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Sak 51-2017 Innkalling og saksliste styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 

Tid:  21. juni 2017, kl. 0930 – 1530 

Sted:  Direktørens møterom, Skien 

Møteleder: Styreleder Per Anders Oksum 

 
 
Møteinnkalling/saksliste  
 

Saksnr. Sak Sakstype 

51-2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning 

52-2017 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 23. mai 
2017  
 

V/Styreleder 

Beslutning 

53-2017 Administrerende direktør sin orientering  
 
 

Orientering 

54-2017 Virksomhetsrapport per mai 2017  
 
V/Administrerende direktør  

Beslutning 

55-2017 Status innsparingstiltak per mai 2017 (ettersendes) 
 
V/Økonomidirektør  

Orientering 

56-2017 
 

Utskifting av operasjonsrobot ved Sykehuset Telemark 
 
V/Administrerende direktør  

Beslutning 

57-2017 
 

Pasientsikkerhetsprogrammet   
 
V/Fagdirektør 

Orientering 

 Lunsj  

58-2017 
 

Program for Digital fornying – status   
 
V/Konst. klinikksjef Elin Skei 

Orientering 

59-2017 Godkjenning av mandat og kriterier for sammensetning av 
brukerutvalg, samt oppnevning av brukerutvalget og valg av leder og 
nestleder 
 
V/Administrerende direktør  
 

Beslutning 
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Saksnr. Sak Sakstype 

60-2017 Blodforgiftning i Telemark. Hva gjør vi for pasientene  
 
V/Fagdirektør 

Temasak 

61-2017 Eventuelt  
 
V/Styreleder 

Orientering 

62-2017 
 

Styresaker i Sykehuset Telemark HF – Status og oppfølging  
 
V/Administrerende direktør 

Orientering 

63-2017 Styrets oppdaterte årsplan 2017 
 
V/Styreleder 

Orientering 

64-2017 Andre orienteringer  
 

Orientering 

65-2017 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 957 94 426 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 23. mai 2017  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

52-2017 Tom Helge Rønning administrerende direktør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutningssak 21.6.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 23. mai 2017 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 23. mai 2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Skien, den 12. juni 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 – 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien 

 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn                                                            Funksjon 

Per Anders Oksum                         Styreleder 
Marit Kasin                                      Nestleder            forfall 
Kari Dalen                                        Styremedlem 
Folke Sundelin                                Styremedlem      forfall 
Nils Kristian Bogen                         Styremedlem 
Ann Iserid Vik-Johansen                Styremedlem     forfall, vara Anett Weber  
Thor Severinsen                              Styremedlem 
Thor Helge Gundersen                  Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Idar Grotle og Thyra Giæver deltok som observatør med møte- og 
talerett. 
    
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn                                                  Funksjon 
Tom Helge Rønning                         Administrerende direktør  
Halfrid Waage                                  Fagdirektør  
Dana Tønnessen                              Konstituert økonomidirektør (kl. 1200) 
Mai Torill Hoel                                 HR-direktør (kl. 1310) 
Lars Kittilsen                                     Kommunikasjonssjef (kl. 1330) 
Tone Pedersen                                 Styresekretær/spesialrådgiver stab (referent) 
 

I tillegg møtte: 
Navn                                                 Funksjon 
Erik Eliassen                                     Klinikksjef Kirurgisk klinikk (kl. 1200) 
Per Urdahl                                        Klinikksjef Medisinsk klinikk (kl. 1200) 
Lars Ødegård                                   Klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling (kl. 1200)                                      
Jon Gunnar Gausel                         Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken (kl. 1430) 
Elin Marie Skei                                Konst. klinikksjef Service- og systemledelse (kl. 1400) 

Annette Fure                                   Prosjektleder (kl. 1400) 
 
Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet. 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak nr. 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 
 
 

Sak nr. 38-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. april 
2017 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. april 2017.  
 
 

Sak nr. 39-2017 Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte i Sykehuset 
Telemark 27. april 2017 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner protokoll og B-protokoll fra styremøte 27. april 2017.  
 
