i 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasienten får 

timeavtale 

sammen med 

bekreftelse på 

mottatt 

henvisning. 

 

 

 

Ingen pasienter på 

korridor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasienter og 

brukere får, og 

opplever å få 

trygg og god 

helsehjelp 

 

 

 

 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

Løpende 
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2. Økonomi 

 STHF må skape 

økonomisk 

handlingsrom for å sikre 

nødvendige 

investeringer. 

 

Styring og kontroll med 

ressursbruken er viktig 

for å kunne gjøre de 

riktige faglige 

prioriteringene og sikre 

høy kvalitet på 

pasientbehandlingen 

Det jobbes intenst med gjennomgang av egen drift og 

identifisering av tiltak som kan forbedre bæreevnen på sikt. 

For 2017 er det igangsatt et tettere oppfølgingsopplegg på 

alle nivåene i organisasjonen, en sterkere kostnadskontroll og 

innstramming av fullmakter som forventes å bidra til 

vesentlig forbedring av driftsresultatet. 

 

 

 

 

 

  

Sikre økonomisk 

handlingsrom i 

henhold til 

budsjettert 

resultatbane og 

investerings-

program 

Klinikksjefer,  

ledere og stab 

 

Løpende 

 

3. Bemanning  

 Årsverk 

 Variabel lønn og innleie 

 Sykefravær og AML-brudd 

 Kompetanse  

 Ressursplanlegging 

Årsverk, 

variabel lønn 

og innleie 

Sykefravær 

 

 

AML-brudd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det arbeides med omstilling og nedbemanning for å nå 

budsjettmålet for 2017.   

 

 Spesielt fokus på avdelinger i omstilling og tiltak for å 

redusere sykefraværet 

 Følge opp avdelinger med høyt sykefravær 

 Samarbeid med NAV for å redusere sykefraværet  

 

 Forbedre arbeidet med tjenesteplaner og vaktplaner, som 

i minst mulig grad gir rom for AML brudd  

 “Prosjekt bemanningsplanlegging og ressursstyring”.  

Sikre økonomisk 

bæreevne 

 

 

 

Redusert 

sykefravær 

 

 

Redusert antall 

AML-brudd 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

HR-enhet/ 

klinikker 

 

 

HR-enhet/ 

klinikker 

HR-enhet/ 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende  
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Kompetanse 

og rekruttering 

 

 

 

Ressursplan-

legging 

 

 

 

 

 

 

 

Sikre utnyttelse av 

ressurser på best mulig 

måte i 

pasientbehandlingen 

 Følge opp STHFs vedtatte strategi for å rekruttere og 

beholde spesialistkompetanse ved STHF 

 Ulike kanaler benyttes og tiltak iverksettes for å skaffe 

spesialister (blant annet deltakelse på messer, 

annonsering, rekrutteringsbyrå). Spesielt fokus på 

spesialiteter med rekrutteringsutfordring (overleger til 

radiologi og BUP) 

 

 Det er utarbeidet en handlingsplan for ressursstyring, og 

etablert en arbeidsgruppe som følger opp 

konsernrevisjonens anbefalinger, slik at tiltak 

gjennomføres. 

Riktig 

kompetanse på 

rett sted og til rett 

tid 

 

 

 

Forbedring av 

intern styring og 

kontroll 

klinikker 

 

 

 

 

 

HR/Analyse 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

Løpende 

 

4. Aktivitet somatikk og psykiatri 

  Ikke god nok 

ressursutnyttelse 

Lengre ventetider og 

fristbrudd 

Riktig effektivitetsnivå ved tverrfaglig arbeid, for eksempel 

tidsbruk på møter, antall deltagere etc. 

Omstillingsprosjektet 2016 – 2018: Delprosjektet Drift 

Skien/Porsgrunn/Notodden - tiltak for god 

kapasitetsutnyttelse. 

 

Det jobbes med planlegging av sommeren for å utnytte 

kapasiteten optimalt i lavdriftsperioden. 

Økt aktivitet og 

bedre utnyttelse 

av ressursene. 

Flere pasienter får 

behandling. 

 

 

Klinikker Løpende 
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5.  Oppdrag og bestilling 2017 (OBD) 

  Oppdragsdokument 

2017 til STHF 

viderefører HSØ og 

Regjeringens  

målsetninger og slår fast 

STHFs sørge for ansvar 

for at befolkningen i 

opptaksområdet får 

tilgang til 

spesialisthelsetjenester 

slik dette er fastsatt i 

lover og forskrifter 

I virksomhetsplanen til STHF er alle mål og krav fra STHS 

strategi og OBD registrert med ansvarlige for måloppnåelse. 

Hver ansvarlig har lagt inn tiltak og det rapporteres på status 

for måloppnåelse hvert tertial. 

Innfrielse av 

HSØs oppdrag 

Ansvarlige for 

hvert mål/krav 

er definert i 

virksomhets-

planen til 

STHF 

Løpende 

6. Strategi – delmål 2017 

  Sykehusets vedtatte 

strategi blir ikke 

innfridd. Dette kan ha 

betydning for pasienter. 

Se tekst over for punkt. 5. Innfrielse av 

sykehusets 

vedtatte strategi 

for 

Ansvarlige for 

hvert 

område/mål er 

definert i  

virksomhets-

planen til 

STHF 

Løpende 
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
1.1 Ny forskrift om ledelse og 

kvalitets-forbedring i helse- 

og omsorgstjenesten 

(Ikrafttredelse fra 1.1.2017). 

Referanse OBD pkt. 3.2  

Forskriften slår fast at det er 

toppledelsen som har ansvar 

for at virksomheten 

planlegges, gjennomføres, 

evalueres og korrigeres som 

del av virksomhetsstyringen 

 Gjennomgang av forskriften, samt en 

vurdering av i hvilken grad sykehusets 

styringssystem tilfredsstiller kravene 

(samsvarsvurdering), og hva som bør 

forbedres. 

 Ledergruppesak med samsvarsvurdering 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef og 

spesialrådgiver for virksomhetsstyring 

 

 

Mars  

 Plan med forslag til tiltak for områder som 

ikke tilfredsstiller kravene 

 

Arbeidsgruppe nedsatt av AD Høst  

 Forskrift tilgjengelig i nytt kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef 

 

Høst  

 Endring av prosedyrer, sjekklister og 

dokumenter som bygger på tidligere 

internkontrollforskrift i helse og 

omsorgstjenesten   

 

Fagdirektør/kvalitetssjef, klinikksjefer 

og stabsdirektører 

2017  

1.2 Videreutvikle prosess og 

rutiner for arbeid med 

risikostyring 

 Videreutvikling av metodikk og rutiner for 

risikostyring i forbindelse med nytt 

kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef  Høst  

1.3 Sikre at instrukser og 

vedtekter er oppdaterte og 

tilgjengelige 

 Oppdaterte vedtekter og instrukser på Pulsen 

og på nettsiden til STHF 

 

Spesialrådgiver virksomhetsstyring 15.04  

 
 

 Tilgjengelig i nytt kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef Høst  

1.4 Sikre at organisasjonskart er 

oppdatert 
 Organisasjonskart skal være oppdatert og 

tilgjengelig på Pulsen og på STHFs nettside 

 

Kommunikasjonssjef 

 

Løpende 
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
 Organisasjonskart tilgjengelig i nytt helhetlig 

kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef  Høst  

 Sikre at rutiner for forvaltningsansvar av 

endringer i organisasjonsstrukturen skjer 

videre inn i fagsystemer (for eksempel, 

GAT/DIPS) - forvaltningsorganisasjonen 

IAM – ST 

  

HR-direktør Løpende  

1.5 Oppdatere  

 Årshjul og 

virksomhetsplan for 

virksomhetsstyringen på 

foretaksnivå. 

 møteplan på 

foretaksnivå for STHF 

 årsplan for styremøter  

 Utarbeide plan for virksomhetsstyring, 

årshjul og virksomhetsplan for 2017 

 

Spesialrådgiver 1. tertial  

 Strategi og delmål 2017 – operasjonalisering  

 

Klinikksjefer, stabsdirektører og 

spesialrådgiver for virksomhetsstyring 

01.03  

 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 

oversendes HSØ og styrebehandles 

 

Økonomidirektør Mars - 

mai 
 

 Budsjett 2018 – ferdigstillelse, oversendes 

HSØ og styrebehandles 

 

Økonomidirektør  Høst  

 Oppdrag og bestilling 2017 -

Operasjonalisering  

 

Økonomidirektør, 

klinikksjefer og stabsdirektører 

Februar  

 Oppfølgingsmøter AD og klinikksjefer/ 

stabsdirektører 

 

AD Løpende  

 Årlig melding 2017 - operasjonalisering 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 01.03  

 Fastlagt møteplan for 2018 (styret, 

ledergruppen, brukerutvalg, AMU, 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring Høst  
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
tillitsvalgte)  

  Oppdatere årsplan 2017 for styremøter 

 

Styresekretær Løpende  

  Inngåelse av lederavtale mellom AD og 

klinikksjefer/stabsdirektører 

 

Økonomidirektør 

 

01.01  

 Inngåelse av lederavtale nivå mellom nivå 2 

og 3 og mellom nivå 3 og 4 

 

Økonomidirektør 

 

01.03  

 Arbeidsgruppe som skal arbeide med revisjon 

av mal for lederavtaler 

 

Kvalitetssjef og spesialrådgiver for 

virksomhetsstyring 

01.07  

1.7 Årlig oppdatere helhetlig  

«fullmaktsdokument»  
 Arbeidsgruppe som skal arbeide med  

revidering av fullmaktsdokumentene  

 

Kvalitetssjef og spesialrådgiver for 

virksomhetsstyring 

01.07  

 Årlig styresak om fullmakter i desember 

 

Økonomidirektør 15.11  

1.8 Styringskrav i Oppdrags- og 

bestillerdokumentet (OBD) 
 Årlig styresak om kravene i OBD 

 

Spesialrådgiver virksomhetsstyring 27.03  

 Sørge for hensiktsmessig tilbakerapportering 

månedlig og tertialvis 

 

Klinikksjefer, stabsdirektører, 

kvalitetssjef og spesialrådgiver 

virksomhetsstyring 

Løpende  

 Rapportere Årlig melding 2016 til styret og 

til HSØ 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 01.02 og 

01.03 
 

 Oppfølging av vedtak i foretaksprotokoller 

 

Klinikksjefer og stabsdirektører Løpende  

 Utarbeidelse av virksomhetsplan for 

helseforetaket 

Klinikksjefer, stabsdirektører og 

spesialrådgiver for virksomhetsstyring 

01.03  

1.9 Gjennomføre ledelsens  Styringssystemet skal gjennomgås minst en AD, klinikksjefer, stabsdirektører og Høst  
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
gjennomgang (LGG) gang årlig for å sikre at dette er velegnet, 

tilstrekkelig og virkningsfullt. 

Handlingsplaner skal utarbeides for områder 

der styringssystemet ikke tilfredsstiller 

kravene. 

 

spesialrådgiver for virksomhetsstyring 

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging av tilsyn og 

interne revisjoner. Sørge for 

at interne revisjoner på 

foretaksnivå gjennomføres 

ihht. styrevedtatt plan 

 

 

 Åpne avvik etter revisjoner og tilsyn følges 

opp i helseforetaket 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef, klinikksjefer, 

ledere og stabsdirektører 

Løpende  

 Gjennomføre interne revisjoner etter 

styrevedtatt plan  

 Utarbeide årlig styresak med plan for interne 

revisjoner 

Fagdirektør/kvalitetssjef, klinikksjefer 

og stabsdirektører 

Høst  

1.11 Elektroniske 

handlingsplaner 
 Elektroniske handlingsplaner som del av nytt 

kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef Høst  

1.12 Oppdatere maler for 

virksomhetsrapportering, 

herunder måneds- og 

tertialrapport 

 

 Mal for månedsrapportering og 

tertialrapportering 

Økonomidirektør og spesialrådgiver 

for virksomhetsstyring 

Løpende  

1.13 Oppdatere informasjon om 

virksomhetsstyring og 

tilhørende linker på 

intranett og internett 

 Utarbeide rapporter, kvalitetsindikatorer og 

«kuber» til analyseformål etter behov for å ha 

styring og kontroll 

 

 

 

Fagdirektør, økonomidirektør og HR-

direktør 

Løpende  

 Utvikle ny «ledelsesinformasjonsportal» 

(erstatter eLi) 

HR-direktør 2017  
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
1.14 Kvalitets- og 

forbedringssystem 
 Ta i bruk nytt kvalitets- og forbedringssystem Fagdirektør, kvalitetssjef, klinikksjefer 

og stabsdirektør 

Okt./nov.  

1.15 Ny økonomi- og 

logistikkløsning (ERP)  
 Ta i bruk ny økonomi- og logistikkløsning  Prosjektleder, økonomidirektør Vår  

1.16  Koordinere arbeid med 

Årlig melding 2016 og 

tilhørende styresak 

 Årlig melding utarbeides etter fastsatt 

fremdriftsplan 

 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 20.01  

 Styresak ferdig til styremøte i februar 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 01.02  

 Årlig melding 2016 oversendes til HSØ 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 01.03  

1.17 Koordinere arbeidet med 

styrets beretning og 

årsregnskap for 2016 og 

tilhørende styresak 

 Styrets beretning og årsregnskap for 2016 

utarbeides etter plan 

 

Økonomidirektør 20.03  

 Utarbeidelse av sak til styret om styrets 

beretning og årsregnskap 2016 

 

Økonomidirektør 27.03  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Møteplan 2018 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

43-2017 Tom Helge Rønning adm. dir. 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutningssak 23.05.17 

                                                                                                   

Har saken betydning for pasientsikkerheten?  
 

Sammendrag: 
Møteplanen er lagt opp med syv ordinære styremøter i 2018. Fast møtested er direktørens 

møterom, Skien, med unntak av felles styreseminar med HSØ februar/mars. 

 

Styremøtene avholdes på onsdager med oppstart kl. 09.30 og avslutning kl. 15.30. 

 

Det tas forbehold om at møtested og klokkeslett kan endres, som følge av spesielle saker, tema 

og/eller omvisninger. 

 

Styret skal ha et årlig felles møte med brukerutvalget i STHF. Dette møtet legges gjerne til 

september.   

 

Forslag til møteplan 2018: 

 

Styremøter Samordnes med 

HSØs styreseminar 

feb./mars 
25.april 23. mai 20.juni 26.sept. 24.okt. 12.des. 

 

Styreseminar Felles styreseminar 

med HSØ 

februar/mars   
25. april 25. sept. 12. des. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår: 

 Styremøte i februar samordnes med HSØs felles styreseminar  

 25. april med styreseminar i etterkant av styremøte  

 23. mai 

 20. juni   

 26. september med styreseminar tirsdag 25. september  

 24. oktober 

 12. desember med styreseminar i etterkant av møtet 

 

I tillegg planlegger Helse Sør-Øst en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars. 

 

 

Skien, den 12. mai 2017 

 

Tom Helge Rønning (sign.) 

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Rapport Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet 

(HMS) STHF 2016 – del 2 Mål og tiltak  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

44-2017 Mai Torill Hoel, HR-direktør 

Berit Aaser Torp, spesialkonsulent HR 

Orienteringssak 23.05.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   
Vedlegg 1:  Overordnet HMS – handlingsplan STHF 2016 – del 1  

Vedlegg 2: Rapport Overordnet HMS-handlingsplan STHF 2016 – del 2 Mål og tiltak 

Vedlegg 3:  Avgangsalder og resultatmål Medarbeiderundersøkelsen STHF (MU) 2016 

Vedlegg 4:  Sikkerhet fra Årlig melding STHF 2016 

Vedlegg 5: Ledergruppesak 75 – 2017 Ledelsens gjennomgang (LGG) miljøstyringssystem  

 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Arbeidsmiljø kan påvirke pasientsikkerhet. 

 

Ingress: 
Saken inneholder resultater i forhold til mål og tiltak i Overordnet HMS-handlingsplan STHF 

2016 – del 2. Planen og rapporteringen, tar i hovedsak for seg status innen HR-området. Etter årets 

slutt er det hentet ut dokumentasjon på overordnet nivå, så langt det er mulig. Rapportering har 

vært lagt frem for AMU og direktørens ledergruppe. 

 

HMS-arbeid på overordnet nivå følges opp av HR, Kvalitetsseksjonen (nivå 2) og Klinikk for 

service- og systemledelse (nivå 3).  

 

Årlig melding STHF 2016 rapporterer på området sikkerhet– vedlegg 4 
Ledergruppesak 75–2017 Ledelsens gjennomgang (LGG) miljøsystem, gjennomgår status for mål 

og tiltak innen miljø - vedlegg 5 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar resultatene i Rapport Overordnet handlingsplan for helse-, miljø og sikkerhet (HMS) 

STHF 2016 – del 2, beskrivelse av området sikkerhet og miljøstyringssystemet til orientering. 

 

 

 

Skien, den 15. mai 2017 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 

 

Overordnet planen for helse-, miljø og sikkerhet for STHF 2016 er delt i to deler.  

 

Del 1 inneholder: Bakgrunn, rammer for HMS-arbeidet og en kort beskrivelse av noen av de 

overordnede HMS-målene.  

 

Del 2 inneholder: Overordnede mål/ tiltak/ aktiviteter/ansvarlig for overordnede aktiviteter og 

tiltak/ oppfølging i klinikkene og hvem som er ansvarlig / frister og dokumentasjon på 

gjennomføring. 

 

Organisasjonen følger opp mål og tiltak i den overordnede HMS-handlingsplanen gjennom sitt 

løpende HMS-arbeid og arbeid med egne HMS-handlingsplaner. Disse planene ligger tilgjengelig 

for alle ansatt på ST/felles/HMS-handlingsplaner og på klinikkenes hjemmesider på Pulsen. Det 

arbeides løpende med oppfølging av HMS-planene på de ulike nivåene i sykehuset. Den 

overordnede vurderingen er at det arbeides godt på mange områder, men at det likevel bør gjøres 

forbedringer i koordineringen av den samlede innsatsen. 
 

En del av rapporteringspunktene krever betydelig manuelt arbeid og er ressurskrevende. Det 

legges vekt på å rapportere på gjennomføring og/eller status for så langt som mulig å kunne følge 

grad av måloppnåelse og gjennomføringsgraden av tiltak. I forbindelse med innføring av nytt 

kvalitetssystem, som forventes å være operativt ultimo 2017 vil det bli sett nærmere på 

mulighetene for forbedring av oppfølging og rapportering 
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1. Bakgrunn 

Arbeidsmiljøloven med forskrifter og den øvrige HMS - lovgivningen er førende for alt HMS - arbeid. I 

tillegg kommer styringsdokumenter for HSØ, definisjon av begrepene HMS og arbeidsmiljøi HSØ  og 

beskrivelse av hva helseforetakene skal gjøre for at HSØ skal nå sine HMS – mål. Dette samlet gir 

føringer for HMS-arbeidet ved STHF. 

Administrerende direktør har ansvaret for at lovens krav etterleves.  Ledere følger opp gjennom sitt 

linjeansvar og arbeidstakerne har plikt til å medvirke i dette arbeidet. 

HMS - arbeidet krever at det arbeides langsiktig og systematisk, at det settes mål og gjennomføres 

tiltak knyttet til kravene i lov og forskrift.  

Dette dokumentet er en oppdatert versjon av Overordnet HMS-handlingsplan 2015 – 2016 og gjelder 

2016. 