 

Sak nr. 40-2017 Administrerende direktør sin orientering  
 

 
Administrerende direktør orienterte om følgende:  

 Revisjon av Mattilsynet 

 Årlig melding for 2016 er nå godkjent  

 Redusert energiforbruk 

 Avholdt møte med kommunene 10. mai 

 Ledersamling mellom Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold 30. – 31. mai 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 
 
 

Sak nr. 41-2017 Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021  
 

 
Administrasjonen fremmet følgende 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. 
 

Styremedlemmene Tor Severinsen, Thor Helge Gundersen og Anett Weber fremmet 
følgende alternative forslag til vedtak: 
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1. Styret aksepterer ikke økonomisk langtidsplan med så lave overføringer fra Helse Sør-
Øst.  

2. Styret ber administrasjonen og styreleder om å forhandle fram bedre økonomiske vilkår 
for sykehuset på bakgrunn av stemmeforklaringens beskrivelse av feil fordeling innen 
HSØ. 

 

Stemmeforklaring fra de ansattevalgte Tor Severinsen, Thor Helge Gundersen og Anett 
Weber: 
 
Styresaken framlegger en stagnasjon av inntekter i perioden 2018-21. Dette begrunnes i at 
befolkningen øker lite, men befolkningen reduseres ikke og antall eldre øker forholdsvis.  
I tillegg skal det være en økning av pasientbehandlingen med ca. 2 % pr år, mest i psykiatri 
og rus. Videre har sykehuset en pris- og lønnsvekst som er høyere enn konsumprisindeksen 
(og kan rammes av f.eks. lav kronekurs ved innkjøp). Bruk av ambulanse skal økes, og dette 
finansieres ikke fullt ut av HSØ. 
HSØ legges opp til å øke overskuddet fra 0 til 2, 5 % av totale inntekter, ca. 90 mill, men 
direktøren planlegger overskudd på 100 mill. 
 
Det er lite å spare på innkjøp etter iherdig arbeid og driften ellers er effektivisert i over 20 år. 
ST har også redusert på administrativt personell i flere år, men dette må gjennomgås nøye. 
 
Når det nå legges opp til «effektivisering» på 30-50 mill pr år så betyr det hvert år 
nedskjæringer på pleie- og behandlingspersonell på fra 40-60 ansatte. Dette går ikke 
sammen med krav og ønsker om økt pasientbehandling, økt kvalitet, kortere ventetider.  
Ansattevalgte ser at det er stor forskjell i % - vis reduksjon i antall stillinger i perioden for de 
forskjellige klinikkene og noen klinikker som allerede har redusert mye, får ekstra store krav. 
Vi ber om at nedskjæringene på stillinger igjen blir gjennomgått og kvalitetssikret og 
nedskjæringen er etter vår vurdering ikke forenlig med driften. 
 
Prioriteringsregelen: Med så stort trykk på nedskjæringer er det stor risiko for at tilbudet til 
psykiatriske pasienter skjæres ned mer enn i somatikken, både for barn og voksne – siden 
sykehuset de siste årene ikke har fulgt opp denne regelen. 
 
Investeringene er for lave spesielt mht bygg og MTU. Med dagens nivå vil bygninger og 
utstyr forringes og det medfører for dårlige forhold for pasienter og ansatte. 
Ansattvalgte ber om sterkt trykk på utbygging somatikk Skien og at nødvendige utbygginger i 
psykiatrien planlegges og iverksettes. 
 
Ansattevalgte vurderer at det er uakseptable lave overføringer fra HSØ til STHF. Det er 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 alle de områdene vi 
peker på blir vurdert. Vi krever at endringen gjøres snart og at fordelingen tilgodeser vårt 
sykehus med betydelig høyere inntekter enn ØLP legger opp til fra 2018. 



  

Side 4 av 6 

 
Votering: 
 
Forslaget fra de ansattevalgte Severinsen, Gundersen og Weber falt med tre mot fire 
stemmer (inkludert styreleders dobbeltstemme). 
 
Styrets 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. 
 
 

Sak nr. 42-2017 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 
 

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

Sak nr. 43-2017 Styrets møteplan 2018 
 

 
Styrets enstemmige 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. 
 
 

Sak nr. 44-2017 Rapport Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) 
STHF 2016 – del 2 Mål og tiltak 

 

Styrets enstemmige 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.  
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Sak nr. 45-2017 Idefase for utbygging somatikk Skien – Styringsdokument og tidsplan  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner styringsdokumentet for Idefase for Utbygging somatikk Skien 
2. Styret godkjenner tidsplan for gjennomføring av arbeidet 
 
 

Sak nr. 46-2017 Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF  
– salg av inntil 25 boenheter  

 
Styrets enstemmige 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.  

 

Sak nr. 47-2017 Eventuelt 
 

 
1) Styreleder orienterte om følgende; 

 Månedlige oppfølgingsmøter med HSØ hvor styreleder, AD, fagdirektør og 
økonomidirektør deltar 

 Styreledermøter annenhver måned. En gang i året møter både styreleder og AD fra 
hvert helseforetak og fra HSØ. Siste møte ble avholdt 2. - 3. mai 2017 

 Besøk 5. mai av politikere fra Høyre 
2) Styret ønsker presentasjoner fra styremøter. Disse vil bli sendt til styret i etterkant av 

møtene. 
 

  

Sak nr. 48-2017 Styrets oppdaterte årsplan 2017 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering. 
 
 

Sak nr. 49-2017 Andre orienteringer  
 

 
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 
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Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar andre orientering til etterretning. 
 
 

Sak nr. 50-2017  Styrets egenevaluering 
 

 
Styret avholdt egenevaluering i lukket møte.  
 
 
Møtet hevet kl. 15.00. 
 
 
Neste ordinære styremøte: 
Onsdag 21. juni kl. 09.30 - 15.30 Direktørens møterom, Skien. 
 
 

 
 

Sykehuset Telemark, 23. mai 2017 
 
 

          

Per Anders Oksum   Marit Kasin    Folke Sundelin 

Styreleder 
  

Nestleder (forfall) 
 

(forfall) 
 

          

          

Nils Kristin Bogen    Kari Dalen    Anett Weber 

               
   

         

Thor Severinsen                Thor Helge Gundersen Tone Pedersen 
           (referent) 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Administrerende direktør sin orientering 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

 53-2017 Administrerende direktør Tom 

Helge Rønning 

Orientering 21.06.2017 

                                                                                                   

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 13. juni 2017 

 

 

 Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør  
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ADs orientering til styret 21.06 2017 

 

1. Arealprosjektet i Porsgrunn 

Ombyggingen og oppgraderingen av poliklinikkarealer i Porsgrunn (Arealprosjektet 
Porsgrunn) nærmer seg slutten. For en moderat investeringskostnad (3 millioner kroner 
bevilget i 2016)  er det bl.a. etablert ny resepsjonsløsning, ekspedisjoner samt 4 polikliniske 
operasjonsstuer. Dette legger til rette for mer pasientvennlig og effektiv drift på kirurgiske 
poliklinikker. Offisiell åpning av «Arealprosjekt Porsgrunn» skjer 24. august.  
 

2.  Europeisk anestesikongress 2017 

 
Torkjell Nøstdahl, overlege i Avdeling for Anestesiologi, ABK har satt Sykehuset Telemark på 

det europeiske anestesikartet. 

 

Resultatene av studier utført ved STHF i forbindelse med hans PhD-prosjekt, er nå i 2017 

publisert i artikkelen «A randomised controlled trial of propofol vs thiopentone and desfluran 

for fatigue after laparoscopic cholecystectomy» i  Anaesthesia, som er et meget 

velrennomert internasjonalt tidsskrift innen anestesifaget.Dette førte også til en invitasjon til 

å holde foredrag på den europeiske anestesikongressen Euroanaesthesia 2017.  

 

Euroanaesthesia er en stor årlig kongress over 3 dager med ca. 6000 deltagere, arrangert av 

European Society of Anaesthesia, ESA. Kongressen i 2017 var lagt til Geneve i Sveits.   

  
3. Revisjoner 

 

Det er i perioden siden sist styremøte, avholdt revisjoner både av DSB (Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap) og av DNV GL Group (tidligere Det norske Veritas). 

Førstnevnte i perioden 7-9. juni og sistnevnte i perioden 6-16. juni. I skrivende stund er 

sluttmøte i DSB revisjonen allerede gjennomført og vi har mottatt gode tilbakemeldinger. 