2. Innhold 

 3 Rammer for HMS-arbeidet ved STHF 
 4 Beskrivelse av systemet for HMS-planer og rapportering ved STHF 
 5 Bruken av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF 
 6 IA – avtalen og IA - mål 2014 – 2018 
 7 Resultatmål MU 
 8 Ytre miljø /Grønt sykehus 
 9 Pasientsikkerhetskultur (Pasientsikkerhetsprogrammet)  
 10 Tiltak som gjelder hele foretaket 
 

3. Rammer for HMS-arbeidet ved STHF 
 

HMS-området er regulert av følgende lovverk:  
 

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)  
• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)  
• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven)  
• Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)  
• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)  
• Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)  
• Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)  
• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets   

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

Styringsdokumenter HSØ: 
 

• Stortingsmelding 29/2011 “felles ansvar for eit godt og selvstendig arbeidsliv”  
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter  
• Plan for strategisk utvikling 2013–2020  
• Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst, desember 2010  
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• Sak 026-2013 i direktørmøtet vedr RHFet sin rolle i HMS-arbeidet  
• Standardiseringsprosjektet DFS, dokumentstyring og uønskede hendelser, august 2014  
• Regional strategi for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet for perioden 2014-2016  
• Kvalitetshåndbok for bygg og eiendom i Helse Sør-Øst, juni 2014  
• Mandat for HMS-forum og mandat for HMS-ledermøtet, november 2014 

 
Definisjoner av begrepene HMS og Arbeidsmiljø og beskrivelse av helse- miljø- og 

sikkerhetsarbeidet i HSØ  

HMS:  
Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende 

funksjoner, organisert på eller ved den enkelte virksomhet, som skal bidra til å etablere og 

vedlikeholde et godt og sikkert arbeidsmiljø. HMS-begrepet omfatter både arbeidstakernes 

fysiske, psykiske og sosiale helse i sammenheng med arbeidet, samt arbeid som tar sikte på 

bedre vern av det ytre miljø mot forurensning, samt bedre behandling av avfall, forebygging av 

helse- og miljøskader fra produkter eller forbrukertjenester og forhindre ulykker, brann og 

eksplosjoner.  

 

Arbeidsmiljø:  
Arbeidsmiljø som del av HMS-begrepet gir uttrykk for det samlede miljøet på arbeidsplassen 

uavhengig av risikoområde, ofte i form av den enkeltes subjektive opplevelse. I dagligtale er 

begrepet oftest knyttet til de relasjonelle sider ved et arbeidsmiljø, trivselsforholdet til kolleger, 

leder og således den psykososiale delen av miljøet.  

En måte å definere arbeidsmiljø på er å dele begrepet opp som følger (STAMI):  

 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Arbeidstidsordninger, omstillinger, jobbkrav og 
kontroll, sosiale relasjoner, vold, mobbing og trakassering, jobbtilfredshet, 
utviklingsmuligheter osv.)  

 Mekanisk arbeidsmiljø (tungt, ensformig arbeid, uheldig arbeidsstillinger, løft osv.)  

 Fysisk arbeidsmiljø (støy, temperaturer, vibrasjoner, lys, inneklima, stråling)  

 Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (kjemikalieeksponering, smitteeksponering, støv, røyk, gass,  
 

Helse – miljø og sikkerhet i Helse sør-øst 
Vår kjerneoppgave er å levere gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det. Vi vet at 
arbeidet med kvalitet, trygghet, kompetanse og ledelse er nøkler i utviklingen av vårt arbeid. Derfor 
er dette vårt hovedfokus i det strategiske arbeidet frem mot 2020. Vårt arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet(HMS) er et viktig grunnlag for å få dette til.  
 
Vårt HMS-arbeid skal bidra til at alle som er omfattet av vår virksomhet skal føle trygghet for at 
helse, miljø og sikkerhet i våre virksomheter blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette gjelder både 
pasienter, deres pårørende og alle våre medarbeidere. Vi må se god pasientsikkerhet og godt HMS-
arbeid som to sider av samme sak. Helheten i vårt HMS-arbeid omfatter derfor også pasientene, 
deres pårørende og andre som har sitt virke innenfor våre enheter.  
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Vårt felles mål er å forebygge ulykker, skade og nedsatt helse for alle medarbeidere som følge av 
mangler eller svikt i vårt samlede arbeid med helse, miljø og sikkerhet.  
 
For å oppnå dette skal helseforetak i HSØ:  

• Sørge for at ledere har nødvendig HMS-kompetanse og bidrar til å fremme god HMS-kultur  
• Sikre at alle våre medarbeidere og vernetjenesten har tilstrekkelig kunnskap om sin rolle i 

HMS-arbeidet og medvirker aktivt i det daglige arbeidet med HMS 
• Benytte de systemer vi har innført slik at HMS dokumenteres og avvik korrigeres og benyttes 

aktivt i det kontinuerlige forbedringsarbeid  
• Sørge for at alle leverandører og eksterne bidragsytere gjøres kjent med gjeldende krav slik 

at dette etterleves i praksis  
• Rapportere og følge opp avtalte styringsindikatorer på HMS-området slik at vi synliggjør vår 

oppfølging av HMS i hele foretaksgruppen overfor våre eiere  
• Følge opp innførte ISO-sertifisering for ytre miljø og vurdere ytterligere sertifisering på andre 

deler av HMS-området  
• Utvikle og opprettholde god dialog med tilsynsmyndighetene på HMS-området for å bidra til 

læring og være i forkant ved planlagte tilsynsaktiviteter  
• Sette HMS på dagsorden i ulike lederfora og der vi har møter med eksterne samarbeidsparter 

innenfor våre områder(les: verneområder)  
• Følge opp valgte felles satsningsområder på HMS-området slik at hele foretaksgruppen 

opplever støtte i eget HMS-arbeid  

 
Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere 
kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar 
ansvar og respekterer hverandre. 
 
Godt HMS - arbeid skjer i det daglige i hver enkelts arbeidsmiljø og er avhengig av god medvirkning 

fra den enkelte arbeidstaker. Det forutsetter også at det er etablert godt samarbeid mellom 

arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. 

Dette dokumentet, sammen med det systematiske og kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle det 

psykososiale arbeidsmiljøet, skal ivareta krav  i oppdragsdokumentet fra Helse Sør – Øst for 2016.  

Beskrivelse av systemet for HMS-planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (STHF) 

med klinikkvise planer 

HMS – arbeidet er en del av Årshjulet for personal og HMS – aktiviteter ved STHF. Ansvaret for 

gjennomføringen følger fullmaktstrukturen. Hver klinikk skal utarbeide en overordnet HMS – plan 

som bygger på planer og aktiviteter som skal gjennomføres i underliggende organisatoriske enheter 

og beskriver felles mål og tiltak for klinikken. Prioriterte tiltak skal tidfestes og ansvarsfestes. 

Områder og tiltak der BHT skal/kan benyttes beskrives i de underliggende planene i henhold til 

Overordnet plan for bruk av BHT ved STHF. 

Systemverktøy og prosedyrer for HMS – arbeidet 

For å sikre at lovens krav om et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeide blir ivaretatt, har 

Sykehuset Telemark tatt i bruk systemverktøy og utviklet prosedyrer som skal følges av ledere på alle 

nivå.  
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Rammer og planer for HMS - arbeidet 

Prosedyre for intern delegering av fullmakter   - beskrivelse av ansvar og myndighet 

Lederavtaler - skriftlige avtaler med resultatmål  

TQM – Dokumentstyringssystem  - omfatter også de ulike prosedyrene innen HMS 

TQM - Skademeldings- og avvikssystem - system for dokumentasjon og 

forbedringsarbeid 

Profitbase og ELI– rapporterings- og 

analyseverktøy  

- system for sykefraværs- og annen 

personalrapportering 

Prosedyre for årlige HMS - aktiviteter  - inkl skjemamaler til bruk ved vernerunder og 

årlige HMS - handlingsplaner 

HMS – handlingsplaner  -elektronisk rullerende planer for alle typer 

HMS- tiltak på klinikk, avdeling og seksjonsnivå 

Årshjulet.  - gir en oversikt over årlige aktiviteter og 

oppgaver som skal sikre kvalitet innen HMS og 

personal.   

Årlige revisjonsplaner - interne ettersyn for å se til at ulike prosedyrer 

følges.  

Avfallsplan - plan for avfallsbehandling, farlig avfall, 

smitteavfall m.m.  

Brannvern - plan for opplæring og bruk av utstyr 

”Grønt sykehus” – system for miljøledelse Sykehuset er sertifisert i henhold til  ISO 14001 

standarden.  

Pasientsikkerhetskultur  

 

Måling av pasientsikkerhetskultur 2012, 2014, 

2016 og 2018 Hensikten er å se om tiltakene har 

hatt effekt og om behandlingsenhetene 

prioriterer pasientsikkerhetsarbeid.  

Overordnet plan for bruk av 

Bedriftshelsetjenesten ved STHF 2015 - 2016 

Den overordnede planen beskriver hvordan 

STHF vil bruke BHT innen ulike områder og i fht. 

ulike tiltak. 
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5 Bruken av Bedriftshelsetjenesten ved STHF  
Det er lovpålagt at helseforetak skal ha en godkjent bedriftshelsetjeneste knyttet til seg. BHT ved 

STHF er en godkjent bedriftshelsetjeneste, har en fri og uavhengig rolle og skal bistå arbeidsgiver i 

det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.  

Det henvises til Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten (BHT)  ved STHF.   

6 IA- avtalen 2014 -18  
Det er inngått ny sentral IA -avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden 2014 - 2018. I tråd med 

denne er det også inngått ny lokal IA – avtale ved STHF og utarbeidet lokale mål.  

Beskrivelse av gjeldende mål , se dokument del 2 pkt. 1 

7 Resultatmål, medarbeiderundersøkelsen 
Målene for gjennomsnittscore (totalscore) i medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, jobbtilfredshet, 

gjennomførte utviklingssamtaler, har individuell kompetanseutviklingsplan, andel involvert i 

oppfølgingen av MU og sykefravær, blir årlig innarbeidet i lederkontraktene mellom adm. direktør og 

klinikksjef. I lederkontraktene mellom klinikksjef og avdelingsledere og mellom avdelingsledere og 

seksjonsledere utarbeides tilpassede mål.  

8 Ytre miljø/ Grønt sykehus 
Sykehuset Telemark er sertifisert etter ISO 14001 standarden. 

Sykehusets miljøpolitikk er et rammeverk for sykehusets miljøarbeid og forplikter organisasjonen til 

å: 

- Overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet 
- Bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser 
- Øke organisasjonens miljøbevissthet  

  

Overordnede miljømål forankres i lederavtaler og følges opp med relevante tiltak i HMS 

handlingsplaner på alle ledernivå.  

Årlige aktiviteter i miljøsystemet i hht HMS årshjulet innbefatter: 

 Vernerunde m/ dokumentert gjennomgang av ytre miljø mht avfallshåndtering og 
kjemikaliehåndtering og nødvendig oppfølging med risikovurdering og oppdatering av miljøtiltak 
i HMS handlingsplanen 

 HMS tiltak følges opp gjennom linjeledelsen og rapporteres til årlig ledelsens gjennomgang (LGG) 
for miljøsystemet 

 Årlig kartlegging og gjennomgang av sykehusets miljøaspekter mht endringer i lovkrav og andre 
styrende krav, samsvarsvurdering og driftskontroll 

 Interne revisjoner gjennomføres årlig med tema ytre miljø 

 Avvik og forbedringsforslag vedr. ytre miljø følges opp fortløpende  

 Årlig kompetanseplan oppdateres mht kompetansekrav vedr. oppgaver knyttet til ytre miljø 

 Alle enheter gjennomfører årlig risikovurdering og oppdatering av kjemikaliebruk i Eco online 

 LGG gjennomføres årlig for ytre miljøsystemet på klinikk og direktørnivå med bl.a. vurdering av 
miljøpolitikk og rullering av miljømål. 
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 Fortløpende oppdatering av styrende dokumenter i hht revisjonsplan 

9. Pasientsikkerhetskultur 
Det har vært gjennomført nasjonal pasientsikkerhetskulturundersøkelse i alle sykehus i 2012 og 

2014. Ny undersøkelse skal gjennomføres i 2016 og 2018. Det arbeides med å samkjøre 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen med Medarbeiderundersøkelsen.  

Hver enkelt behandlingsenhet skal gjennomføre en tverrfaglig drøfting av resultatene fra forrige 

undersøkelse for å finne frem til forbedringsområder og tiltak. Forbedringstiltak etter 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen legges inn i enhetens handlingsplan under 

pasientsikkerhetskultur.  

10. Tiltak som gjelder hele foretaket 

Tiltak som gjelder hele foretaket beskrives i del 2, Overordnede HMS-mål og tiltak fom pkt. 7. 

 

 

Versjon 22.12.2015_1 Dokument til AMU 05.01.2016 

Versjon 06.01.2016_1 Prosedyre for årlige HMS-aktiviteter s. 5.  Sjekkliste for elektriske anlegg til bruk i vernerunder – tatt ut 

etter AMU-behandling 05.01.2016. Behandlet i STHF ledergruppe 26.01.2016 
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Overordnet HMS-handlingsplan STHF 2016 - Del 2                                                                                          

Overordnede HMS - mål og tiltak 2016 - RAPPORT                                                                                                      
Versjon 12.5.2017_1 
Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet 

og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre.  

Tabellen beskriver overordnede mål og tiltak, hvem som er ansvarlig for overordnede tiltak/aktiviteter og oppfølging lokalt, frister for å registrere tiltak i 

HMS - handlingsplanen og hvordan gjennomføring dokumenteres. 

 Klinikksjefer, avdelingsledere og seksjonsledere er ansvarlig for at det utarbeides egne mål og tiltak på sitt nivå. 

Mål Overordnet HMS - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for  
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 
Rapportering 
2016 

1.  Ivareta IA - målene som omhandler sykefravær, ivaretakelse av personer med nedsatt funksjonsevne, bidra til å hindre frafall fra arbeidslivet og arbeide for å øke avgangsalderen. 

1.1 Sykefravær 

Øke nærvær 

Sykefravær skal ikke overstige 6,4 

% på HF totalt i 2016 

 

 

 

 

Gjennomføre temakurs om forebygging og oppfølging av 

sykefravær, bruk av sykefraværsoppfølgingsverktøyet i 

Personalportalen, spesiell vekt på utarbeiding av 

oppfølgingsplaner 

 

HR/BHT 

 
 
 
 
 

Utarbeider egne mål for sykefravær og 

tiltak  

Alle seksjoner identifiserer minst ett tiltak 

i HMS – handlingsplanen knyttet til 

sykefraværsarbeid, forebyggende eller i 

forhold til oppfølgingsarbeidet 

Leder 
 
 
 
 
 
 
 

31.januar 
 
 
 
 
 
 
 

HMS-handlingsplanen 

Personalportalen 

Profitbase /Eli 

sykefraværs-

rapportering. 

Sykefravær 2016: 

Totalt, 6,8 % 

Korttid 2,1 % 

Langtid 4,7 % Ledere deltar på aktuelle kurs Leder Hele året 

Korte lunsjmøter med aktuelle temaer/samme tema flere 

ganger 

Eks. funksjonsvurdering, risikovurdering, psykososialt 

arbeidsmiljø, nærvær 

BHT Ledere deltar på aktuelle lunsjmøter Leder 
 

Hele året 
 

10 – 12 lunsjmøter i 

2016 
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Gravide: I gjennomsnitt stå i arbeid 

helt eller delvis til uke 30  

Brosjyre: Gratulerer med graviditeten  Brosjyre Gratulerer med graviditeten, 

tilbud om informasjonsmøte og 

trekantsamtale.  

Leder Hele året Personalhåndboka 

Informasjon fra 

Personalportalen –  

Det var 92 ansatte 

som startet  

forelderpermisjon i 

2016. Disse arbeidet i 

gjennomsnitt helt 

eller delvis tom uke 

33 

Informasjonsmøter for gravide og ledere  BHT og jordmor 
 

Trekantsamtale. Samtaler mellom jordmor, den gravide og leder 

for å tilrettelegge og forbygge sykefravær under svangerskap 

Leder og jordmor 
 

1.2 Personer med nedsatt 
funksjonsevne 
Videreføre høyt fokus på 
arbeidet med forebygging, 
tilrettelegging og oppfølging 
av egne medarbeidere som 
har nedsatt funksjonsevne 
permanent eller midlertidig. 

Være åpne for arbeidsutprøving på tvers av klinikker  

 

 

 

Ledere 
HR 
BHT 
 
 
 
 
 
 

Alltid vurdere mulighet for 
arbeidsutprøving også ved henvendelse 
fra en annen klinikk 

Leder Hele året For egne ansatte, 
rapporter på 
avgangsalder fra KLP 

Bidra til å finne løsninger for 
flest mulig internt eller 
eksternt for å hindre frafall 
fra arbeidslivet. 
Være åpne for å ta imot personer 
som har behov for utprøving av sin 
arbeids- og funksjonsevne i det 
ordinære arbeidsliv. 

Alltid vurdere om det er mulig å tilby tidsavgrenset 

arbeidsutprøving når det kommer henvendelser om dette 

internt eller eksternt fra 

Ledere 
HR 

Alltid vurdere om det er mulig å tilby 
tidsavgrenset arbeidsutprøving når det 
kommer henvendelser om dette internt 
eller eksternt fra 

Leder Hele året For egne ansatte, 

rapporter på 

avgangsalder fra KLP 

1.3  Avgangsalder: 

Redusere andel av ansatte som går 

over på passiv ytelse 

(uførepensjon/AFP/85-årsregel) 

 
Ha en gjennomsnittlig avgangsalder 
fra STHF (AFP/85-årsregel) på 
minimum 63,4 år i 2016 
 
 
 
 

Seniortiltak for medarbeidere fra 58 år 

 

HF Ledere følger opp målene for 

seniorpolitikken ved å følge opp 

seniortiltakene. 

Alle medarbeidere 58 + skal ha 
utviklingssamtale med seniorperspektiv. 

Leder Hele året *Gj.snitt avgangsalder 
og andel ansatte som 
har gått av med 
passiv ytelse: se 
vedlegg 2 
Gj. snittlig avg.alder 
AFP og 85-årsregel: 
Delvis ytelse:  
63,33 år 
100 % ytelse:  
63,07 år 
Begge: 63,15 år 

http://sds-ph-01.sikt.sykehuspartner.no/compublish/images2014.nsf/0/959BDD054B0894ECC1257D090038157F/$file/Folder+Gratulerer+med+graviditeten.pdf
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Mål Overordnet HMS - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for 
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

2. Etterleve Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser 
2.1 Sykehuset har ikke toleranse for 

lovbrudd  

 

Alle ledere skal gjennomgå systematisk opplæring i 

ressursstyring og tilknyttet lovverk. Ledergruppesak 57/2015. 

Kurs for tillitsvalgte er under planlegging. 

HR/Virksomhetsdata 
og ressursplanlegging 
 
 

Klinikkene sikrer at alle ledere 
gjennomfører oppsatte kurs 
 
 

Ledere 
 
 
 

Hele året Læringsportalen 
13 ulike klasseroms-
kurs 
Totalt 216 deltakere 
 
 
 

 

Status på AML-brudd legges fram for AMU 

Månedlige rapporter på AML-brudd til ledergruppen og styret.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hele året Oppdatert oversikt 

over AML-brudd på 

Pulsen  

Det har i 2016 vært 
jobbet aktivt med 
reduksjon av AML 
brudd, med fokus på 
årsaker til brudd. 
I løpet av 2016 har 
det også kommet på 
plass en månedlig 
rapportering på RHF 
nivå som settes i opp i 
regi av HSØ-HR. 
Vi har hatt en svak 
nedgang, men det er 
fortsatt en del å jobbe 
med.  