Revisjonen omfattet elektroteknisk utstyr og installasjoner i sykehuset og fagområdene 

Medisinsk teknologi og Eiendomsdrift har vært «under lupen». I sluttmøtet ble det gitt ros til 

fagområdene for systematikk, risikovurderinger, opplæring og dokumentasjon. 

 

Sluttmøtet i miljørevisjonen (ISO 14001) avholdes 16. juni og hovedkonklusjonene derfra vil 

bli referert muntlig i styremøtet. 

  

4. Planlegging av avrusningsenhet ved STHF 

Som kjent har sykehuset i Oppdrags- og bestillingsdokumentet fra eier blitt bedt om å starte 
planlegging av en avrusningsenhet inneværende år. Enheten skal være fungerende fra og 
med 1. april 2018. Planleggingen er i gang og administrerende direktørs oppfatning er at vi 
har svært gode forutsetninger til å løse det nye oppdraget på en faglig god måte. I den senere 
tid har det vært mye omtale om avrusningstilbudet i Telemark etter at Helse Sør-Øst RHF har 
kunngjort anskaffelse av private helsetjenester innenfor området. Statsråden avholdt 
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foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF fredag 9. juni og administrerende direktør vil komme 
tilbake til styret med en orientering dersom vedtaket i foretaksmøte får vesentlige 
konsekvenser for det tilbudet sykehuset skal etablere.  
  

5. Ledersamling med SiV 

 

I forrige møte ble det orientert om en planlagt felles ledersamling med Sykehuset i Vestfold 

30. og 31. mai. Samlingen måtte dessverre avlyses på grunn av sykdom og planlegges isteden 

gjennomført umiddelbart over sommeren. 

 

6. Status arbeidet med modernisering av infrastruktur i regi av Sykehuspartner HF 

Som fremkommet i media, har Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF valgt å stille 
prosjektet med modernisering av infrastrukturen i bero inntil videre. Som en del av 
prosjektet ble det inngått en avtale med Hewlett Packard Enterprise (HPE) om drift av 
regionenes IKT-systemer.  Beslutningen om å midlertidig stoppe arbeidet ble tatt av styret i 
det regionale helseforetaket etter at det ble avdekket at Sykehuspartner ikke hadde full 
kontroll på alle tilganger til IKT-systemene gitt til HPE. Det er valgt nytt styre i Sykehuspartner 
HF, i tillegg til at administrerende direktør har trukket seg. Det foregår nå et omfattende 
arbeid for å avgjøre prosjektets videre skjebne. 
  

7. Oppstart av arbeidet med Idèfase 
 

Torsdag 8. juni ble det gjennomført «kick off» i arbeidet med Idèfase for Utbygging somatikk 
Skien. Med på samlingen var det også flere representanter fra Sykehusbygg, Helse Sør-Øst og 
brukerutvalget ved sykehuset. Deltakerne, som skal delta i de ulike arbeidsgruppene i 
prosjektet fikk høre om erfaringer og løsninger fra andre utbyggingsprosjekter, 
og konklusjonen i flere av foredragene var at innhold og organisering må på plass før vi 
begynner å tenke på bygg og tekniske løsninger. Under seminaret kom det fram en rekke 
ideer og innspill som vil bli tatt med i det videre arbeidet. 
 

8. Informasjon om Sak 51-2014 Videreføring av driftsmodell for ambulansedriften ved 
Sykehuset Telemark HF 
 

Styret vedtok under punkt 3 i vedtaket å be administrerende direktør om en prinsipiell 

styresak for ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF til behandling høsten 2017, i god 

tid før avtaleperioden utløper. Kontraktene med de private tjenesteleverandørene løper fra 

01.04.15 til 31.03.20 med opsjon på ytterligere 1 + 1 + 1 år. 

Sykehuset Telemark har behovet for å lage en ny ambulanseplan for Telemark i og med at vi 

nå er delt med Vestfold. 

Dette arbeidet setter vi i gang med like etter ferien, «Ambulanseplan 2030», og den vil være 

delt inn i tre hovedområder: 

- Beredskap og ressursbruk (herunder driftsmodell, organisering og plassering) 

- Kompetanse 

- HMS/miljø og ROS analyser 
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Ambulanseplanen vil være et viktig dokument og et godt grunnlag inn i den prinsipielle 

diskusjonen om STHF skal drifte hele ambulansetjenesten selv, eller om det fortsatt skal være 

delvis privat drift/endrede områder som er privat. 