Status på AML-brudd tas opp i oppfølgingssamtaler mellom 

adm.dir og klinikksjefer. 

Adm. dir Status på AML-brudd følges opp videre i 
linjen. 

Klinikk 
sjef 
Avdelings

leder 

Hele året 

3. Økt fokus på lokalt forbedringsarbeid gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelse 
3.1 

 

 

 

 

 

 

Øke totalscore for 

medarbeiderundersøkelsen til 76 

 

Øke score for jobbtilfredshet til 78 

 

Alle ledere skal gjennomgå e-læringskurset 

Medarbeiderundersøkelsen STHF 

HR 
 
 

Klinikkene følger opp at alle ledere 

gjennomfører det oppdaterte e-

læringskurset Medarbeiderundersøkelsen 

STHF 

Leder 31.mai 
 
 

Læringsportalen 
MU 
 
2016: Skår 74 
 
 
2016:Skår 76 
 
 
HMS-kurs I 2016: 
13 deltakere 

Gjennomføre opplæring for ledere i MU oppfølgingsarbeid 

(HMS-kurs I) 

 
HR/BHT 
 
 

Klinikkene følger opp at nye ledere 

gjennomfører klasseromskurset MU 

oppfølgingsarbeid (HMS-kurs I) 

Klinikk 

sjef 

Avdelings

leder 

Okt/nov 
 

http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/Sider/Ressursstyring.aspx
http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/Sider/Ressursstyring.aspx
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 Tettere oppfølging av MU i lederlinjen. 

Tema på dagsorden i lederfora. 

 

Adm.dir 

Ledergruppen 

Videre oppfølging i 

klinikk/avdeling/seksjon 

Klinikk 

sjef 

Avdelings

leder 

Hele året HMS-handlingsplaner 

Se pkt. 4.1 

3.2 

 

 

Øke andel ansatte som har 

gjennomført 

utviklings/medarbeidersamtale 

med sin leder til  80 % 

 

 

 
 
 

Ledere skal gjennomføre 
medarbeidersamtale/utviklingssamtale 
med alle fast ansatte hvert år.  
 

Leder Innen 
neste 
MU 
 

Rapporter MU 2016 
2016: 74 % 
 
 
 
 

Mål Overordnet HMS - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for 
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

3.3 

 

 

 

 

Øke andel ansatte som har en 

individuell 

kompetanseutviklingsplan til 70% 

  Utarbeide individuell 

kompetanseutviklingsplan. 

Ledere Innen 
neste 
MU 
 

2016:  
72 % av ansatte som 
har gjennomført 
medarbeidersamtale 
med sin leder sier det 
er utarbeidet 
individuell 
kompetanseutviklings
plan. 
 
 

3.4 

 

 

 

Øke andel ansatte som har vært 

involvert i oppfølgingen av 

medarbeiderundersøkelsen til 70% 

 

 

 

 

 
 
 
 

Alle ledere skal gjennomgå resultatet 
etter MU med sine ansatte og utarbeide 
tiltak i samarbeid med de ansatte.  Også 
enheter der det ikke foreligger rapport 
etter MU skal utarbeide forbedrings- og 
bevaringstiltak som skal registreres i HMS-
handlingsplanen. 

Ledere 31.januar 2016:62 % 
 

 

4. Fokus på aktiv bruk av HMS-handlingsplanene og oppfølging av tiltak 
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4.1 Øke aktiv bruk av HMS-

handlingsplanene 

 

Følge opp andel aktive HMS-handlingsplaner. Rapportere andel 

HMS-handlingsplaner til AMU, ledergruppa og HSØ  

Ledergruppa 

AMU 

HR 

HMS-handlingsplanene skal benyttes 
aktivt og status på gjennomføring av tiltak 
følges opp jevnlig i personalmøter. 
 

Lederlinjen følger opp status og framdrift 

på tiltak i HMS-handlingsplanene ved å 

sette temaet på dagsorden på ledermøter 

og ved oppfølging av lederavtalene. 

Ledere Hele året Rapporter HMS-

handlingsplaner til 

AMU. Ledergruppa og 

HSØ 

Pr. 31.12.16 

Totalt 160 planer, 115 

har registrert aktivitet 

i 2016 dvs. 72 % 

5.  Ledere, verneombud og AMU - medlemmer skal ha gjennomført pålagt HMS - opplæring 

5.1 

 

 

Grunnopplæring HMS for 

verneombud, AMU -medlemmer 

ved nyvalg av verneombud og AMU 

(hvert 2. år). 

3-dagers kurs i kombinasjon med gjennomført e-læring 

 

 

HR/BHT 
 
 
 

Klinikkene påser at sine verneombud og 
nye ledere gjennomfører både e-
læringskurs og klasseromsopplæring 

Kl.sjef 
Avd.leder 
 
 

Jan/febr 
hvert 2. 
år 

HR/ 
Læringsportalen 
2016: 
15 deltakere jan/febr 
2016 

5.2 Grunnopplæring HMS for nye 

ledere 

Klasseromskurs (HMS-kurs I, II og III for ledere) i kombinasjon 

med gjennomføring av e-læring 

HR/BHT 
 
 

Nye ledere melder seg på kurs 
 

Leder  2016: 

HMS-kurs I: 13 

HMS-kurs II: 24 

HMS-kurs III: 12 5.3 E – læringskurs i HMS – arbeid i 3 

moduler for verneombud, 

medlemmer av AMU og ledere 

gjennomføres i kombinasjon med 

klasseromskurs. 

Se pkt. 5.1 og 5.2 

2016:  
HMS-innføring 38 
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Mål Overordnet HM - mål STHF 
2016 

Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for 
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

6. Ytre miljø – grønt sykehus 

6.1 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal redusere bruken av helse- og 

miljøfarlige kjemikalier 

 

 

 

Vi skal redusere sykehusets CO2 

utslipp 

Redusere energiforbruk 

Øke kildesortering av avfall 

Redusere papirforbruk 

Redusere tjenestetransporten 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målene forankres i lederavtaler og følges 

opp med relevante tiltak i HMS -

handlingsplaner på alle nivåer. 

 

 

 

 

Ledere 
 
 
 
 

Hele året 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det henvises til 
ledergruppesak 75-
2017 Ledelsens 
gjennomgang (LGG) 
miljøstyringssystemet  
 
Vedlegg 5 
 
 

 

Det vises til Grønt sykehus – 

Miljøprogram – miljømål 2015 – 

2016 

 

 

 
 
 

Tiltak i HMS-handlingsplanen 

 

Ledere 31.mars Rapporter HMS-

handlingsplaner. 

Pr. 12.5.17 har 64 av 

161 HMS-

handlingsplaner 

registrert aktive tiltak 

i kategorien 

miljømål/ytre miljø 

og 13 HMS-

handlingsplaner  har 

registrert aktive tiltak 

i kategorien 

kjemikalier 

7. Pasientsikkerhetskultur 

7.1 

 

 

 

7.2 

Opprettholde totalscore for 

pasientsikkerhetskulturundersøkels

en minimum 70 % 2016  

Øke andel enheter som rapporterer 

om et godt sikkerhetsklima 

(pasientsikkerhetsundersøkelsen) 

minimum 80 % 2016  

 

 

  Hver enkelt behandlingsenhet skal 

gjennomføre en tverrfaglig drøfting av 

resultatene for å finne frem til 

forbedringsområder og tiltak.  (2 

forbedringsområder og ett 

bevaringsområde)   

Lederne inkluderer tiltaksplanene i 

oppfølgingsplanverket til MU, HMS 

handlingsplanen, under temainndeling 

Ledere 
for 
enheter 
med 
pasient-
behandli
ng 

Hele året Rapporter fra 
pasientsikkerhets-
kulturundersøkelsen 
(PSKU)og rapporter 
etter MU. 
Skår fra PSKU 
foreligger ikke i 2016 
og tallene fra MU kan 
derfor ikke relateres 
til målene i pkt. 7.1 og 
7.2 
2016: 

http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Miljoledelse_2014/Miljhndbok%20%20Grnt%20sykehus/Miljøprogram%20-%20miljømål%202015%20-%202016.doc
http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Miljoledelse_2014/Miljhndbok%20%20Grnt%20sykehus/Miljøprogram%20-%20miljømål%202015%20-%202016.doc
http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Miljoledelse_2014/Miljhndbok%20%20Grnt%20sykehus/Miljøprogram%20-%20miljømål%202015%20-%202016.doc
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pasientsikkerhetskultur 

Gjennomføre flere 

pasientsikkerhetsvisitter  

Har kun tall fra MU. 
Pasientsikkerhets-
kulturspørsmål i MU 
Skår 82 dvs. 1 poeng 
økning fra 2015/ref 
HSØ 2015 har 84 

  Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for 
overordnede 
tiltak/aktiviteter 

Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 

8. Tiltak som gjelder hele foretaket 

8.1  Introduksjonsprogram for nyansatte 2 ganger pr år (mars og 

oktober). Programmet inkluderer informasjon om HMS og en 

rekke obligatoriske e-læringskurs. 

Se pkt. 8 for oversikt over obligatoriske e-læringskurs for 

nyansette innen HMS 

HR 
Ressurspersoner 

Tilpasset introduksjon på eget arbeidssted Leder Hele året Læringsportalen 
Mars og oktober 2016 
Totalt 108 

8.2  Introduksjonsprogram for turnusleger  

Inkluderer orientering om HMS, hovedvekt smittevern 

Klinikker/ressursperso
ner  

 Ledere Vår og 
høst 

Deltakelse 
dokumenteres i 
klinikkene 

8.3  Bedriftshelsetjeneste (BHT) 

STHF har egen plan for bruk av BHT. 

BHT er støtte- og bistandsapparat for ansatte, ledere, 

verneombud og tillitsvalgte. 

BHT er fast medlem i AMU. 

Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte kan ta direkte 

kontakt med BHT. 

 

HF Den enkelte klinikk/seksjon/avdeling 

konkretiserer sin bruk av BHT i fht. 

enkeltområder/tiltak i sin HMS-

handlingsplan. 

 

Ledere Hele året HMS-
handlingsplanene 

8.4  Vernerunder  Gjennomføres i alle verneområder  Leder(e) 31.3 STHF har totalt 59 
verneområder. 
Ingen felles oversikt 
tilgjengelig over antall 
gj.førte vernerunder. 
51 VO har deltatt i til 
sammen 102 
vernerunder. 6 
vernerunder er meldt 
ikke gjennomført. 
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Avventer nytt 
kvalitetssystem for 
enklere rapportering. 

8.5  Risikovurdering  Gjennomføres ved behov i hht. prosedyre.  Leder(e) Hele året Ingen felles oversikt 
tilgjengelig over antall 
gj.førte risiko-
vurderinger. 39 av 59 
VO har gitt 
tilb.melding om at de 
har deltatt i arbeidet. 
Avventer nytt 
kvalitetssystem for 
enklere rapportering. 

8.6  Avviksbehandling  Følges opp hele året Leder(e) Hele året  HMS-hendelser i 
TQM/STHF = 
personalskader. 277 
hendelser er meldt i 
2016. 243 er registrert 
som lukket ila 2016. 
Avventer nytt 
kvalitetssystem for 
enklere rapportering 
og mulighet til å 
registrere også andre 
HMS-hendelser enn 
personskader. 

9. E-læringskurs knyttet til HMS - området 

9.1   HMS – innføring. Tilgjengelig for alle ansatte. Grunnleggende 

innføring for verneombud, ledere og AMU-medlemmer i forkant 

av klasseromskurs 

HR/BHT Ledere påser at aktuelle ansatte 

gjennomfører e-læringskursene i hht. 

klinikkenes planer 

Leder(e) Hele året Læringsportal 2016: 
38 

9.2  Medarbeiderundersøkelsen STHF. Grunnleggende innføring i 

hele prosessen omkring Mmedarbeiderundersøkelsen og 

oppfølgingen.  

HR 18 

738 

651 
9.3  Håndhygiene. Obligatorisk for nyansatte 

Basale smittevernrutiner. Obligatorisk for nyansatte 

 

Isolering – reduksjon av smittespredning – for helsepersonell, 

renholds- og teknisk personell 

HR    81 

Teknisk desinfeksjon – for de som utfører teknisk desinfeksjon     55 

9.4  Strålebruk for helsepersonell HR og fagpersonell 
radiologi 

Ledere påser at aktuelle ansatte Leder(e) Hele året 59 
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9.5  Brannvern grunnkurs. Obligatorisk for nyansatte. Er et 

supplement til annen brannvernopplæring.  

HR og brannvernleder gjennomfører e-læringskursene i hht. 

klinikkens planer 

 

 

899 

9.6  Forflytningsteknikk for helsepersonell 

Ulike kurs for ulike typer forflytning av pasienter. For 

helsepersonell. Ikke obligatoriske kurs. 

HR og fagpersonell 
forflytning 

Totalt 16 kurs og 314 
kursgjennomføringer. 
2016: Gj snittlig gj. 
føring pr kurs 20 

Det vises til Årshjul 2016 (TQM) for aktiviteter som sikrer kvalitet innen HMS, personalarbeid og ytre miljø. 
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Vedlegg 3:  

Til sak  Rapportering Overordnet HMS-handlingsplan STHF 2016 

Til pkt. 1.3 Avgangsalder 

Tabellen viser:  

Andel av alle ansatte i hver aldersgruppe som har gått av med AFP, antall personer som gikk av 

med AFP i parentes. 

Resultat:  

Andel som gikk av med AFP i alle aldersgrupper* fra 62 til 66 år, har stort sett vært synkende i 

perioden 2012 - 2016.  

Andel personer av alle ansatte i aldersgruppen som gikk av med AFP ved 62 år** i 2016, har hatt en 

betydelig nedgang spesielt i fht. 2015, men også i fht årene 2012 - 2014. 

Alder 2012 2013 2014 2015 2016 

62 år** 15,25 %  

(8 personer) 

12,77% 

(3 personer) 

13,21 % 

(7 pers) 

23,46 % 

(16 pers) 

5,80 % 

(4 pers) 

63 år 22,45 % 

(10 pers.) 

17,31% 

(8 pers.) 

20 % 

(5 pers) 

20,83 % 

(10 pers) 

31,25 % 

(25 pers) 

64 år 41,89 % 

(27 pers.) 

31,91% 

(13 pers.) 

27,45 % 

(12 pers) 

28,57 % 

(7 pers) 

29,79 % 

(14 pers) 

65 år 54,55 % 

(14 pers.) 

53,23% 

(29 pers.) 

47,73 % 

(18 pers) 

45,95 % 

(14 pers) 

42,31 % 

(11 pers) 

66 år 65,52 % 

(28 pers.) 

63,16% 

(18 pers.) 

65 % 

(33 pers) 

64,86 % 

(20 pers) 

61,11 % 

(22 pers) 

Alle* 39,19 % 

(87 pers) 

35,37% 

(71 pers.) 

35,89 % 

(75 personer) 

33,61 % 

(67 pers) 

29,46 % 

(76 pers) 
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Tabellen viser:  

Gjennomsnittlig avgangsalder for uføre/AFP/85-årsregel, AFP og 85-årsregel og AFP 

Mål: Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra STHF (AFP/85 årsregel)  på minimum 63,4 år i 2016.  

Resultat: Målet for gjennomsnittlig avgangsalder når det gjelder AFP og 85årsregel sett under ett er 

ikke helt nådd, men både AFP og 85-årsregel og bare AFP har hatt en liten økning i gjennomsnittlig 

avgangsalder i 2016. 

Gjennomsnittlig avgangsalder fortsetter å synke når både uføre/AFP og 85-årsregel sees på under ett. 

 

Årstall Uføre/AFP/85årsregel AFP/85årsregel AFP 

2007 51,67 år 63,48 år 63,68 år 

2008 51,71 år 63,40 år 63,59 år 

2009*  63,91 år * 64,29 år  

2009** 51,55 år  63,47 år  63,69 år  

2010 51,92 år 63,58 år 63,85 år 

2011 51,71 år 63,36 år 63,58 år 

2012*** 57,85 år 62,93 år 63,22 år 

2013 57,84 år 63,24 år 64,01 år 

2014 57,75 år 63,07 år 63,71 år 

2015 56,13 år 62,54 år 62,82 år 

2016 53,93 år 63,15 år 63,22 år 

*Tall for ”gamle” STHF i 2009 i året for det 3 – årige seniorprosjektets avslutning.  

** Tall inkl. deler av Blefjell sykehus og Nordagutu rehabiliteringssenter som ble innlemmet i STHF 

01.07.2009. 

*** Kan ikke sammenlignes med tidligere pga ny rutine i KLP for registrering 
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Til pkt. 3.1, 3.2 og 3.3. Resultatmål, medarbeiderundersøkelsen 2016 

Rapportert i egen sak Resultater STHF MU 2016 

Resultatmål 

 

Mål 2016 Resultat 2016 

Totalskår Medarbeiderundersøkelsen 

MU 

76 74 

Jobbtilfredshet 78 76 

Har gjennomført utviklings/ 

medarbeider- 

samtaler med leder  

80 % 74 % 

Har individuell kompetanse-

utviklingsplan 

70 % 72 % (av de som har svart at de har hatt 

medarbeidersamtale med sin leder) 

Andel involvert i oppfølging av MU 70 % 62 % 

Sykefravær 6,4 % Totalt 6,8 % 

Korttid 2,1 %/langtid 4,7 % 

 

 



Vedlegg 4 

 

 
 

Fra Årlig melding vedrørende sikkerhet: 

 
Oppfølging av rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Helse Sør-Øst 
Arbeidet med å utarbeide sikringsrisikoanalyse startet i 2016, og rapport skal leveres 2. tertial 
2017. Det er nedsatt en intern prosjektgruppe som skal utarbeide analysen for STHF. 
 
Prosjektgruppen arbeider etter veiledere utarbeidet av HSØ, «Sikkerhet i sykehus» og 
«Sikringsrisikoanalyse i sykehus» for å utarbeide sikringsrisikoanalysen for STHF. Arbeidet i 
prosjektgruppen skal etter en utarbeidet fremdriftsplan resultere i en sikringsrisikoanalyse  
(dokument), som sier noe om hvor sårbart sykehuset er mot eventuelle tilsiktede uønskede 
hendelser (vold, trusler, kidnapping, skyting, terror ). Tiltak for å redusere sårbarheten skal 
utarbeides og kostnadsberegnes. Iverksetting av tiltak vil skje etter blant annet økonomiske 
prioriteringer, samt utfra akseptabel risikonivå for sykehuset. 

 
STHF har tilsatt en sikkerhetsansvarlig i 50 % stilling. Denne personen er ansvarlig for å 
gjennomføre sikringsrisikoanalyser, jf. sikkerhetsloven § 2 første ledd. 

Høsten 2016 ble det som følge av oppdraget nedsatt en prosjektgruppe som skal utarbeide en 
sikringsrisikoanalyse for STHF. Gruppen er satt sammen av personell med erfaring fra ulike 
sikkerhetsorganisasjoner. Prosjektet vil arbeide ut over vinter/vår 2017. 

Sikringsrisikoanalysen av sykehuset i Skien vil bli overlevert sykehusets ledergruppe i andre tertial 
2017. Arbeidsgruppen vil parallelt utarbeidet en sikringsrisikoanalyse av sykehusets lokasjon på 
Notodden. 