 

På denne bakgrunn ber administrasjonen styret om at sak om videreføring av driftsmodell for 

ambulansedriften ved STHF utsettes til høsten 2018, da ny ambulanseplan for Telemark er 

klar. Det er likevel god tid frem til en beslutning om fremtidig driftsmodell må tas. 

 

9.  Annet 

 

Øvrige orienteringer kan bli gitt i møtet. 



 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2017 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

54-2017 Konst. økonomidirektør Dana Tønnessen Beslutning 21.6.2017 

                                                                                                   

 

Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per mai 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 mai vedlegges saken.  

 

Ventetidene er på samme nivå gjennom siste halvår, og reduseres igjen i mai etter økningen i mars og 

april. Ventetidene er nå innenfor den regionale målsettingen om 60 dager for somatikk. Aktiviteten har 

vært høyere enn budsjettert i mai og rapporteres positivt budsjettavvik akkumulert pr. mai også. 

Korridorpasienter er på samme lave nivå som sist måned, 0,5 %, som er det laveste som er registrert. 

 

Regnskapet per mai viser et resultat på + 2,7 millioner kroner som gir et positivt budsjettavvik på 13,1 

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 mai 2017 til etterretning. 

  

 
Skien, den 12. juni 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

Administrerende direktør 
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Oppsummering 
De medisinske parametrene viser ingen store endringer. Ventetidene går ned og ligger under 

målsettingen på 60 dager i somatikken og litt over målsettingen på 45 dager innen psykiatri/TSB. 

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 en liten økning i antall, men med flere 

behandlede pasienter i mai, rapporteres samme andel av behandlede pasienter som i april.     

Antall pasienter på venteliste har gått litt ned fra forrige periode. Andel fristbrudd ventende er igjen 

redusert etter en liten økning i april. 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, og aktiviteten er 

høyere enn budsjett også i mai. Det registreres høyere DRG-indeks i år 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 2,7 millioner kroner pr. mai, som er 13,1 

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

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

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. mai 

melder klinikkene om et uløst-beløp på 3,6 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.  

 

Nasjonale og regionale styringsmål beskrevet i OBD 2017 

 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Hovedparameterne viser bra utvikling hittil i år.  

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

TSB

Gjennomsnitt ventetid i dager
60 dager somatikk 

45 dager psyk/TSB
61           60,8          56,4          65             44             59               83                 68              41                51                 

Fristbrudd avviklede, antall pr mnd 0 56           32             43             19             19             3                 -                1                -               1                   

Antall som venter reduksjonm 7 819      7 594        7 294        4 323       1 746       399             163               280            93                290               

Antall med ventetid over 1 år reduksjon 332         260           258           238           10             2                 7                   1                

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

Antall passert tentativ tid reduksjon 4 969      4 074        3 822        1 672       1 582       57               4                   274            105              128               
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Ventetider 

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

februar, øker igjen i mars og april, for så å reduseres i mai.  

 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er 56 dager, under regional målsetting. 

Ventetiden ekskl. plastikkirurgiske pasienter er 54 dager. 

Psykiatri/TSB har hatt ventetid på 49 dager i mai, noe over målsettingen på 45 dager. 

Voksenpsykiatrien rapporterer ventetid på 51 dager som forrige periode, TSB øker til 47 dager i mai 

og barne- og ungdomspsykiatri reduserer ventetidene til 41 dager i mai.  

Gjennomsnitt ventetid for hele foretaket var 56 dager i mai, en reduksjon med 4 dager siden siste 

rapportering. Ventetiden for foretaket ekskl. plastikkirurgiske pasienter er 53 dager for alle pasienter 

totalt. 

 

Antall pasienter på ventelister har gått litt ned fra forrige periode og per mai er det 7.294 som venter. 

Antall ventende fordelt per fagområde viser 6.912 i somatikk, 267 i voksenpsykiatri, 94 i barne- og 

ungdomspsykiatri og 21 innen TSB. Snitt for foretaket er ventetid på 80 dager fordelt med 83 i 

somatikk, 36 i voksenpsykiatri, 32 i barne- og ungdomspsykiatri og 25 i TSB. 