 
Oppfølging av sikkerhetsloven 
Sykehuset Telemark HF har vurdert sitt behov for å kunne håndtere sikkerhetsgradert skriftlig 
informasjon klassifisert til og med konfidensielt, likt med Helse Sør-Øst RHF. Det er etablert en 
sikkerhetsorganisasjon og rutiner for informasjonssikkerhet. 
  
Med bakgrunn i ovennevnte har Sykehuset Telemark HF utarbeidet følgende dokumentasjon: 

 Grunnlagsdokument for sikkerhet, som er Sykehuset Telemark HFs styringsdokument for 
den forebyggende sikkerhetstjenesten. Dokumentet beskriver sikkerhetsorganisasjonen, 
behov for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, inndeling i fysiske områder, 
informasjonssystemer mv. 

 Rutine for håndtering av sikkerhetsgraderte dokumenter 

 Instruks for sikkerhetsleder, herunder også ansvarlig for personellsikkerhet og datasikkerhet 

 Instruks for informasjonssikkerhetsansvarlig 
 
Risikoanalyser og sikring av god beredskap for kritisk infrastruktur  
Status for risikoanalyser for eiendomsdriftområdet blant annet vann og strøm; 
Bortfall av vann og strøm ligger i beredskapsplanene til sykehusets overordnede beredskapsplan. 
Årlig øving gjennomføres på disse områdene. 
 
Status for risikoanalyser på IKT området; Ingen analyseaktivitet i 2016. Det foreligger etablerte 
beredskapsplaner på området.  
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Saksgrunnlag Ledelsens gjennomgang STHFs miljøstyringssystem  

Direktørens ledergruppe 16/05/17 
 

1) Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser 

Fakta: LGG ble sist gjennomført i direktørens ledergruppe 9/6/16.  

Status, hva gjenstår av områder/tiltak for oppfølging etter LGG 2016:  

Vedtatte tiltak etter LGG 2016: Status/ endrede tiltak pr. 10/05/17: 

Videre implementering av 

oppfølging/ dialogmøter på alle 

ledernivåer iht. tiltak og 

måloppnåelse av ytre miljø. 

Miljøledelse inngår i lederavtaler på alle nivå. 

Spørreundersøkelse gjennomført i mai 2017 tyder på at 

oppfølging skjer i stor grad. 

Kjemikaliehåndtering og 

kompetansebygging av lokal Eco 

online ansvarlig må ha fortsatt fokus 

for å sikre måloppnåelse. Tilbud om 

bistand og opplæring ved BHT. 

Ansvar: alle ledere. 

Informasjonsmøte gjennomført for klinikkstoffkartotek-

ansvarlige iht. årlig substitusjon, i ECO online, grønn kjemi 

og ved behov tilbys bistand fra BHT. Spørreundersøkelse 

gjennomført i mai 2017 tyder på fokus rundt 

kjemikaliehåndtering og at ECO online i stor grad er 

oppdatert. 

Oppdatering av miljøsystemet: 

Ansvar Ledelsens representant/ 

miljøkoordinator for miljøsystemet. 

Under oppdatering 

Plan for ferdigstilling av 

tilrettelegging av avfallssortering 

justeres etter anbud på ny leverandør 

sommer 2016. 

Anbudsrunden er forsinket. Anbud er akkurat tatt i mot og vil 

bli vurdert med det første.  

Miljøhåndboka (TQM ID 23180/v. 

3) oppdatert mht tillegg i 

lederansvar, prosedyreendringer, 

oppdatert oversikt dokumentasjon; 

samsvarsvurdering, funnliste DNV, 

klimarapport. 

Under oppdatering 

Sikre tydelige målbare delmål for 

linjeledelsen ved fastsettelse av nye 

miljømål for 2017. Ansvar: 

Ledergruppen 

Ny politikk og mål vedtatt. 

Status for måloppnåelse følges opp i 

ledergruppesak okt/nov 2016, LGG 

2017. Ansvar: Ledelsens 

representant/ miljøkoordinator for 

miljøsystemet. 

Oppfølging av måloppnåelse for miljømål ble ikke prioritert i 

2016. 

LGG 2017 gjennomføres 16/5/2017. 

Ny miljøpolitikk og nye miljømål er vedtatt (LG-sak 162-16 

og 5-17). 

Avviksmelding og avvikshåndtering 

ytre miljø tas opp som tema på 

relevante ledermøter. 

Kun ett avvik ytre miljø avvik er meldt. Gjelder innføring av 

el-billading ved sykehuset. 

Implementering av nytt kvalitetssystem i okt/nov 2017 gir 

muligheter for bedre kategorisering av klager og 

henvendelser, samt oppfølging av disse. 

Informasjon ut på Pulsen om 

miljøarbeidet som bidrag til 

holdningsskapende arbeid. 

Informasjon vedrørende miljøsystem, Eco online og 

miljøprosjekter informeres om på Pulsens nyheter og 

arbeidsrom Miljøledelse – Grønt sykehus  og STHF 

kommunikasjonsplan (link). Avventer ny felles E-læringskurs 

på ytre miljø fra HSØ. 

http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Miljoledelse_2014/Delte%20dokumenter/Klinikkstoffkartotekansvarlige%20STHF


 

Side 2 av 7 

 

 

Oppsummering/ vurdering: 

Er det områder som ikke er fulgt opp etter siste LGG? 

Er det tilstrekkelig fokus på oppfølging etter LGG i linjeledelsen? 

Forslag til konklusjon: 

Mange av tiltakene etter LGG 2016 er implementert og fulgt opp. Videre fokus på oppfølging i 

ledermøter på alle nivå og i oppfølgingsmøter er nødvendig.  

 

 

2) Resultater av interne revisjoner, vurdering av samsvar med lovbestemte krav og med andre relevante 

krav.   

Fakta: 

Oversikt gjennomførte interne revisjoner miljøsystem/ ytre miljø 2017 

Plan internrevisjon miljø Antall  Tema 

Intern spørreundersøkelse 

miljø 2017 

86 av ca 

100 

Miljømål og kontroll av kjemikalier 

 

Internrevisjon 2017 7 Gjennomføres høsten 2017 

 

Sammendrag funn og samsvarsvurdering fra intern spørreundersøkelse miljø 2017 

Tema, spørre-

undersøkelse miljø 2017 

Status 

samsvar 

Funn: avvik/ observasjoner/ kommentarer 

Miljømål 2017-18    OK - ca 80 % har fulgt opp HMS-handlingsplan 

Oppfølgning av miljømål  OK - praksis anpasses til nivå  

Kjennskap til klinikkens 

stoffkartotekansvarlig 

 OK - ca 86 % har kjennskap 

 

Styring og kontroll med 

seksjonenes stoffkartotek 

 I 85 % av de seksjonene som har svart, er Eco online 

oppdatert i noen grad eller stor grad. 2 % har oppdatert 

stoffkartoteket i liten grad, mens 13 % ikke har oppdatert i det 

hele tatt. Dette tyder på noe mangelfull oppfølgning av 

stoffkartoteket for enkelte seksjoner. 

Kommunikasjon av 

miljømål 

 I 73 % av de seksjonene som har svart, er nye miljømål 

kommunisert til medarbeiderne i noen grad eller stor grad. 

Dette viser et potensiale på kommunikasjon og bevisstgjøring 

av nye miljømål. 

 

Det er laget en samlet samsvarsvurdering etter gjennomført spørreundersøkelse, kartlegging av 

interessenter og miljøaspekter for 2017 som i stor grad viser samsvar mellom systemkrav/ lovkrav og 

praksis.  

 Oppsummering funn og utfordringer fra samsvarsvurderingen 2017: 

- Sikre fortsatt fokus og kompetanse for kjemikaliehåndtering i alle seksjoner. 

- Sikre fortsatt fokus og kommunikasjon av miljømål i alle seksjoner. 

 

Oppfølging av avvik og observasjoner etter periodisk revisjon 2 (PR2) ved DNV 2016 

Alle avvik er lukket og observasjoner er fulgt opp med relevante tiltak i respektive seksjoner og fagmiljøer. 

Dokumentasjon på oppfølging av revisjonsrapport ligger på Pulsen/ arbeidsrom/ miljøledelse. 
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På grunnlag av vår oppfølging av periodisk revisjon 2016 har DNV meldt følgende mulige  

oppfølgingsområder i 2017: 

Område Beskrivelse av observasjoner 

Miljøstyringssystem Oppdatering/tilpasning iht. ny standard (politikk, 

LGG, interessenter og krav, endringer , 

miljøaspekter og livsløpsvurderinger, kontekst, 

kommunikasjon, oppfølgning av miljømål i 

dialogmøter. 

Miljøavvik 

Miljøprestasjon og mål Miljømål (relevans for ulike 

kontekst/sammenheng) og handlingsplaner 

Avfallshåndtering Rutiner vedrørende smittefarlig avfall 

Kjemikaliehåndtering Oppdatering av data- og verneblader. 

Risikovurdering strålevern (gjelder kun radiologi) 

Kommunikasjon Bruk av e-læring 

Lederskap, miljøkompetanse og bevissthet Eierskap til miljøledelse systemet 

 

Oppsummering/ vurderinger: 

Har revisjonene vært nyttige og gitt merverdi? 

Er det behov for endring av revisjonsmetodikk, minirevisjoner (miljø) og internrevisjoner? 

Forslag til konklusjon/ tiltak: 

Resultat av spørreundersøkelsen, kartlegging av interessenter og miljøaspekter viser stor grad av 

samsvar mellom systemkrav/ lovkrav og praksis. Gjennomgående funn bør følges opp på systemnivå 

med følgende tiltak:  

- Kjemikaliehåndtering og kompetansebygging av lokal Eco online ansvarlig må ha fortsatt 

fokus for å sikre måloppnåelse. Tilbud om bistand og opplæring ved BHT. Ansvar: alle ledere. 

- Kommunikasjon og bevisstgjøring av miljømål må fokuseres mer på. 

 

 

3) Henvendelser fra eksterne, berørte interessenter inklusive klager 

Fakta:  

Antall klager/henv. 2015/16 reg. i 

Public 360 

Type henvendelse/ Status  

2015/2016: 1 16/00756 Skadefelling måker 

2016/2017:  Tilbud til ansatte om el-bil lading ved STHF. Henvendelse fra ekstern 

organisasjon. Ikke registrert i Public 360. 

Utfordring:  

Gjenkjenne, registrere og følge opp henvendelser vedr. ytre miljø i sak/arkiv system. 

 

Oppsummering/ vurdering: 

Forslag til konklusjon/ tiltak: 

Behov for bevisstgjøring rundt klager og henvendelser som gjelder ytre miljø. Fokuseres på ved 

implementering av nytt kvalitetssystem. 
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4) Organisasjonens miljøprestasjon 

Fakta: 

 

Miljøprestasjoner 

STHF, vesentlige 

miljøaspekter 

2013 2014 2015 2016 Kommentar 

Energiforbruk 

(GWh) 

51,7 47,8 45,9 45,4  

Avfallsmengde 

(tonn) 

1 308 1 151 1 080 1218 12,8% økning fra 2015-16, i hovedsak 

bestående av: 

Papir: 56% - utgjør 14% av tot.avfall 

Våt/organisk avfall: 26% - utgjør 6% av 

tot.avfall 

Restavfall: 7% - utgjør 54% av tot.avfall 

Vannforbruk 

(kubikkmeter) 

104 253 103 176 81 696* 83 094 Vaskeri out sourcet 2015 

*oppdatert 03/05/16    
 

Tallene er hentet fra Rapport om miljø og samfunnsansvar HSØ 2016 som viser STHFs miljøprestasjon på 

vesentlige miljøaspekter sammenstilt med tall fra alle helseforetak i HSØ. 

Fra 2017 rapporteres klimarapporten elektronisk fra de ulike fagområdene inn til Sykehusbygg HF 

 

Oppsummering/ vurdering: 

 

Er krav til prestasjon og ekstern rapportering i levert? 

Forslag til konklusjon/ tiltak: 

Årlig Rapport om miljø og samfunnsansvar Helse Sør Øst RHF viser en god utvikling på 

energiforbruk. Spesielt er miljøavtrykket redusert som følge av overgang til fornybar energi til 

oppvarming i Skien. Trenden for STHFs miljøprestasjoner for avfallsmengde og for vannforbruk ser ut 

til å flate ut.  

 

5) I hvilken grad mål og delmål er oppnådd 

Fakta:  

Miljømål 2015 – 2016, status: 
1. Vi har substitusjonsvurdert 5 % (12) av våre helse- og miljøfarlige kjemikalier 

Status  2015  Status 2016  

Antall miljøfaremerkede produkter ikke 

søkbart i ny versjon av Eco online. 

Alternativ søkning viste at 10 % av 

sikkerhetsdatablad på STHF manglet 

påkrevd risikovurdering  1/1/16.  

 

Fortsatt arbeid med utfasing av følgende 

produkter: Klorin, Krystallfiolett, 

Plastfjerner og Aceton. 

Fjernet: Sagewash. 

Se indikator status iht. antall stoffer per kriteriegruppe 1-4  

 

Følgende stoffer er fjernet, redusert forbruk eller endret 

arbeidsoperasjon fra enkelte seksjoner;  

 

klorin, krystallviolett, plasterfjerner, sagewash, K-16, 

formaldehydløsning 4%, xylen, histoclear II, Acetic acid 

glacial ACS, Reag:, INSTANT EOSIN-Y AQUEOUS, 

Hematoksylin (C.I. 75290) for mikroskopi. 

 

Generelt redusert forbruk av såpe ved økt bruk av 

mikrofiber. 

2. Energiforbruket er redusert tilsvarende årlig plan for energisparetiltak. 

Status 2015  Status 2016  



 

Side 5 av 7 

 

Forbruk: 45,9 GWh 

 

Fjernvarmeleveranse innført nov 2015 

Forbruk: 45,4 

3. Andelen sortert avfall skal være økt til 38 % innen utgangen av 2016 

Status 2015  Status 2016  

Andel sortert avfall 42,4 %. 

 

Det jobbes med tilrettelegging for økt 

sortering av avfall på flere seksjoner, og 

dette forventes å få effekt på sorteringsgrad. 

Andel sortert avfall 45,5 %. 

 

Arbeidet med ytterligere tilrettelegging av avfallssortering 

pågår 

4. Vi skal ha redusert sykehusets papirforbruk med 20 % innen utgangen av 2016. 

Status 2015  Status 2016  

Forbruk: 13580 pk 

Reduksjon på ca. 16 % fra 2014 

Reduksjon på ca. 18 % fra 2012 

Forbruk: 15535 pk 

Økning på ca 12 % fra 2015 til 2016 

Totalt reduksjon på 6,3% 2012-2016 

5. Sykehusets tjenestetransport er redusert fra 2014 nivå.  

Status 2015   Status 2016  

Forbruk drivstoff eide/ leasede kjøretøy:  

221 257 liter (inkl. interntransport og 

tjenestereiser for eide/leasede biler) 
 

 

 

Flyreiser: 465921 km 

 

Ansatte egne kjøretøy i tjeneste: 1 146 063 

km. El-bil ikke registrert. 

Forbruk drivstoff eide/ leasede kjøretøy:  

165 050 liter (inkl. interntransport og tjenestereiser for 

eide/leasede biler) OBS endret rapporteringsgrunnlag 

endret (færre ambulansestasjoner) gjør at tall for 2015 og 

2016 ikke er sammenlignbare. 

 

Flyreiser: 362715 km 

 

Ansatte egne kjøretøy i tjeneste: 1 139 379 km.  

I tillegg el-bil 35 152 km 

 

HSØ Grønn kjemi – indikator for substitusjon - status 06.01.2017 

Helseforetakene har plikt til å vurdere om kjemikalier kan innebære risiko for helse eller miljø og om det 

kan erstattes. 

  Sykehuset Telemark  Substitusjon   
  Antall stoff i bruk Antall substituert Andel 
  Kriteriegruppe 1* 2 2 100,0 % 
  Kriteriegruppe 2 40 29 70,7 % 
  Kriteriegruppe 3 69 49 87,5 % 
  Kriteriegruppe 4 43 39 92,9 % 
  

  
  72,07% 

*Kriteriegruppe 1 krever dispensasjonssøknad for bruk av stoff på HSØ restriksjonsliste for kjemikalier 

 

Dispensasjonssøknad; Krom(VI) oksid / 

MSK/Avd. patologi 

Godkjent lokalt 

Avventer innvilgning fra HSØ Grønn kjemi 

 

HSØ Grønn kjemi – mål 2017 

10% reduksjon av helse- og miljøfarlige 

stoffer i kriteriegruppe 2 og 3  

Forankring av lokalt mål 2017 i ledelsen; 3% 

 

 

Utfordringer for måloppnåelse:  

- Definere tydelige mål og relevante tiltak som følges opp og måles på ulike nivå i organisasjonen   

- Sikre riktig ressursbruk i organisasjonen som samsvarer med miljøeffekten som oppnås 

 

Oppsummering/ vurdering: 

Er målene egnede og hensiktsmessige? 
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Er mål og HMS- handlingsplaner fulgt opp? 

Forslag til konklusjon/ tiltak: 

Fokus på tiltak og måloppnåelse skal være del av oppfølging/ dialogmøter på alle ledernivå. Ansvar: 

linjeledelsen. 

Status for måloppnåelse følges opp i ledergruppesak okt/nov 2017, LGG 2018. Ansvar: Ledelsens 

representant/ miljøkoordinator for miljøsystemet. 

 

 

6) Status for korrigerende og forebyggende tiltak 

Fakta: 

 

Avvik og forbedringsforslag Ytre Miljø 2014 – 2016, pr. underkategori: 
Ytre miljø/ underkategorier 2014 

 

2015 

 

2016 

 

Kommentar - 2016 

Avfallshåndtering 65 10 5 Avvik vedr. søl, feil sortering iht. risikoavfall 

Kjemikaliehåndtering 1 3 4 Mangelfull sikring ved levering av farlig 

stoff, manglende merking av stoff 

Forurensning – utslipp/ søl 2 1 1 10% formalin ute (3-4l) 

Annet Ytre miljø 4 2 0 - 

Forbruk av resurser/energi  1 0 - 

Totalt 72 17 10  

 

Nesten alle avvik er ferdig behandlet og lukket i TQM. 

 

Utfordringer: 

- Vanskelig å gjenkjenne når avvik skal meldes på kategori ytre miljø. Et avvik kan favne flere kategorier 

for eksempel arbeidsmiljø og ikke registreres innunder ytremiljø.  

 

Oppsummering/ vurdering.  

 

Er avvikssystemet hensiktsmessig og i tilstrekkelig i bruk for å fange opp avvik og forbedringsområder for 

ytre miljø? 

Forslag til konklusjon/ tiltak: 

Avviksmelding og avvikshåndtering ytre miljø tas opp som tema på relevante ledermøter. Ibruktakelse 

av nytt helhetlig kvalitetssystem høsten 2017 vil bidra til bedre avvikshåndtering og –oppfølging. 

Ansvar: linjeledelsen.  
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7) Endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår 

organisasjonens miljøaspekter 

 

Fakta: 

 

Årlig kartlegging av miljøaspekter innen relevante fagområder gjennomføres iht. prosedyre som grunnlag 

til LGG og rullering av miljømål. Endringer i sentralt miljølovverk og andre krav vurderes i 

gjennomgangen. Oppdatert oversikt over vesentlige miljøaspekter inngår som grunnlag for rullering av 

miljømål. Behov for lokal risikovurdering og behov for beredskap vurderes i kartleggingen.  

 

Oppsummering/ vurdering: 

 

 

Forslag til konklusjon/ tiltak: 

Oppdatert kartlegging av miljøaspekter har ikke avdekket endrede krav eller forutsetninger i som 

medfører endringsbehov i miljøsystemet.  