Det er 1514 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling. 1500 i somatikk, 

13 i voksenpsykiatri og 1 i barne- og ungdomspsykiatri. 

Det er 258 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling, alle i somatikken. 

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.  
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Fristbrudd avviklede  

Andel fristbrudd for avviklede pasienter er fortsatt lav i mai. 

Det er 43 pasienter som ikke har fått behandling innen fristen i mai, alle innen somatikken. 

Avdelingene med flest fristbrudd er mage-tarm (13), urologi (8), øre-nese-hals (4) og plastikkirurgi 

(4). 

 

Fristbrudd ventende 

Antall og andel fristbrudd ventende pasienter er nå tilbake til nivå som i mars etter en økning i april. 

Avdelingene med flest brudd ventende er urologi, øre-nese-hals og mage-tarm. Andre avdelinger har 2 

eller færre. 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 68 %, omtrent samme nivå som tidligere, men trenden viser lavere 

andel.  

Statistikken for perioden mai 2016 – april 2017, plasserer Sykehuset Telemark litt under 

landsgjennomsnittet med 69 % andel behandlede pasienter innen standard forløpstid og alle 

behandlingsformer. Dette er nært opp mot målet om 70 %. Pasientsammensetningen har ikke vært i 

vår favør hittil i år. Det har vært relativt sett færre tilfeller brystkreft og føflekkreft hvor vi har høy 

andel behandlede pasienter innen standard forløpstid, og relativt sett flere tilfeller av prostata, der vi 

ikke oppnår så gode forløpstider. 
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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. 

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 mai er på samme nivå 

som i de siste tre månedene. Antallet er lavere enn for mai 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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Innenfor Kirurgisk klinikk står ØNH for halvparten av pasientene som har passert tentativ tid, mens 

fagområdene plastikkirurgi, ortopedi og urologi i hovedsak står for den andre halvparten. ØNH følger 

pasientene tett, men i første rekke stabile kronikere følges opp sjeldnere enn 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 70 % av 

totalen, nedgangen i februar og mars refererer seg til mage-tarm. 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har siden mars måned jobbet målrettet med å redusere 

antallet, og sekretærtjenesten sender månedlig oppdaterte lister ut til de aktuelle poliklinikkene. 

Registreringspraksis er endret, og dette har gitt umiddelbare resultater som grafen ovenfor viser.  

Barne- og ungdomsklinikken har startet et arbeid for å gå gjennom ventelistene med mål om å 

redusere antall pasienter passert tentativ tid. Nedgangen i mai er fordelt mellom BUP og barne- og 

ungdomsmedisin. 

 

2. Prioritere psykisk helsevern og TSB 

 

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 nedsatt en arbeidsgruppe med representasjon fra spesialisthelsetjenesten, 

brukerorganisasjoner, fastleger og kommuner som har fått som oppdrag å revidere gjeldende plan for 

mer frivillighet og riktig bruk av tvang. Arbeidsgruppen leverer sin innstilling i løpet av august og 

legges til grunn for klinikkens videre arbeid. 
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Antall tvangsinnlagte var 16 i mai, mot 27 i april. Dette tilsvarer 0,09 per 1000 innbyggere.  

Med totalt 161 innleggelser og 16 tvangsinnlagte i mai, så er andelen tvungen innskriving i psykiatrisk 

institusjon 9,9 %. Både antallet og andelen er redusert, og er i mai på det laveste nivå siden vi begynte 

å rapportere dette.  

Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett tvangsmiddelvedtak  

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

samme nivå som i april. 

Rapportering på indikatoren sikre færrest muligavbrudd i døgnbehandling for TSB er ennå ikke klar. 