 

 

8) Anbefaling om forbedringer 

Miljøsystemet og dets elementer vurderes med tanke på om det er hensiktsmessig for å sikre forpliktelsen 

til kontinuerlig forbedring av STHFs miljøprestasjoner, inkludert miljøpolitikk, miljømål og delmål. 

 

Oppsummering/ vurdering:  

 

Er miljøpolitikk og miljømål fremdeles aktuelle? 

Er informasjon og opplæringsaktiviteter tilstrekkelige? 

Er miljøstyringssystemet: 

 Velegnet - er styringssystemet tilpasset virksomheten og i stand til å ivareta endringer? 

 Tilstrekkelig - har vi nødvendig styring og kontroll, og dekker systemet relevante krav?  

 Virkningsfullt - bidrar systemet til at vi når målene? 

 Tilstrekkelig integrert i virksomhetsstyringen? 

 

Fungerer miljøstyringssystemet tilfredsstillende. Behov for endring? 

 

Konklusjon/ handlingsplan med tiltak:  

Konklusjoner trekkes i møtet. 

 

 

 



 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:  

Idefase for utbygging somatikk Skien – Styringsdokument og tidsplan 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

45-2017 Annette Fure 

Prosjektleder Utbygging 

somatikk Skien 

Beslutning 23.5.2017 

                                                                                                   

 

 

Trykte vedlegg: Styringsdokument for Idefase, Utbygging somatikk Skien 

Utrykte vedlegg:  
 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? 

Ja, videreutvikling av pasienttilbudet og arealene ved STHF vil ha stor betydning for 

pasientsikkerheten. 

 

 

Ingress: 
 

Med bakgrunn i mandat for Idefase for utbygging somatikk i Skien har STHF utarbeidet et 

styringsdokument for idefasen og en preliminær tidsplan for gjennomføring av det videre 

arbeidet. Styringsdokumentet gir en oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idefasen på en måte 

som skal være retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. Styringsdokumentet skal 

videre sikre at leveransen til konseptfasen er av en slik kvalitet og med innhold som kreves iht. 

tidligfaseveilederen. 

 

Intern prosjektorganisasjon i STHF er nå under etablering. Gjennomføring av det videre 

arbeidet vil skje i nært samarbeid med Helse Sør-øst og Sykehusbygg.  
 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

 Styret godkjenner styringsdokumentet for Idefase for Utbygging somatikk Skien 

 Styret godkjenner tidsplan for gjennomføring av arbeidet 

  
 

Skien, den 11. mai 2017 

 

 

Tom Helge Rønning   

Administrerende direktør 

  



Beskrivelse: 
 

Den overordnede målsettingen med idefasen er 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 som ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst den 15.12.2016: 

 Sengeområde 

 Poliklinisk- og dagområde 

 Operasjonsområde 

 Stråleterapi 

 

Idefaserapporten skal gi grunnlag for å ta stilling til oppstart av konseptfase for hele, eller 

deler av, prosjektprogrammet. 

 

Med bakgrunn i dette mandatet for Idefase for utbygging somatikk i Skien har STHF 

utarbeidet et styringsdokument og en preliminær tidsplan for gjennomføring av det videre 

arbeidet. Vedlagt er styringsdokumentet for Idefase som gir en oversikt over sentrale forhold i 

arbeidet i idefasen på en måte som skal være retningsgivende og avklarende for alle aktører i 

prosjektet.  

 
 

Foreløpig tidsplan 

 
Foreløpig tidsplan er skissert frem mot oppstart av utbygging:  

 

 
 

Den foreløpige tidsplanen innebærer at realisering tidligst kan starte i 2020. Det kan derimot 

være mulig å fatte vedtak på enkeltelementer i mandatet som beløper seg til under 500 mill. 

kr. Disse kan da finansieres utenom statsbudsjettet og teoretisk kunne ha en tidligere dato for 

oppstart. 

 

 



Etablering av styringsgruppe 

 
Styringsgruppen for idefase ble konstituert 28.4.2017 og består av følgende medlemmer: 

 

 
 

 

Arbeidsgruppene vil bestå av representanter fra 

klinikkene, brukerorganisasjonene og 

verneombud.  

 

Tidlig i prosjektarbeidet vil arbeidsgruppene 

fokusere på virksomhetskonseptene som skal 

realiseres for å få til best mulig pasientflyt, 

internlogistikk og ikke minst god kvalitet. 

Disse virksomhetskonseptene vil gi klare 

føringer for valgte løsninger og 

bygningsmessig utforming. Eksempler på 

virksomhetskonsepter kan være om STHF ønsker å 

etablere et rent sengebygg med sengetun og teamorganisert bemanning, eller om 

sengepost/moderpost skal etableres sammen med dagaktivitet/poliklinikk. Et annet eksempel 

er om det skal etableres fleksible poliklinikker, der ingen fag «eier» sine egne poliklinikkrom, 

men der poliklinikkrommet rigges med utstyr tilpasset det fagområdet som disponerer rommet 

den aktuelle dagen. Dette for å få til økt ressursutnyttelse på tvers av fag og gi rom for 

forlengede åpningstider. 

 

Med en slik organisering av prosjektarbeidet vil bemanningen i de ulike arbeidsgruppene 

variere i løpet av prosjektperioden, der involvering fra linjen vil være dominerende i 

tidligfase, og der byggeteknisk kompetanse tar over etter hvert som virksomhetskonseptene 

etter hvert er valgt. 
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 ENDRINGSLOGG 

Versjon Dato Kapittel Endring Godkjent av 

1.1 24.04.17  Endret på grunn av tilbakemelding 
fra HSØ vedrørende leveranse 

 

1.2 27.04.17  Endret tidsplan  

     

1 BAKGRUNN 

Sykehuset Telemark har gjennom STHF utviklingsplan 2030 [1] vektlagt bedring av 
ressursutnyttelse, fleksibilitet, pasientsikkerhet, smittevern, logistikk og faglig samarbeid. Det 
valgte senarioet i utviklingsplanen innebærer flytting av all somatisk virksomhet fra Porsgrunn 
til Skien. I tillegg er det besluttet å etablere et strålesenter ved STHF i Skien. Dette forutsetter 
utvikling av den somatiske bygningsmassen i Skien. 

I styresak nr. 099-2016 [2] vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at Sykehuset Telemark HF kan gå 
videre med prosjektprogrammet for somatikk Skien til idéfase, og adm. direktør i Helse Sør-Øst 
RHF fikk fullmakt til å fastsette mandat for idefasen. Idefasen er i den nye veilederen for 
tidligfaseplanlegging [3] blitt omdøpt til prosjektinnramming, denne er vedtatt i styret i 
Sykehusbygg i sak 18/17 men ennå ikke implementert i det regionale helseforetaket.  

2 MANDAT FOR IDEFASEN 

HSØ har gitt mandat for idefasen i dokumentet [4], der følgende overordnet mål er fastlagt 
(sitat): 

Den overordnede målsettingen med idefasen er 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 som ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst 
den 15.12.2016: 

 Sengeområde 

 Poliklinisk- og dagområde 

 Operasjonsområde 

 Stråleterapi 

Idefaserapporten skal gi grunnlag for å ta stilling til oppstart av konseptfase for hele, 
eller deler av, prosjektprogrammet. 
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Idefasen skal identifisere de alternativene som best understøtter de visjoner og mål som er 
beskrevet i utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF. 

I mail fra HSØ [5] presiseres det at en skal legge den gamle veilederen [6] til grunn for 
gjennomføring av idefasen. Til tross for at det i mandatet [4]står: 

Det skal utarbeides en idefaserapport som tilfredsstiller dokumentasjonskravene for en B2- 
beslutning i henhold til gjeldende veileder for Tidligfase i sykehusprosjekter, slik den foreligger 
ved sluttføring av den omsøkte idefase. (vår understreking) 

I mail fra HSØ [5] presiseres det at STHF skal legge den gamle veilederen [6] til grunn for 
gjennomføring av idefasen. 

3 BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS LEVERANSE 

Idefasen skal presisere behovet og identifisere mulige, prinsipielle løsningsalternativer. Det 
omfatter både virksomhetsmessige løsninger og fysiske byggløsninger. 

I hht veileder [6] skal idéfasen avklare hvilke alternative prosjekt som er ”liv laga”. At et 
prosjekt (eller en løsning) er ”liv laga” innebærer at det er:  

 Relevant. Oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket.  

 Gjennomførbart. Kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom.  

 Levedyktig. Helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom 
prosjektets levetid.  

 
Idéfaserapporten skal minimum inneholde:  

 Hvilke alternative løsninger som kan videreføres i konseptfasen  

 Mandat og rammer for konseptfasen  

 Plan for gjennomføring av konseptfasen 
 

Idéfaserapporten 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 mål og strategier som er beskrevet i utviklingsplanen. 

I tillegg er det i mandatet beskrevet temaer som krever utredninger for alternative løsninger i 
tråd med den vedtatte utviklingsplanen. Dette skal utredes i den grad det har konsekvens for 
styringsdokumentets utforming og avgrensninger. Spesielt gjelder dette avhengighetene 
mellom de ulike tiltakene i prosjektprogrammet og den økonomiske bæreevnen i foretaket. 

Utviklingsplanen viser at et bygningsmessig alternativ 0, dvs. kun teknisk oppgradering av 
eksisterende sykehus, gir det laveste totale investeringsbehovet. Dette alternativet 
tilfredsstiller ikke sykehusets behov og er ikke bærekraftig framover. Alternativet tas likevel 
med i idefasen og en skal foreta en nærmere vurdering av dette. Spesielt skal det vurderes 
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hensiktsmessighetene ved å samle elektiv behandling og ø-hjelp og på hvilken måte man best 
oppnår en optimal ressursutnyttelse. 

Resultatet av fasen skal tilfredsstille dokumentasjonskravene for en B2-beslutning i henhold til 
gjeldende veileder for Tidligfase i sykehusprosjekter. 

4 FORUTSETNINGER OG RAMMER FOR PROSJEKTET  

4.1 Formål med dette styringsdokument 

Dokumentet skal gi oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idefasen på en måte som virker 
retningsgivende og avklarende for alle aktører i prosjektet. Styringsdokumentet skal videre 
sikre at leveransen til konseptfasen er av en slik kvalitet og innhold som kreves iht. 
tidligfaseveilederen. 

4.2 Overordnet mål 

Målbildet for Sykehuset Telemark er et framtidig faglig sterkt sykehus der vi skaper pasientens 
helsetjeneste. Sykehuset Telemark skal være et attraktivt sykehus preget av faglig kvalitet, gode 
fasiliteter, effektiv samhandling med kommunene om desentraliserte tilbud, samt ha en sunn 
økonomi.  

4.3 Strategisk utviklingsplan 

Styret i Sykehuset Telemark HF behandlet i møtet 14. september 2016 sak 64-2016, ST HF 
utviklingsplan 2030, og fattet følgende vedtak: «Styret for STHF vedtar STHF utviklingsplan 
2030, versjon 1.0, datert 14.09.16.» [1]. Dette dokumentet er førende for arbeidet i 
utviklingsplanen med unntak fra kapasitets beregninger der mandatet [4] pålegger å utvide 
tidshorisonten til 2035 og bruk av høy utnyttelsesgrad for kapasitetsbærende rom.   

4.4 Strategi for utvikling av eiendomsmassen 

Strategien for utvikling av eiendommene [7] består av fire elementer: 

1. Avhending av eiendommer som ikke benyttes eller der arealandelen som sykehuset 
benytter er lav. 

2. Utvikling/nybygg for å dekke endret behov avdekket gjennom framskrivning av aktivitet 
til 2030, hvor framskrivingen er vektet i forhold til medisinsk utvikling og drivere.  

3. Fjerning av 40 % av vedlikeholdsetterslepet (teknisk oppgraderingsbehov), dvs. et 
vedlikeholdsetterslep i 2030 på ca. 600 mill. 

4. Vedlikehold av eiendomsmassen i takt med forringelsen. 
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4.5 Aktivitetsnivå for somatikk 

Tidsperspektivet for kapasitetsframskriving skal være 2035, og ta utgangspunkt i den felles 
regionale framskrivningen som skal gjennomføres av HSØ våren 2017. 

4.6 Løsninger for økt arealmessig kapasitetsbehov i Skien 

Sykehuset Telemark har gjennom arbeidet med utviklingsplanen og tidligere planer identifisert 
en rekke prinsipielle alternativer for de ulike utfordringene. Disse løsningene skal være med i 
vurderingene videre. Disse er dokumentert i den bygningsmessige utviklingsplanen [7] 

4.7 Tillatt kostnadsnivå 

Skissert kostnadsramme i utviklingsplanen er ca. 2,2 mrd. kr, hvorav 1,2 mrd. kr er regionalt 
finansiert (2016 verdi). Dette programmet skal innramme de regionalt finansierte prosjektene. 

4.8 Målverdi 

Målverdien (Target Value) som skal benyttes i designprosessen settes til 90 % av tillatt 
kostnadsnivå. 

5 METODIKK FOR PROSJEKTGJENNOMFØRING 

Prosjektet skal gjennomføres i henhold til prinsippene i «Lean Planning». Dette innebærer blant 
annet at  

 Byggherren setter de økonomiske begrensningene for prosjektet. 

 Bruken av bygningene bestemmes før design. 

 Verdi for brukerne (her byggherre) er styrende for valg av løsningene – metodikken 
verdianalyse kan benyttes. 

 Målverdi metodikken (Target Value Design) benyttes i alle faser. 

 Byggherren er involver i alle stadier av prosjektet og i daglig ledelse av prosjektet. 

 Det etableres tverrfaglige team som, i tillegg til prosjekterende, inkluderer både 
medisinsk så vel som teknisk personell fra helseforetaket. 

6 AKTIVITETER I IDEFASEN 

Følgende hovedaktiviteter skal gjennomføres i idefasen 

 Fastlegge overordnede rammer 

 Beskrive hensikt, krav og hovedkonsept 
 Beskrive prosjektmål 
 Beskrive kritiske suksessfaktorer, herunder interessentanalyse knyttet 

til realisering av resultat og effektmål 
 Fastlegge rammebetingelser 

o Prosjektet SKAL (skal-krav)  
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o Prosjektet KAN tillate seg (bør-krav)  
o Prosjektet SKAL IKKE (skal-krav) 

 Grensesnitt 

 Avklare innvirkning ønskede driftskonsepter har på prosjektprogrammet 

 Samhandling og personellutnyttelse mellom dagenhet/poliklinikk og 
sengeposter 

 Logistikk og organisering av effektive pasientforløp, herunder 
utnyttelse av senger (inkl. akuttmottak/observasjonssenger og 
intensiv-/intermediærsenger).  

 Nærhetsbehov mellom ulike fagområder/funksjoner 
 Effektiv utnyttelse av teknologi og utstyr 

 Fastlegge aktivitetsnivå i 2035 på HDG nivå 

 Identifisere ulike alternativer for løsninger av forventet aktivitetsnivå 

 Fastlegge kapasitetsbehov på HDG nivå 
 Fastlegge arealbehov pr delfunksjon og HDG 
 Arealplanlegging på delfunksjonsnivå 
 Anbefalt arealplan for bruk i prosjektnedbrytningsstruktur 

 Fastlegge prosjektstrategi 

 Utarbeide strategi for styring av usikkerhet 
 Utarbeide gjennomføringsstrategi 
 Beskrive prosjektorganisering, roller, ansvar og beslutninger  

o Organisering mellom basisorganisasjon og prosjekt  
o Organisering internt i prosjektet  
o Styringsgruppe og referansegruppe 

 Fastlegge prosjektstyringsbasis 

 Lage prosjektbeskrivelse med aktiviteter for konseptfasen 
 Beskrive hoved leveranser og milepælsplan i konseptfasen 
 Prosjektnedbrytningsstruktur PNS basert på anbefalt arealplan 
 Beskrive avhengigheter mellom prosjektene i programmet og til andre 

prosjekt eller arbeider som ikke er en del av prosjektprogrammet 
 Lage kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan 
 Lage tidsplan 
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7 RESSURSER FOR GJENNOMFØRING AV IDEFASEN  

Det er tidligere utført mange analyser som kan gjenbrukes i denne fasen. Dette betyr at det er 
en begrenset prosess som nå må gjennomføres. 

Idefasen vil bli gjennomført innenfor et budsjettanslag på 1,3 millioner kroner. Dette inkluderer 
kjøp av eksterne tjenester og evt. frikjøp av interne ressurser. Dette dekkes av STHFs midler.  

Arbeidet ledes av prosjektleder i Sykehuset Telemark og utføres av engasjerte rådgivere som vi 
har rammeavtale med. Sykehusbygg HF skal benyttes som konsulent i deler av utredningen.  

I tillegg skal ressurser i administrasjon og relevante klinikker bli involvert i arbeidsgrupper. 
Brukerorganisasjonene skal være en integrert del av aktuelle arbeidsgrupper. Timekostnader 
for egne ansatte som ikke frikjøpes inngår ikke i budsjettanslag på 1,3 millioner kroner. 

 

 

 

 

Figur 7-1 Prosjektorganisering i idefasen 
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8 PLAN FOR GJENNOMFØRINGEN AV IDEFASEN  

Det skisseres et foreløpig opplegg for planprosessen: 

Idefasen påbegynnes vår2017 og avsluttes høst 2017. 

• Styreseminar om styringsdokument for konseptfasen høst 2017. 

• STHF styrebehandling desember 2017 (B2). 

• Eventuell HSØ styrebehandling (B2) februar 2018. 

• Eventuell oppstart av konseptfasen mars 2018. 

 
Figur 8-1 Illustrasjon av framdriftsplan med konseptfasen etter ny og gammel veileder 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:  Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF  

– salg av inntil 25 boenheter  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

46 -2017 Tom Helge Rønning, administrerende direktør 

Elin M Skei, konst. klinikksjef  

Beslutning 

 

23.05.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  Rapport Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF, pr 22.03.2017          

Utrykte vedlegg: Ingen   

 

 

Ingress: 
 

Prosjekt Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF – revisjon av sykehusets tilbud med anbefalinger, 

omfattet en gjennomgang av dagens driftsform med anbefaling om endringer. Arbeidene inkluderte 

vurdering om fortsatt egen regi eller kjøp av tjenester for tjenesteboliger til sykehusets ansatte.  

Hovedmotiv for revisjonsarbeidet var sikre effektiv drift og frigjøre kapital til sykehusets 

investeringsbehov. 

 

Behandling i AD ledergruppe 2.5. og AMU 25.4. gav tilslutning til anbefaling av valg av alternativ 1 

-salg av 25 boenheter i Porsgrunn og Skien, og drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Styret støtter anbefalingen, valg av alternativ 1, om salg av inntil 25 boenheter i Porsgrunn og Skien,  

og fortsatt drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi. 

 

 

 

 

 

Skien, den 23.5.2017 

 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken 

 
Sykehus har tradisjonelt hatt tjenesteboligtilbud til ansatte av 3 årsaker. Dette er tjenesteboligtilbud av 

kortere eller lengre varighet til: 

-helsepersonell i utdanning – turnuskandidater (nå LIS1), medisinstudenter, hospitanter 

-ansatte ved rekruttering – tilflytting til sykehusets lokasjoner 

-vikarer for ferieperioder/kortere perioder. 