Det jobbes med å få fram tall for dette. 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

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

TSB

Sykehusinfeksjoner % (siste måling mai.2017) <3% 4,5 % 3,4 % 5,3 % 5,7 % 7,7 % 5,3 % 0,0 %

Korridorpasienter - antall 0 85           44             43             18 25 0 0 0

Korridorpasienter % 0,0 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 %

Direkte time i % 100 % 86 % 88 % 88 % 95 % 88 % 67 % 57 % 77 %

Antall åpne dokumenter > 14 dager 4 550      4 499        4 764        1 477 1 168 319 21 758 1 021

Antall pasienter med åpne henvisningsperiode og uten ny kontakt1000 1 861      1 908        1 496        323 414 565 10 87 97

Pasienter med hjerneinfarkt får trombolysebehandling 

innen 40 min. etter innleggelse
>50% Rapportering ennå ikke klar

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse >30% 25 % 24 %

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

 

Sykehusinfeksjoner 

Prevalensmålingen fra mai viste 5,3 %, en økning fra forrige måling i februar som 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. 

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

Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggere lavere enn 2016 0,19        0,15        0,14          0,16          0,16          0,09          

Andel tvangsinleggelser lavere enn 2016 19,6 % 15,0 % 14,6 % 16,7 % 20,8 % 9,9 %

Antall pasienter i døgnbehandling som har 

minst ett tvangsmiddelvedtak
reduseres 10             7               7               
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Korridorpasienter 

Antall og andel korridorpasienter er fortsatt på laveste nivå registrert i STHF. 

Direkte time 

Medisin ligger over 90 %, MSK og kirurgi over 80 %. BUK skiller seg negativt ut med kun 57 %, 

dette skyldes manglende legeplaner og oppgavefordeling. Legeplanene er på plass fra mai, slik at vi 

forventer bedring i indikatoren fra neste rapportering. 

Åpne dokumenter 

Det er 4.764 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 1.774 legedokumenter og 1.292 

sykepleierdokumenter. Det er 262 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Antall åpne 

dokumenter har vært fallende siste året, men viser en liten økning de siste to månedene. Dette følges 

jevnlig opp i lederlinjene, bla i AD sine oppfølgingsmøter med klinikksjefene. Med økt fokus på 

denne problemstillingen viser antall åpne dokumenter en fallende trend siste året. 

Ventende uten ny kontakt 

Etter måneder med økning i antall pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt, er antallet redusert 

med 20 siste måned. Antallet per 1. juni er 1496 pasienter, herav 1380 registrert etter innføring av 

DIPS. Det har hengt igjen en del pasienter i avdelinger som ikke lenger er i bruk etter siste 

omorganisering, antallet er nå redusert til 172, og DIPS forvaltning er i ferd med å rydde opp i disse.  

Det er behov for å øke innsatsen innen opplæring i bruk av DIPS for å øke registreringskvaliteten.  
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Aktivitet 

 

Somatikk 

Antall “ sørge for ” DRG-poeng per mai (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) er  tilnærmet likt med  

budsjett og 4 % høyere enn fjoråret. DRG-aktiviteten i eget foretak (dag, døgn, poliklinikk) er 3 % 

høyere enn budsjett og 5 % høyere enn i fjor.  

Antall sykehusopphold er 3 % lavere enn budsjett og 4 % lavere enn fjoråret, men volumsvikten 

kompenseres med god margin av høye DRG-vekter. Dette skyldes bedre kodekvalitet og pasienter 

med kompliserte diagnoser i hovedsak. 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 hittil er 3 % høyere enn budsjettert og 2 % høyere 

enn i samme periode i fjor. 

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

behandlingsvolum og bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten. 

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

poliklinikk, legemidler) til å være 570 poeng høyere enn årsbudsjettet. 

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

behandlingsvolum og bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten. «Toppen» i mars 17 skyldes en 12-

måneders periode uten påske. 
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I Kirurgisk klinikk har det vært lavere aktivitet enn forventet i mai. Dette gjelder døgnoppholdene for 

alle fagfelt, med unntak av urologi. Gastrokirurgi har hittil i år hatt en lav andel ø-hjelp i forhold til det 

som oppleves som vanlig.  

Det er også en bevisst prioritering av polikliniske konsultasjoner, med tanke på å ta unna ventelister og 

redusere antall fristbrudd.  

 

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 15 % høyere enn 

budsjettert, og 18 % 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. Også i mai er DRG-aktiviteten ved nyfødt intensiv over budsjett.  

 

Psykisk helsevern og TSB 

Det er høy aktivitet innen psykisk helsevern 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 mai er inntektene 2,1 millioner kroner lavere enn budsjettert, til tross for høyt 

aktivitetsnivå.  