 

Videre benytter sykehuset på Notodden tjenesteboliger ved ytterligere 2 behov: 

-som overnattingsrom for helsepersonell i hvilende tilstedevakt, grunnet begrenset tilgang på 

overnattingsfasiliteter for vaktpersonell i sykehusets hovedbygg, 

-som overnattingsrom for helsepersonell ved turnusoverganger, grunnet lang reise hjem-arbeid, 

sistnevnte aktivitet ble økt etter gjennomført omstilling Rjukan-Notodden i 2014-15.  

 

Sykehuset Telemark HF har 120 tjenesteboliger for ansatte: 

Skien   80 stk. boenheter i ulike størrelser fra 34 til 92 kvm 

Porsgrunn  26 stk. boenheter i ulike størrelser fra 39 til 80 kvm 

Notodden 14 stk. boenheter i ulike størrelser fra 55 til 90 kvm 

  I tillegg leies det inn 9 boenheter fra det private markedet på Notodden. 

 

Boenheter i Porsgrunn og Skien har en tilfredsstillende standard bygnings- og interiørmessig. 

Boenheter på Notodden har en lavere standard. Gjenstående utbedringsbehov på Notodden er ytterligere 

teknisk oppgradering. Drift av tjenesteboliger omfatter årlige gjenanskaffelser/oppgradering etter behov. 

Salg av boliger vil redusere fremtidig oppgraderingsbehov, frigjøre kapital og ressurser til drift og 

ledelse. 

 

Prosjektrapporten tar utgangspunkt i sykehusets gjeldende vedtak for drift og rutiner for Sykehuset 

Telemarks tjenesteboliger, sist revidert og vedtatt pr 3.9.2013. 

-all tjenestebolig aktivitet er basert på 0-drift, dvs. leieinntekter skal dekke alle kostnader.  

-driftsbudsjett forutsetter 90 % beleggsgrad. 

 

Prinsipielt er det mange løsninger for å sikre bolig/overnattingstilbud til sykehusets ansatte.  

I utredningen vurderes driftskonsept; tilbud i sykehusets regi og kostnadsnivå, sett opp mot hvilke tilbud 

som finnes eller kan etableres innen rimelig tid på det private marked, og hvilket kostnadsnivå disse 

løsningene eventuelt ville gi for sykehuset. 

 

Prosjektarbeidet omfattet gjennomgang med beskrivelse av og anbefaling for fagområdet tjenesteboliger 

ved Sykehuset Telemark. Tema som ble berørt var følgende: 

- krav til spesialisthelsetjenesten om å tilby tjenestebolig til enkelte ansattgrupper 

- sykehusets personalpolitikk - tilbud om tjenestebolig 

- driftsformer for tjenesteboliger og krav til leveranser  

- salg av tjenesteboliger 
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Tjenestebolig til enkelte ansattgrupper (56 boenheter) 

Tilbud om tjenestebolig til helsepersonell i utdanning er regulert i avtaleverk med legeforeningen og 

Universitetet i Oslo. Sykehuset har turnuskandidater (nå: LIS1), medisinstudenter og hospitanter.  

-Sykehuset har årlig 36 turnuskandidater (LIS1), hvorav 26 i Skien og Porsgrunn, og 10 på Notodden. 

-Sykehuset har inntil 16 tjenesteboliger til Medisinstudenter. 

-Sykehuset har i gjennomsnitt 5 hospitanter til enhver tid, ved Skien, Porsgrunn og Notodden. 

 

Tjenestebolig for korttids vikarer (22-27 boenheter) 

Sykehuset har et omfang av korttidsenheter i Porsgrunn/Skien på 15-20 enheter og Notodden 7 enheter. 

 

Tjenestebolig bruk som vaktrom på Notodden (10 boenheter) 

Sykehuset på Notodden har 3 stk. overnattingsrom for hvilende tilstedevakt i hovedbygget. I tillegg 

brukes 10 tjenesteboliger med 14 soverom til dette formål. Totalt 17 «overnattingsrom» for aktuelt 

vaktpersonell på Notodden.  

 

Tjenestebolig bruk til rekruttering og turnusovergang (Notodden) (27-32 boenheter) 

Resten av sykehusets tjenesteboliger benyttes ved rekruttering til sykehusets lokasjoner og som 

overnattingsmulighet ved turnusoverganger på Notodden. 

 

Senarioer som ble vurdert er følgende: 

Alt 0:  Drift og eieforhold som i dag. 

 

Alt 1:  Salg av 25 boenheter i Porsgrunn og Skien,  

drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi. 

 

Alt. 2:  Salg av 40 boenheter i Porsgrunn og Skien,  

leie av 15-20 korttids botilbud i Skien fra ekstern part,  

drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi. 

 

Alt 3:  Salg av alle 120 boenheter i Porsgrunn, Skien og Notodden,  

leie av botilbud/tjenester fra ekstern part tilpasset sykehusets behov  

iht. avtaleverk og tilbud ved vikarbehov. 

 

Et økonomisk estimat for omsetning av tjenesteboliger iht. alternativene: 
Alt. 1 Salg av 25 tjenesteboliger   = 15 mill. kroner 

Alt. 2 Salg av 40 tjenesteboliger   = 22 mill. kroner 

Alt. 3 Salg av alle tjenesteboliger  = 81 mill. kroner 

 

 

Vurdering av alternativ 2 viser økte kostnader og høyere risiko. Dette gjør at prosjektet ikke anbefaler 

salg av tjenesteboliger i Skien som benyttes til korttids aktivitet, men fortsette aktivitet som i dag. 

 

Vurdering av alternativ 3 viser at det eksisterer ikke et eksternt marked i Skien og på Notodden, som på 

kort sikt kan dekke sykehusets behov for overnatting/boliger til ansatte som beskrevet i rapporten.  
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Et prinsipielt vedtak om en eventuell utfasing av tjenesteboliger i sykehusets regi må derfor følges opp 

med planlegging av fremtidige løsninger.  

Alle tjenesteboliger i Porsgrunn og Skien er borettslagsenheter. Omsetning av borettslagsboliger er 

lovregulert mht. hvor stor eierandel en juridisk part kan inneha. Et skissert samlet salg av sykehusets 

tjenesteboliger til en 3. part, for eventuelt tilbakeleie iht. sykehusets behov, vil kreve juridiske 

avklaringer.  

 

Prosjektutredningen anbefaler alternativ 1; salg av 25 tjenesteboliger og fortsatt tjenestebolig drift i 

sykehusets regi. Sykehuset vil med gjennomføring av anbefalt løsning inneha 95 tjenesteboliger,  

dvs. 8 i Porsgrunn, 73 i Skien og de samme 14 på Notodden samt noen innleide enheter. En reduksjon 

av tjenestens omfang vil medføre reduksjon av drift slik at kostnadsnivå tilpasses inntektsnivået.   
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1. Innledning 

Prosjekt Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF – revisjon av sykehusets tilbud med 

anbefalinger, omfatter en gjennomgang av dagens driftsform med anbefaling om endringer. 

Det har vært 2 hovedmotiv for revisjonsarbeidet; sikre effektiv drift og frigjøre kapital til 

sykehusets investeringsbehov. 

 

Prosjektutredningen startet i mars 2016 og ble foreløpig avsluttet pr september 2016.  

Fra oktober 2016 ble prosjektutredningen overført til prosjekt STHF Omstilling 2016-2018  

og delprosjekt C1 – Effektivisering av tjenestetilbud og kjøp av tjenester. Dette medførte en 

justering av arbeidene ift. vurdering om fortsatt egen regi eller kjøp av tjenester for 

tjenesteboliger til sykehusets ansatte. Prosjektutredningen avsluttet arbeidene pr mars 2017. 

Prosjektdeltakere har vært Hilde K. Johansson, Turid Bredesen og Elin M. Skei. 

 

Senarioer som er vurdert er følgende: 

Alt 0:  Drift og eieforhold som i dag. 

 

Alt 1:  Salg av 25 boenheter i Porsgrunn og Skien,  

drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi. 

 

Alt. 2:  Salg av 40 boenheter i Porsgrunn og Skien,  

leie av 15-20 korttids botilbud i Skien fra ekstern part,  

drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi. 

 

Alt 3:  Salg av alle 120 boenheter i Porsgrunn, Skien og Notodden,  

leie av botilbud/tjenester fra ekstern part tilpasset sykehusets behov  

iht. avtaleverk og tilbud ved vikarbehov. 

 

 

Sykehuset Telemark har tjenesteboliger i Skien, Porsgrunn og Notodden. Tidligere var det 

også et tilbud på Rjukan, men dette ble tatt ut av tjenestebolig driften iht. sykehusets reduserte 

aktivitet på Rjukan.  

 

Fusjon mellom Sykehuset Telemark HF og Blefjell Sykehus HF ved Notodden og Rjukan 

sykehus pr 1.7.2009, medførte gjennomgang av driftsfunksjoner innenfor en rekke områder i 

perioden 2010-2012. Sykehusets tjenesteboligtilbud hadde svært ulike driftskonsepter på 

Rjukan/Notodden og Skien/Porsgrunn. Forskjellene omfattet: 

- administrasjon med tildeling, kontraktsforhold, innrapportering,  

- service og leveransetjenester,  

- krav til beleggsgrad, kostnadsdekning som driftskonsept, økonomistyring,  

- teknisk standard og vedlikehold. 

 

Boenhetenes tekniske tilstand og interiørmessige utrustning hadde betydelige forskjeller, 

standard var generelt lavere ved Rjukan og Notodden sammenlignet med Porsgrunn og Skien. 
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Service og systemledelse (den gang Serviceklinikken) fremmet intern sak vedr. felles 

driftskonsept for sykehusets tjenesteboliger. Denne ble vedtatt i 2013.  

Prosjektrapporten tar utgangspunkt i sykehusets gjeldende vedtak for drift og rutiner for 

Sykehuset Telemarks tjenesteboliger, sist revidert og vedtatt pr 3.9.2013. 

 

Ytterligere effektivisering av området drift av tjenesteboliger ble gjennomført i 2014-15. 

Gjennomførte tiltak har vært nedtak av tjenestebolig aktivitet på Rjukan iht. sykehusets 

reduserte aktivitet på stedet, driftsmessige utbedringer av teknisk standard og interiør ved 

tjenesteboliger på Notodden, sentralisering av sykehusets administrative funksjoner og 

effektivisering av drift med reduksjon av innleide boenheter på Notodden. Effekt av tiltakene 

er mer effektiv drift av tjenesteboliger med bedret standard på tilbud, økt beleggsgrad og 

forbedret driftsøkonomi. 

 

Arbeidene fortsatte i 2016 med oppstart av revisjon av driftskonsept for sykehusets 

tjenesteboliger med hovedmål sikre effektiv drift og redusere antall boenheter, slik at salg av 

sykehusets eiendommer/tjenesteboliger kan bidra til sykehuset investeringsbehov. 

 

Sykehuset Telemark HF har følgende tjenesteboliger for ansatte: 

Skien   80 stk. boenheter i ulike størrelser fra 34 til 92 kvm 

Porsgrunn  26 stk. boenheter i ulike størrelser fra 39 til 80 kvm 

Notodden 14 stk. boenheter i ulike størrelser fra 55 til 90 kvm 

  I tillegg leies det inn 9 boenheter fra det private markedet på Notodden. 

 

Alle sykehusets tjenesteboliger til ansatte er i gangavstand fra sykehuset hovedbygg, unntatt  

2 av totalt 120 enheter. Detaljert oversikt over sykehuset tjenesteboliger følger i vedlegg. 

2. Hensikt med prosjektet 

Prosjektutredningen, som startet med en revisjon av sykehusets tjenestebolig tilbud for å sikre 

effektiv drift og gi anbefalinger om salg av tjenesteboliger for å realisere likviditet til 

sykehusets investeringer, ble endret til også å omfatte en mer prinsipiell tilnærming om  

drift av fagområdet i sykehusets regi eller kjøp av tjenester helt eller delvis. 

 

Prosjektutredningen omfatter en gjennomgang med beskrivelse av og anbefaling for 

fagområdet tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark. Tema som berøres er følgende: 

- krav til spesialisthelsetjenesten om å tilby tjenestebolig til enkelte ansattgrupper 

- sykehusets personalpolitikk - tilbud om tjenestebolig 

- driftsformer for tjenesteboliger og krav til leveranser  

- salg av tjenesteboliger 

  

 



 

 

 

 

Side 6 av 14 

 

 
 

Prosjekt: Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF  

– Revisjon av sykehusets tilbud med anbefalinger 

 

Dato: 22.03.2017   

 
3. Føringer og rammebetingelser 

Sykehus har tradisjonelt hatt tjenesteboligtilbud til ansatte av 3 årsaker. Dette er 

tjenesteboligtilbud av kortere eller lengre varighet til: 

-helsepersonell i utdanning – turnuskandidater, medisinstudenter, hospitanter 

-ansatte ved rekruttering – tilflytting til sykehusets lokasjoner 

-vikarer for ferieperioder/kortere perioder. 

 

Sykehuset Telemark tjenesteboligtilbud omfatter de nevnte 3 kategoriene.  

 

Videre benytter sykehuset på Notodden tjenesteboliger ved ytterligere 2 behov: 

-som overnattingsrom for helsepersonell i hvilende tilstedevakt, grunnet begrenset tilgang på 

overnattingsfasiliteter for vaktpersonell i sykehusets hovedbygg, 

-som overnattingsrom for helsepersonell ved turnusoverganger, grunnet lang reise hjem-

arbeid, sistnevnte aktivitet ble økt etter gjennomført omstilling Rjukan-Notodden i 2014-15.  

 

De 5 ulike behov for tjenestebolig blir nærmere beskrevet og anbefalinger gitt i det følgende. 

 

3.1. Krav til spesialisthelsetjenesten om å tilby tjenestebolig 

Utdanning av helsepersonell er en av flere grunnleggende oppgaver i spesialisthelsetjenesten. 

Sykehuset har turnuskandidater, medisinstudenter og hospitanter. Sykehuset har tilbud om 

tjenestebolig til helsepersonell i utdanning, som er regulert i avtaleverk med legeforeningen 

og Universitetet i Oslo. 

 

Helsepersonell i utdanning - turnuskandidater 

Sykehuset har årlig 36 turnuskandidater, hvorav 26 i Skien og Porsgrunn, og 10 på Notodden. 

Fagansvarlig ved sykehusets tjenesteboliger har god dialog med aktuelle turnuskandidater og 

klinikker om tjenestebolig i forkant av turnustjenesten. Avklaringer omfatter 

turnuskandidatens behov/ønsker ift. leieforhold ved sykehuset eller egen aktivitet. Ved ønske 

om leieforhold vil familiesituasjon og andre forhold gjennomgås for å tilby best mulig løsning 

for den enkelte. Legeforeningens avtale tilsier at tilbudt tjenestebolig skal være på 70 kvm. 

Størrelse på boenhet avklares med den enkelte ift. ønsker og pris. Leiepris for tjenesteboligen 

betales av den enkelte turnuskandidat. Sykehuset har så langt tilbudt tilfredsstillende løsning 

for de som ønsker tjenestebolig gjennom sykehuset. 

  

Helsepersonell i utdanning – medisinstudenter 

Sykehuset Telemark har avtale med Universitetet i Oslo om tilbud til medisinstudenter. 

Sykehuset i Skien og Porsgrunn har årlig studenter innenfor somatikk og psykiatri.  

Dagens avtale innenfor somatikk omfatter 12 medisinstudenter pr år, fordelt på 24 uker,  

12 uker vår og 12 uker høst. Kostnader til tjenestebolig til medisinstudenter dekkes av 

Universitetet i Oslo iht. avtaleverk. 
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Dagens avtale innenfor psykiatri omfatter 16 studenter pr år, fordelt på 4 studenter i 4 puljer a 

3 uker. Kostnader til tjenestebolig til studenter i psykiatriske fagområder dekkes av studentene 

selv. Totalt benytter sykehuset inntil 16 tjenesteboliger til studenter. 

 

Hospitanter 

I tillegg har sykehuset avtale om hospitering for helsepersonell. Dette omfatter blant annet 

hospiteringsplasser for utenlandske leger for å få norsk praksis. Sykehuset har hospitanter ved 

Skien, Porsgrunn og Notodden. Omfang av hospitering ved sykehuset er i gjennomsnitt 

5 hospitanter til enhver tid, erfaring tilsier 2-4 hospitanter i Skien/Porsgrunn og 2 hospitanter 

ved Notodden. Hospitantperioden utgjør som oftest 3 mnd. Noen hospitantperioder har 

varighet opp til et år. Kostnad for tjenestebolig til hospitanter betales av den enkelte.  

 

3.2. Sykehusets personalpolitikk - tilbud om tjenestebolig 

Rekruttering 

Ved rekruttering av ansatte til sykehuset, har muligheter for tilbud om tjenestebolig i 

sykehusets umiddelbare nærhet vært ansett som et gode. Tilsvarende med mulig tilbud om 

rask tilgang på barnehageplass. 

 

Tilbud om tjenestebolig til ansatte er et midlertidig tilbud med hovedregel inntil 1 års 

varighet. Unntaksvis innvilges leietid utover 1 år. Leietid utover 1 år medfører en 10% økning 

i leiepris. 

 

Aktuelle ansatte betaler som hovedregel for egen tjenestebolig i denne kategori. Unntak er at 

sykehuset ved aktuell klinikk, avtaler helt eller delvis fri tjenestebolig for den ansatte. Dette 

gjelder som oftest ved vanskelig rekruterbare kandidater/kritisk kompetanse. Aktuell klinikk 

dekker da aktuell leiekostnad. 

 

Vikarer 

Sykehuset benytter til enhver tid betydelig med vikarer og engasjement for kortere perioder, 

for å dekke sykehusets helsetilbud og arbeids-/vaktplaner. Vikarbruk forsterkes ved 

hovedferieavvikling. Aktiviteten har varighet fra noen få enkeltdager og inntil 3 måneder. 

Sykehusets tjenesteboliger har et omfang av korttidsenheter i Porsgrunn/Skien på 15-20 

enheter og ved Notodden 7 enheter. Dette tilbudet kategoriseres som «stafettenheter» og 

omfatter hovedsakelig boenheter av mindre størrelser. 

 

Avtalt servicetilbud til disse tjenesteboligene omfatter renhold og forsyning av sengetekstiler, 

håndklær, såpe-/papirvarer. Minste pris for leieperiode er tilsvarende ukespris for enheten, 

slik at kostnadsdekning for renhold- og forsyningstjenester ivaretas. 

Innenfor denne kategori tjenestebolig varierer det hvem dekker leiekostnader. Hovedregel er 

at den ansatte selv betaler for leie av tjenestebolig. I noen tilfeller avtaler sykehusets klinikker 

at den ansatte tilbys helt eller delvis fri tjenestebolig og sykehusets klinikk dekker 

leiekostnad. 
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Overnattingsrom for helsepersonell i vakt - Notodden 

Sykehuset på Notodden har, over mange år, hatt flere helsepersonell i hvilende tilstedevakt 

enn tilgjengelig antall overnattingsrom for vaktpersonell i sykehusets hovedbygg. Sykehusets 

tjenesteboliger på Notodden har derfor historisk vært benyttet som overnattingsrom for 

hvilende tilstedevakt. 

 

Sykehuset på Notodden har 3 stk. overnattingsrom for hvilende tilstedevakt i hovedbygget 

(2 stk. i C-bygg 2. etg. legekontorfløy og 1 stk. i C-bygg 1.etg. – gamle legevakt soverom). 

I tillegg brukes 10 tjenesteboliger med 14 soverom til dette formål. Totalt 17 

«overnattingsrom» for aktuelt vaktpersonell på Notodden.  

 

Avtalt servicetilbud til tjenesteboliger som fungerer som overnattingsrom for helsepersonell i 

hvilende tilstedevakt omfatter renhold og forsyning av sengetekstiler, håndklær, såpe-

/papirvarer. Innenfor denne kategori tjenestebolig dekker aktuell klinikk leiekostnader. 

 

Prosjekt STHF Omstilling 2016-2018 delprosjekt A3 Vakt og beredskap, kan medføre 

endringer i vaktsituasjon og behov for overnattingsrom for hvilende tilstedevakt på Notodden.  

Videre kan vedtatt opphør av LMS Notodden i 2017 frigjøre egnet areal i umiddelbar nærhet, 

som med enkle grep kan omgjøres til overnattingsrom for vaktpersonell på Notodden.  

Dette åpner også for muligheter for at dagens overnattingsrom for hvilende vaktpersonell kan 

omgjøres til andre nødvendige formål, for eksempel kontor i hovedbygget. En nærmere 

vurdering av en slik løsning kan medføre gunstigere drift for flere parter i sykehuset. 

 

Tilsvarende situasjon med bruk av tjenesteboliger som overnattingsrom for vaktpersonell 

eksisterer ikke i Skien. Hovedsakelig fordi sykehuset har økt andel aktiv vakt og at 

tilstrekkelig antall overnattingsrom for hvilende tilstedevakt finnes i sykehusets hovedbygg. 

 

Overnattingsrom for helsepersonell ved turnusoverganger - Notodden 

En siste kategori bruk av tjenesteboliger til sykehusets ansatte er tilbud om fri overnatting ved 

turnusoverganger hovedsakelig begrunnet med lang reise hjem-arbeid. Dette er en aktivitet 

som eskalerte ifm. omstillingsarbeidet Rjukan-Notodden i 2014-15. Sykehusets klinikker på 

Notodden leier og bekoster tjenesteboliger som overnattingsmulighet for ansatte ved 

turnusoverganger. 

 

I enkelte tilfeller brukes sykehusets tjenesteboliger både som overnattingsrom for hvilende 

tilstedevakt og som tilbud til ansatte ved overnatting ved turnusoverganger slik at det er 

utfordrende å kategorisere reell bruk. 

 

Ved de 2 sistnevnte skisserte bruk av sykehusets tjenesteboliger – overnattingsrom for 

vaktpersonell og overnattingstilbud ved turnusoverganger – står den aktuelle klinikk ansvarlig 

for bruken av boenheten. Sykehusets sentrale tjenestebolig administrasjon har ingen innsyn 

med hvilket personell som disponerer boenhetene. 
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Ved tilbud om fri bolig – helt eller delvis – ved rekruttering/vikariat/engasjement e.l. eller ved 

tunusoverganger, er det krav til innrapportering av skattefordel for fri bolig. Sykehusets 

sentrale tjenestebolig administrasjon foretar månedlig innrapportering av fri bolig, helt eller 

delvis, for leieforhold som inngås. Det er videre klinikkers ansvar, ved nærmeste leder, å 

innrapportere fri bolig for personell som får tilgang på boenhet klinikken disponerer fritt til 

sine ansatte og/eller som flere ansatte benytter. Rutiner for innrapportering av fri bolig er tatt 

opp med aktuelle ledere i sykehuset gjentatte ganger, senest i november 2016. Det er sterk 

grunn til å tro at sykehuset fortsatt underrapporterer på dette feltet. Gjeldende retningslinjer 

for innrapportering av fri bolig følger vedlagt. 

 

3.3. Driftsformer og krav til leveranser 

Prinsipielt er det mange løsninger for å sikre bolig/overnattingstilbud til sykehusets ansatte.  

Dette omfatter muligheter i sykehusets egen regi og/eller kjøp av tjenester fra ekstern part.  

I denne utredningens vurderes driftskonseptet; tilbud i sykehusets regi og kostnadsnivå, sett 

opp mot hvilke tilbud som finnes eller kan etableres innen rimelig tid og hvilket kostnadsnivå 

disse løsningene eventuelt ville gi for sykehuset. 

 

Driftskonsept for sykehusets tjenesteboliger 

Service og systemledelse drifter og forvalter tjenesteboliger på vegne av sykehuset. 

Sykehusets øvrige klinikker kan ikke inngå leiekontrakt uten at Service og systemledelse er 

involvert. Fagansvar for sykehusets tjenesteboliger er lagt til Servicekontoret i Service og 

systemledelse. Tjenesten omfatter kontakt med klinikker og ansatte ved reservasjon av 

tjenesteboliger iht. avtalte forpliktelser og behov, videre administrasjon tjenesteboliger med 

planlegging/tildeling/kontrakter/innrapportering og kontroll, service og leveransetjenester, 

samt drift/vedlikehold og gjenanskaffelse av inventar og byggtekniske behov. 

 

Krav til drift av tjenesteboliger kan kort oppsummeres som følgende: 

Tilbud 

-Tjenesteboliger kan tilbys sykehusets ansatte for kortere tidsrom, dvs. av varighet inntil 1 år.  

-Unntaksvis innvilges lengre botid enn 1 år, med regulert leiepris +10% iht. avtale. 

-Øvrige praktiske forhold vedrørende leieforhold er regulert i standard leieavtale. 

Drift 

-All tjenestebolig aktivitet er basert på 0-drift, dvs. leieinntekter skal dekke alle kostnader.  

-Driftsbudsjett forutsetter 90% beleggsgrad. 

-Effektiv drift skal sikres ved periodisk vurdering av adm./ service-/tjenesteleveranser. 

-Fagområdets standard retningslinjer er tilgjengelig i sykehuset dokumentasjonssystem TQM. 
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Boenheter i Porsgrunn og Skien har en tilfredsstillende standard bygnings- og interiørmessig. 

Boenheter på Notodden hadde en lavere standard. I perioden 2009-2016 har sykehuset foretatt 

utbedringer på Notodden for 2,2 mill. kroner til bygg og interiør, finansiert over løpende 

driftsmidler for tjenesteboliger og Service og systemledelse. Gjenstående utbedringsbehov på 

Notodden er ytterligere teknisk oppgradering. Drift av tjenesteboliger omfatter årlige 

gjenanskaffelser/oppgradering etter behov. 

 

Resultat av drift av tjenesteboliger i 2016 viser en god drift med et resultatmessig overskudd 

på 163.000 kroner av en omsetning på 10,46 mill. kroner. Positivt resultatavvik skyldes styrt 

aktivitet med innkjøpsstopp midtveis i 2016.  

 

Styringsparameter beleggsgrad viste i 2016 et høyere resultat enn budsjettkrav på 90% for 

både Skien og Porsgrunn, samt en betydelig forbedring på Notodden med oppnådd 80%. 

Endring på tjenesteboligdrift ved Notodden har økt i beleggsgrad fra 55-70% fra få år tilbake 

til 80% i 2016. Forbedring skyldes strammere økonomisk styring og bedre logistikk, samt 

oppsigelse av eksterne boenheter med lav beleggsgrad. Forbedringsarbeidene er videreført i 

2017 med ytterligere fokus på tilpasning av botilbud og kostnadsreduksjon.  

 

Dekning av innmeldte behov for tjenestebolig i 2016 ble løst tilfredsstillende innenfor 

sykehusets tilgjengelige kapasitet. 

 

Kortfattet status av drift 2017 for tjenesteboliger i Skien angitt i beleggsgrad for utleie:  

-pr 3. mars 2017 viser marsaktivitet en beleggsgrad i Skien på 96,33% 

-pr 20. februar 2017 viser planlagt aktivitet for sommer en beleggsgrad i Skien på 100%. 

Alle leieforhold er iht. sykehuset vedtatt retningslinjer for tildeling av tjenestebolig til ansatte. 

Et aktivitetsnivå som beskrevet over sikrer finansiering av vedlikehold og gjenanskaffelse for 

inventar og tekniske utbedringer iht. plan, samt regnskapsresultat i balanse.  

 

Prosjektutredning av tjenesteboliger i 2016 omfattet også oppgradering av bookingsystem for 

tjenesteboliger.  Dagens system er delvis utdatert og medfører uønsket driftsstans.  

Valg av ny leverandør er klarlagt og IKT oppgradering har en kostnadsramme innenfor 

driftsbudsjettets rammer. Anskaffelse er utsatt inntil valg av løsning for fremtidig drift er 

foretatt. 

 

Presentasjon av økonomisk sammenstilling for drift av sykehusets tjenesteboliger vises i 

vedlagte virksomhetsanalyse. 
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Alternative løsninger for driftskonsept helt eller delvis i ekstern regi 

Prosjektutredningens valgte modeller for driftskonsept av tjenesteboliger i ekstern regi 

omfatter 2 alternativ: 

 

Alt. 2:  Salg av 40 boenheter i Porsgrunn og Skien,  

leie av 15-20 korttids botilbud i Skien fra ekstern part,  

drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi. 

 

Alt 3:  Salg av alle 120 boenheter i Porsgrunn, Skien og Notodden,  

leie av botilbud/tjenester fra ekstern part tilpasset sykehusets behov  

iht. avtaleverk og tilbud ved vikarbehov. 

 

Alternativ 2 omfatter leie av korttidsenheter, dvs. hotellovernattinger, i Skien fra ekstern part 

(samtidig som øvrig tjenestebolig drift fortsetter som før), mens alternativ 3 omfatter 

avvikling av tjenesteboliger i sykehusets regi ved Porsgrunn, Skien og Notodden, med 

påfølgende etablering av avtale med ekstern part for overnattingsløsninger iht. forpliktelser i 

avtaleverk og ved vikarbehov. 

 

Alternativ 2 – leie av korttids enheter / hotellovernattinger  

Opphør av korttids boenheter i sykehusets regi og avtale om leie av hotellovernattinger for 

ansatte som har kortere engasjement ved sykehuset i Skien er en mulig løsning.  

 

Uformelle pristilbud er innhentet fra følgende hoteller i Skien: Skien Fritidspark, Thon Hotel 

Høyers, Clarion Collection Bryggeparken og Hotell Dag Bondeheim. Priser for hotell 

overnatting ved inngåelse av fast leieavtale for minimum 10 hotellrom årlig varierer fra  

555,-, 650,-, 655,-, 710,- pr. natt ekskl. frokost, dette utgjør en ukepris på 3.885-4.970 kroner. 

Dette er standard enkeltrom uten muligheter for mattilberedning. Skien Fritidspark er i 

gangavstand fra sykehuset, men er den tilbyder med høyest tilbudt døgnpris.  

 

Til sammenligning har sykehusets tjenestebolig tilbud for korttid i Skien minimum 1.800 

kroner. Prisen omfatter en ukes leie, renhold og forsyning av sengetekstiler, håndklær, såpe og 

papirvarer.  De aktuelle tjenesteboligene er 33,5 kvm, møblert ett roms med kjøkken og bad, 

og er i gangavstand til sykehuset. 

  

Kostnadsbesparelser for tjenestebolig drift ved alternativ 2 i Skien vil være redusert 

ressursbruk til interne driftstjenester og administrasjon. Samtidig viser estimat, med kjøp av 

hotellovernattinger for å dekke korttids behov, totalt en økt kostnad for sykehuset.  

 

Størrelse på en eventuell kostnadsbesparelse for drift av tjenesteboliger vil være avhengig av 

valg av driftskonsept for reservasjon av overnatting, dvs. om ansatte skal henvende seg 

direkte til avtalepart eller om sykehuset skal være part i beskrevet logistikk.  
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Prosjekt: Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF  

– Revisjon av sykehusets tilbud med anbefalinger 

 

Dato: 22.03.2017   

 
Konklusjon av vurdering av alternativ 2 viser økte kostnader og høyere risiko. Dette gjør at 

prosjektet ikke anbefaler salg av tjenesteboliger i Skien som benyttes til korttids aktivitet, men 

fortsette aktivitet som i dag. 

 

Alternativ 3 – leie av alle botilbud eksternt 

Alternativ 3 beskriver opphør av tjenestebolig tilbud i sykehusets regi. Det vil være behov for 

å kunne tilby ansatte overnatting/boligløsninger fra ekstern part for å kunne ivareta 

forpliktelser iht. avtaleverk, samt ved rekruttering og vikarbehov. Aktuelle leverandører vil 

primært være hotellkjeder og evt. andre langsiktige utleieparter. Tjenesten vil kreve noe 

ressursbruk. Kostnader til sykehusets ressursbruk til oppfølging av ansatte i denne anledning, 

vil komme som en ny kostnad da dagens tjenestebolig drift er 0-basert. 

 

Det eksisterer ikke et eksternt marked i Skien og på Notodden, som på kort sikt kan dekke 

sykehusets behov for overnatting/boliger til ansatte som beskrevet i rapporten. Et prinsipielt 

vedtak om en eventuell utfasing av tjenesteboliger i sykehusets regi må derfor følges opp med 

planlegging av fremtidige løsninger, slik at sykehuset unngår å miste ønskede ansatte ifm. 

rekruttering og fortsatt kan sikre stabil drift ved vikarbehov. 

 

3.4. Salg av tjenesteboliger 

Sykehuset Telemark solgte 22 tjenesteboliger i Porsgrunn og Skien i perioden 2007-2009,  

iht. Helse Sør-Øst styrebehandlet bevilgning for salg av eiendom, med en tildelt ramme på  

10 mill. kroner. Boenhetene ble omsatt til en gjennomsnittspris på 12.000 kroner/kvm, med 

unntak av noen hybler som ble omsatt til en betydelig lavere pris pr kvm.  

 

SSB konsumprisindeks for perioden 2009 til 2017 viser en økning på 17,6%. Med dette som 

forenklet basis vil et økonomisk estimat for omsetning av tjenesteboliger iht. alternativene 

utgjøre: 

Alt. 1 Salg av 25 tjenesteboliger  = 15 mill. kroner 

Alt. 2 Salg av 40 tjenesteboliger  = 22 mill. kroner 

Alt. 3 Salg av alle tjenesteboliger  = 81 mill. kroner 

 

Det er ikke innhentet ekstern vurdering av prisestimat ved salg av boenheter.  

Balanseført verdi for sykehusets tjenesteboliger pr. 31.12.2016 er 40,248 mill. kroner. 

Differanse mellom skissert kvm.pris ved salg og gjennomsnittlig kvm. i balanseførteverdier 

utgjør nesten 100%. 

 

Andre forhold ved salg av sykehusets tjenesteboliger 

Alle tjenesteboliger i Porsgrunn og Skien er borettslagsenheter. Omsetning av 

borettslagsboliger er lovregulert mht. hvor stor størrelse eierandel en juridisk part kan inneha. 

Et skissert samlet salg av sykehusets tjenesteboliger til en 3. part, for eventuelt tilbakeleie iht. 

sykehusets behov, vil kreve en juridisk avklaring.  

På Notodden er tjenesteboligene sykehusets eiendom.  
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Prosjekt: Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF  

– Revisjon av sykehusets tilbud med anbefalinger 

 

Dato: 22.03.2017   

 
3.5.  Anbefaling av driftskonsept 

Prosjektutredningen anbefaler salg av noen tjenesteboliger og fortsatt tjenestebolig drift i 

sykehusets regi. Dette innebærer valg av alternativ 1 med salg av 25 boenheter. 

 

Anbefalt løsning er som følger: 

Porsgrunn:  Selge 18 stk. av totalt 26 stk. tjenesteboliger 

– beholde de resterende 8 store boenhetene til ansatte med familie 

Skien:   Selge 5 stk. i Moflatevn. 5 og 2 stk leiligheter på Ravnåsen, Gulset, 

av totalt 80 boenheter, beholde de resterende 73 boenhetene. 

Notodden:  Beholde dagens 14 stk. boenheter for å dekke behovet på Notodden 

 

Begrunnelse for salg av disse boenhetene er ønske om å bidra med likviditet til sykehusets 

fremtidige investeringer, samtidig som tjenestebolig drift kan videreføres på et gunstig nivå.  

Salg av 18 mindre boenheter i Porsgrunn kan gjennomføres med helt akseptable konsekvenser 

for sykehuset botilbud. Sykehuset unngår samtidig fremtidig oppgradering disse boenhetene.  

I Skien anbefales salg av 5 boenheter i Moflatevn 5. Dette er begrunnet i at øvrige boenheter i 

aktuelt bygg består av kommunale boliger og sykehuset har erfart uønskede hendelser hvor 

helsepersonell har blitt kontaktet av øvrige beboere i bygget. Videre anbefales salg av  

2 enheter på Ravnåsen (Gulset). Her er begrunnelsen for lang avstand til sykehuset i Skien. 

 

Sykehuset vil med gjennomføring av anbefalt løsning inneha 95 tjenesteboliger,  

dvs. 8 i Porsgrunn, 73 i Skien og de samme 14 på Notodden samt noen innleide enheter. 

En reduksjon av tjenestens omfang vil medføre reduksjon av drift slik at kostnadsnivå 

tilpasses inntektsnivået.   

 

4. Fremdriftsplan 

Anbefaling for valg av fremtidig driftsløsning for sykehusets tjenesteboliger skal behandles i  

C1-delprosjektgruppe og hovedprosjektets styringsgruppe i mars 2017. 

  

Ved eventuell tilslutning til anbefalt løsning må salg av sykehusets eiendom behandles av 

sykehusets styre og sak fremmes for Helse Sør-Øst. Ved godkjent av salg av tjenesteboliger 

vil sykehuset kunne starte avhending av eiendom.  

 

En skissert reduksjon av tjenesteboliger i Porsgrunn og Skien, og fortsatt drift i sykehusets 

regi, vil kreve tilpasninger av driften som skal realiseres så raskt som mulig i 2017. 

 

5. Risikovurdering 

Drift av tjenesteboliger ved sykehuset med hovedvekt på valg av alternativ 1 er risikovurdert 

iht. sykehusets standard. Alle forhold er vurdert innenfor akseptable risiki. 
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Prosjekt: Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF  

– Revisjon av sykehusets tilbud med anbefalinger 

 

Dato: 22.03.2017   

 
Vedlegg: 

Ledergruppe sak 126/13, pr 03.09.2013: Tjenesteboliger – retningslinjer for tildeling og drift 

 

STHF Tjenesteboliger – oversikt pr januar 2017 

 

TQM dokumenter – Tjenestebolig  

ID 21128 Tjenester fra leilighetsansvarlige i Service og systemledelse 

ID 21093 Informasjon og linker til skjema 

ID 2838 Søknadsskjema for eksterne søkere 

ID 2837 Oppsigelse av leieforhold 

ID 21127 Innrapportering av subsidiert-fri bolig – ansvar og beskrivelse 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse av anbefalt løsning – gjennomført pr mars 2017 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Eventuelt 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

47-2017 Tom Helge Rønning, adm.direktør Orienteringssak 23.05.17 

                                                                                                   

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 11. mai 2017 

 

 

Tom Helge Rønning (sign.) 

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styrets årsplan 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

48-2017 Tom Helge Rønning, administrerende direktør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Orienteringssak 23.05.17 

                                                                                                   

 
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 12. mai 2017 

 

 

Tom Helge Rønning (sign.) 

Administrerende direktør 
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Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Annet 

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 

 
Psykiatrisk 
behandling 
(rusbehandling, 
tvangsbehandling) 

 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 Skien 

 Restanse styresaker 
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23. mai  
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

20.04.17  
 Protokoll og B-protokoll fra 

styremøte STHF 27.04.17 
 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 
 Virksomhetsrapport per 1. tertial 
        2017  
 Godkjenning av styrings-

dokument og fremdriftsplan, 
Utbygging somatikk Skien 

 Salg av STHFs tjenesteboliger  
 Styrets møteplan 2018 

 AD driftsorienteringer 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017  
 Rapportering på overordnet 

HMS-handlingsplan STHF 
2016 - del 2 Mål og tiltak 

 Andre orienteringer 

 Restanse styresaker 
 Styrets egenevaluering 

21. juni 
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

23.05.17 
 Virksomhetsrapport per mai 

2017  
 Utskifting av operasjonsrobot 

ved Sykehuset Telemark 
 Pasientsikkerhetsprogrammet – 

oppfølging av styresak 38-2016 
 Valg av medlemmer til 

brukerutvalget ved STHF for 
perioden 2017-2019 
  
 

 AD driftsorienteringer 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017 
 Andre orienteringer 

 

 Restanse styresaker 
 Styrets egenevaluering 

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 
 Virksomhetsrapport per 2. tertial  
 Budsjettforutsetninger 2018  
 Videreføring av driftsmodell for 

ambulansedriften ved Sykehuset 
Telemark – oppfølging av 
styresak 51-2014  

 Konsernrevisjon forvaltning 
programvarelisenser 

 

 AD driftsorienteringer 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017 
 Sak fra Brukerutvalget 
 Andre orienteringer 

 Restanse styresaker 
 Styrets egenevaluering 
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25. oktober 
kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

20.09.17  
 Virksomhetsrapport per 

september 2017  
 Styrets årlige evaluering av 

administrerende direktørs 
arbeid og resultater – lukket 
møte  

 Tilleggsdokument til oppdrag og 
bestilling – Sykehuset Telemarks 
handlingsplan 

 Samlesak tilsyn og revisjoner 
 
 

 AD driftsorienteringer 
 Status Budsjett 2018 
 Styrets oppdaterte årsplan 

2017 
 Innføring av nytt 

kvalitetssystem 
 Andre orienteringer 

 
 

 

 Restanse styresaker 
 Styrets egenevaluering 

Styremøte 
13. desember 
kl. 09.30-15.00 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

25.10.17  
 Virksomhetsrapport per 

november 2017  
 Årlig gjennomgang av fullmakter 

i Sykehuset Telemark HF 
 Styrets årsplan 2018  
 Budsjett 2018 

 

 AD driftsorienteringer 
 Interne revisjoner: resultater 

2017, og tema 2018 
 Orientering om fremdrift og 

status for ERP prosjektet 
 Orientering om foretakets 

meldinger om hendelser 
som har eller kunne ha ført 
til alvorlig personskade 
(spesialisthelsetjenesteloven 
§ 3-3) 
 
 

 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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Oppfølgingssaker 

 
Saksnr 

Bestilt 

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 med 

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.  

24-2017 Styrets instruks Det ble av ansatterepresentant 

Severinsen i møte 20. april 2017 

etterspurt en sak om: 

Styrets ansvar for organisering 

av foretaket sett opp mot 

Administrerende direktørs 

fullmakter 

Tidspunkt ikke bestemt 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Andre orienteringer 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

49-2017 Tom Helge Rønning, adm.direktør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Orienteringssak 23.05.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   
1. Foreløpig protokoll styremøte HSØ 27.04.17 
2. Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte STHF 03.05.17 
3. Foreløpig protokoll fra ungdomsrådets møte den 03.04.17 
4. Protokoll fra brukerutvalgets møte 23.03.17  
5. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 27.04.17 

 

 

Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 

 
 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar andre orienteringer til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

Skien, den 5. mai 2017 

 

 

Tom Helge Rønning (sign.) 

Administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 27. april 2017 

Tidspunkt: Kl 0830-1500 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard   Fra kl 0930 

Bernadette Kumar    

Geir Nilsen    

Truls Velgaard   Forfall 

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Øistein Myhre Winje    

Rune Kløvtveit    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, kommunikasjonsdirektør 
Gunn Kristin Sande og direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley 
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

035-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

036-2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
9. MARS 2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 9. mars 2017 godkjennes. 
 
 
 

037-2017 ÅRSBERETNING MED REGNSKAP OG NOTER 2016 

 
 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016. 

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i 

årsberetningen og årsregnskapet for 2016, basert på innspill gitt i møtet.  
 
 
 

038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
FEBRUAR OG MARS 2017  

 
I tilknytning til behandlingen av saken ble det gitt en presentasjon av den særskilte 
oppfølgingen Helse Sør-Øst RHF gjennomfører i forhold til Oslo universitetssykehus HF, 
Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Telemark HF. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per februar og mars 2017 til 
etterretning. 
 
 
 

039-2017 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 
2017 med behandling av følgende saker: 

 Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2016 

 Honorar til revisor i 2016 

 Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2016 
 
 
 

040-2017 REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN – TRAUMESYSTEM I 
NORGE 2016 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar saken om «Revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2016» til 

orientering og ber om at planen legges til grunn for videreutvikling og organisering av 
behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Sør-Øst.  

 
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett 

samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet 
størst mulig likhet i spesialisthelsetjenestetilbudet.  

 
 
 

041-2017 ANSKAFFELSE AV DIGITALT MULTIMEDIEARKIV 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner at det iverksettes konkurranse for anskaffelse av løsning for 

digitalt multimediearkiv.  
 
2. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen. 



 

 4 

 
3. Styret skal forelegges sak om innføringsløp for regional løsning for digitalt 

multimediearkiv med tilhørende kost-nytteanalyse og kostnadsramme. 
 
 
 

042-2017 INNFØRING AV REGIONALT LABORATORIEDATASYSTEM – 
STATUS OG VIDERE PLANER  

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen om status i prosjekt for innføring av regionalt 

laboratoriedatasystem til orientering. 
 

2. Styret godkjenner innføring av laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i 
regionen innenfor en kostnadsramme på 239 millioner kroner. 

 
 
 

043-2017 FELLES RETNINGSLINJER OG ENHETLIG PRAKSIS FOR 
BRUKERMEDVIRKNING PÅ SYSTEMNIVÅ 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner felles retningslinjer for brukermedvirkning på 

systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen.  
 
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp retningslinjene og bidra til 

harmonisering av honoreringspraksis. 
 
 
 

044-2017 MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår: 
 

 Torsdag 1. februar 2018 - Hamar 

 Torsdag 8. mars 2018 - Oslo 

 Onsdag 25. (seminar) og torsdag 26. april 2018 - Hamar 

 Torsdag 14. juni 2018 - Oslo  

 Torsdag 13. september 2018 - Hamar 

 Torsdag 18. oktober 2018 - Oslo 
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 Onsdag 14. (seminar) og torsdag 15. november 2018 - Hamar 

 Torsdag 13. desember 2018 - Oslo 
 
I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars. 
 
 
 

045-2017 ENDRET STYRESAMMENSETNING I STYRER FOR 
HELSEFORETAK 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styrene i de aktuelle helseforetakene med 
eieroppnevnte styremedlemmer. 
 
 
 

046-2017 ORIENTERINGSSAK: RAPPORT FOR HMS OG 
SAMFUNNSANSVAR 2016 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar Rapport for HMS og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2016 til orientering.  
 
 
 

047-2017 ORIENTERINGSSAK: SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER 
– STATUS FOR INNFØRING AV NY MODELL I HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om spesialistutdanningen for leger – status for innføring av ny 
modell i Helse Sør-Øst til orientering. 
 
 
 

048-2017 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – 
STATUS OG OPPFØLGING 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med 
mars 2017 til orientering. 
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049-2017 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

050-2017 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
I tillegg til de utsendte orienteringer ble det i møtet orientert om følgende: 

 Foretaksmøte 24. april 2017 med Helse- og omsorgsdepartementet om 
akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord 

 Tildeling av «Sløseriprisen» 

 IKT-infrastruktur. Virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner til ekstern 
leverandør. Denne orienteringen ble gitt i lukket møte jf helseforetakslovens § 
26a. 

 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
 
 
Andre orienteringer 

 Styreleder orienterer 

 Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 5. april 2017 

 Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 7. - 8. mars 2017 

 Uttalelse fra årsmøtet 2017 i Ski Sykehus’ Venner. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 1455 
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Hamar, 27. april 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Telefonmøte 

Dato: Ekstraordinært møte 3. mai 2017 

Tidspunkt: Kl 16:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bernadette Kumar   Forfall 

Geir Nilsen    

Truls Velgaard    

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande  
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

051-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

052-2017 INFRASTRUKTURMODERNISERING. ORIENTERING FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
 
Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør om infrastrukturmodernisering til 
orientering. De innspill som ble gitt i møtet tas med i den videre oppfølgingen av saken.  
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Møtet hevet kl 17:25 
 
 
 
Oslo, 3. mai 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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PROTOKOLL FRA UNGDOMSRÅDET 
03.04.2017 kl 18:00 til 19:00  

Sted: Sykehuset Telemark, Skien,  bygg 74, HABU 

   
Tilstede: Martin Bjaadal Økter 
  Sander Vassanyi 
  Guro Helene Sørdalen  
  Emilie Hamsdokka Nesmark  
  Andrea Skagsoset 
  Ada-Marie Riis 
    
  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:  
  
Forfall:  Julie Bløchlinger 
 
 

 

 Sak 00/17 Innkallelse og saksliste til møte 03.04.17 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

 Sak 05/17 Godkjenning av referat fra ungdomsrådet 06.02.2017 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent . 

 

 Sak 06/17 Pågående og fremtidige saker  
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet besluttet å jobbe videre med, i prioritert rekkefølge følgende pågående 
saker: 

1. Ungdomsrom på tvers av avdelinger (mail sendt sykehusets ledelse) 

 Trivselstiltak 
2. Ny informasjon ved STHF’s nye nettsider (mail sendt kommunikasjonssjef Lars 

Kittilsen) 
3. Samarbeid med UPS 

 Cecilie Kragelund Aas invitert til neste møte) 
4. Aktivitørtilbudet ved barnepoliklinikken (mail sendt klinikksjef Gunnar Gausel) 
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Fremtidige saker: 
1. Romsammensetning 

 Aldersrom 
2. Fleksible åpningstider ved lege og poliklinikk 
3. Varsling ved legevisitt – for mer presise tider 

 Samarbeid med brukerutvalget 
4. Eget tastatur på rom ungdomsrådet benytter til møter ASAP 

 
Idéer: 

1. Informasjon til pårørende (rådgiving, eget tilbud ?) 

 Angående spiseforstyrrelser UPS 

 Rusmisbruk ved ?? 
 
Generelt: 

1. Aktiv bruk av Facebook side 
2. Plakater 

 Barnepoliklinikken 
 

Sak 07/17 Eventuelt: 
Ingen saker fremmet 

 

 

 

Skien, 21. april 2017 

Anne Borge Kallevig 

referent 
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
23.03.2017 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 
Vidar Bersvendsen 
Ann Kristin Semb 
 
Jon Gunnar Gausel, klinikksjef BUK, direktørens stedfortreder  
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk 
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF 
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef 
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF  
  
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud   
Hanna Therese Berg, (regional Brukerutvalgskontakt) 
 
 

Saker presentert av: 
  Kristian Heldal, avdelingsleder 

Berit Aaser Torp, spesialkonsulent - HR 
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud 
Ken Pedersen, seksjonsleder 
Jon Gunnar Gausel, klinikksjef, og direktørens stedfortreder 

   
Forfall:   

Birte Helene Moen 
Kari Stubberud Thomsen 
Elena Dahl  
Tom Helge Rønning, administrerende direktør (kst.)  
Halfrid Waage, Fagdirektør 
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Sak 10-17 

 

Godkjenning av protokoll fra 26.01.2017 
Protokoll fra 26.01.17 ble lagt frem for endelig godkjenning 

 
Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner protokollen. 

 

Sak 11-17 Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon prosjekter 

Brukerutvalget gjennomgikk listen. 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner listen. 
Ny oppdatert liste følger vedlagt. 

 

 Sak 12-17 Status Geriatriplan 

 

Kristian Heldal, orienterte om status geriatriplan. 

Presentasjonen følger vedlagt. 

Vedtak: 

Tas til orientering 

Sak 13-17 Resultater MU STHF 2016 

 

Berit Aaser Torp, orienterte om resultater MU STHF 2016. 

Presentasjonen følger vedlagt. 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

Sak 14-17 Årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark 
 
Else Jorunn Saga, gjennomgikk Pasient- og brukerombudets årsrapport for 2016 med 
fokus på Sykehuset Telemark. 
Presentasjonen følger vedlagt. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 

Sak 15-17 Status – kildesortering 
 
Ken Pedersen, orienterte om status kildesortering. 
Presentasjonen følger vedlagt. 
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Vedtak: 
Brukerutvalget er fornøyd med at sykehuset har fokus på kildesortering. 
 Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 16-17 Virksomhetsrapport STHF pr februar 2017 
 
Jon Gunnar Gausel informerte om virksomhetsrapporten pr februar 2017. 

Oppsummert: 

 Økonomisk OK start på året – hovedsakelig drevet av høy aktivitet 

 Antall årsverk ser ut til å bevege seg nedover 

 Effekt av omstilling foreløpig lavere enn planlagt 

 Positivt avvik på legemidler og gjestepasienter 

 
 

Sak 17-17 Oppdragsdokument 2017 fra Helse Sør Øst og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset 
Telemark 15. februar. Virksomhetsplan Sykehuset Telemark 2017 

Jon Gunnar Gausel presenterte sykehusets arbeid med oppbygging av planverket 
operasjonalisering ; strategi, oppdrag og bestilling, virksomhetsplan, handlingsplan 
klinikk/stab og handlingsplan avdeling/seksjon – for å nå mål.  

Vedtak:  
Tas til orientering 

Sak 18-17 

 

Eventuelt 

  Spørsmål fra Egil Rye-Hytten om «nåværende og fremtidig drift av radiologi 
på Notodden» 

o Mangler fagfolk 
o Vanskelig å rekruttere 
o Lite etterutdanning 
o Overleger «sporer» av til private 
o Mye av radiologenes arbeid er digitalt 
o Invensjoner vurderes sammen med kirurgi – gjøres i Skien 

Avtale med Vestfold v/behov 
o Ultralyd gjøres på Notodden alle hverdager fra 08.00 – 18.00 + 

lørdager 08.00 – 14.00 
o Situasjonen også betydning for Kragerø 

Radiologitilbudet reduseres til 2 dager i uken 
Ultralydtilbudet flyttes til Skien 

  Klinikksjef Henrik Høyvik inviteres til neste møte for ytterligere orientering. 
 

 Thyra Giæver har deltatt på morgenmøte på røntgen. Positivt møte. 
o Thyra Giæver gjør oppmerksom på at fremkommeligheten for 

rullestolbrukere til Curator røntgen i Porsgrunn oppleves vanskelig 
 

 Hanna Therese Berg, regional brukerkontakt , overleverte halvårsrapport fra 
regionalt brukerutvalg til leder. 
Rapporten ble ikke gjennomgått. 
 

 Til neste møte inviteres: 
Caroline Torskog, seksjonsleder – «Sammen om det gode»,rehabiliteringsløp 
Hege Kersten, forskningssjef – pågående og nye forskningsprosjekter 
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Kine Jordbakke – Akuttmedisinsk kjede i Telemark 
Henrik Høyvik, klinikksjef – Radiologitilbud Notodden 
 

  

 

Skien, 23. mars 2017 

Anne Borge Kallevig 

referent 
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
27.04.2017 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 
Vidar Bersvendsen 
Ann Kristin Semb 
Birte Helene Moen 
 
Jon Gunnar Gausel, klinikksjef BUK, direktørens stedfortreder  
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk 
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef 
Halfrid Waage, Fagdirektør – til lunsj 
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF  
  
Else Jorunn Saga, Pasient- og brukerombud   
Hanna Therese Berg, (regional Brukerutvalgskontakt) 
 
 

Saker presentert av: 
  Henrik Høyvik, klinikksjef MSK 
  Hege Kersten, forskningssjef 

Berit Aaser Torp, spesialkonsulent - HR 
Jon Gunnar Gausel, klinikksjef, og direktørens stedfortreder 

   
Forfall:   

Kari Stubberud Thomsen 
Elena Dahl  
Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF 
Tom Helge Rønning, administrerende direktør  
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Sak 19-17 

 

Godkjenning av protokoll fra 23.03.2017 
Protokoll fra 23.03.17 ble lagt frem for endelig godkjenning 

 
Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner protokollen. 

 

Sak 20-17 Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon prosjekter 

Brukerutvalget gjennomgikk listen. 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner listen. 
Ny oppdatert liste følger vedlagt. 

 

Sak 21-17 «Sammen om det gode liv» - Rehabiliteringsløp 

 

Saken utsettes til neste møte, 08.juni 2017 

Sak 22-17 Status Radiologitilbud Notodden 

 

Klinikksjef Henrik Høyvik orienterte om status radiologitilbud Notodden. 

Presentasjonen følger vedlagt. 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

Sak 23-17 Pågående og nye forskningsprosjekter 
 
Forskningssjef Hege Kersten orienterte om pågående og nye forskningsprosjekter. Telemark. 
Presentasjonen følger vedlagt. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 

Sak 24-17 Virksomhetsrapport STHF pr mars 2017 
 
Jon Gunnar Gausel informerte om virksomhetsrapporten pr mars 2017. 

Oppsummert: 
Virksomhetsrapport per mars 2017 

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. 
Fristbruddene er redusert i mars. Under behandling av saken 
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informerte fagdirektøren om en økning i fristbrudd i april til 48. 
 
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. Det må fremdeles 
fokuseres på kostnadsreduksjoner. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar virksomhetsrapport for mars til orientering. 

 

 

Sak 25-17 Akuttmedisinsk kjede i Telemark 
Saken utsettes til neste møte, 8.juni 2017 
 

Sak 26-17 Overordnet HMS-handlingsplan STHF 2016 – rapport, og overordnet HMS-handlingsplan 
STHF 2017-2018 
 
Spesialkonsulent Berit Aaser Torp gjennomgikk HMS-handlingsplan STHF 2016 og overordnet 
HMS handlingsplan STHF 2017-2018. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar rapporten til orienteringen  
 

  
Brukerutvalget ble under møtet informert om at kst. adm. direktør Tom Helge Rønning er 
ansatt som ny administrerende direktør ved sykehuset. 
Brukerutvalget vil gratulere, er glad for ansettelsen. 
Brukerutvalget ønsker Rønning lykke til i jobben, og ser fram til videre samarbeid. 
 

Sak 27-17 Eventuelt (kun brukerutvalgets medlemmer – referent Idar Grotle) 

 Brukerutvalget ønsker å bli orientert om ambulansetjenesten. 

 I forbindelse med inngangspartiet til bygg 10 A&B 
- der er det en stor terskel innenfor inngangsdøren som er umulig å forsere med 

rullestol (Ann Kristin er melder) Ber om at den blir utbedret så der er mulig å 
komme inn med elektrisk rullestol. 

 Brukerutvalget ønsker orientering fra "kjørekontoret" omkring bestilling og bruk av 
rekvisisjoner. 

 4. Thyra orienterte om en sak som ville bli registrert som avvik i forbindelse med 
stenging av nyfødt-intensiv. I denne sammenheng ble barn overført til barselavdeling. 
Det ble imidlertid ikke fulgt opp med informasjon til arbeidsstokken der hvordan den 
nyfødte skulle behandles. Foreldrene ble spurt om hvordan de skulle behandles med 
hensyn til smittefare. Det ble ikke opplyst at barnet skulle få økende mengde melk. 

 

 

Skien, 27. april 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 

50-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver Egenevaluering 23.05.2017 

                                                                                                   

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 10. mai 2017 

 

 

Per Anders Oksum (sign.) 

Styreleder  
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