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

5 m 17 5 m 17 5 m 17 5 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Kirurgisk klinikk 8 149             8 089             60                  7 842             4 % 307                18 900           18 297           

Medisinsk klinikk 6 634             6 462             172                6 458             3 % 176                15 166           15 004           

Barne og ungdomsklinikken 1 278             1 219             59                  1 217             5 % 61                  2 795             2 804             

ABK 30                  26                  4                   28                  7 % 2                   58                  66                  

Medisinsk serviceklinikk 1 659             1 507             152                1 434             16 % 225                3 571             3 612             

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 17 750        17 303        447              16 979        5 % 771              40 490        39 783        

  - døgn 12 561 12 689 -128               12 405 1 % 156                      29 839                29 114                

  - dagbehandling 2 149 1 946 203                1 917 12 % 232                      4 507                  4 522                  

  - poliklinikk 3 040 2 668 372                2 657 14 % 383                      6 144                  6 147                  

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 17 750        17 303        447              16 979        5 % 771              40 490        39 783        

DRG-poeng pasienter fra andre regioner beh. i eget HF 85                  98                  -13                 118                -28 % -33                 230                239                

DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 125                155                -30                 195                -36 % -70                 360                403                

DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter) 949                1 289             -340               964                -2 % -15                 2 577             1 891             

Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret 18 739        18 649        90                18 020        4 % 719              43 197        41 838        

Bruker SAS-tall

Sykehusopphold faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk

5 m 17 5 m 17 5 m 17 5 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Opphold behandlet i eget HF 

  - døgn - inkl. Nordagutu 11 935 12 331 -396 12 396 -4 % -461               29 000           29 114           

  - dagbehandling 8 459 8 470 -11 8 117 4 % 342                20 000           4 520             

  - poliklinikk 70 821 68 750 2 071 69 318 2 % 1 503             158 100          159 153          

Polikliniske konsultasjoner faktisk bud. avvik faktisk endring Budsjett Faktisk

5 m 17 5 m 17 5 m 17 5 m 16 2016-2017 2017 2016

Kirurgi 34 123           34 446           (323)               34 491           (368)               78 800           79 938           

Medisin 26 567           24 479           2 088             24 817           1 750             56 788           56 432           

BUK    3 606             3 634             (28)                 3 824             (218)               8 300             8 346             

ABK 564                473                91                  560                4                   1 088             1 326             

MSK    5 961             5 718             243                5 626             335                13 124           13 111           

STHF 70 821        68 750        2 071          69 318        1 503          158 100      159 153      
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Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Voksenpsykiatrien viser en poliklinisk aktivitet på 1,2 % bedre enn budsjettert. Sammenlignet med 

fjoråret er det en vekst i antall polikliniske konsultasjoner på 4,8 %. Dette skyldes produktivitetsvekst. 

Innenfor TSB vises det også til en god produktivitetsvekst, men som følge av mange vakante 

terapeutstillinger er antall konsultasjoner hele 13,3 % lavere enn fjoråret. 

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 mai i fjor. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,58 

konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en oppgang fra 2,37 i fjor. Det er vakanser på 

behandlersiden innenfor TSB, noe som fører til færre 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. 

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. Ventetidene er innenfor målet 

om 45 dager, det registreres ingen fristbrudd og ingen økninger i antall avvisninger. Antall 

konsultasjoner innen BUP ligger over budsjett i mai måned, og er 7 % høyere enn budsjettert hittil i år.  

BUP har en økning i registrert aktivitet på 9 % 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.  

  

Poliklinikk faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

psykiatri mai.17 mai.17 mai.17 mai.16 2016-2017 2016-2017 2017 2017 2016

Antall konsultasjoner

Barne og ungdomsklinikken 13 262         12 428         834              12 116 9 % 1 146           27 450         28 200         27 378        

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 32 105         32 894         -789             31 889 1 % 216              76 107         76 500         74 009        

SUM 45 367      45 322      45              44 005      3 % 1 362         103 557    104 700    101 387  

ISF-poeng

Barne og ungdomsklinikken 3 177           3 795           -618             -               8 377           7 000           -             

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 3 997           4 439           -442             -               10 270         9 800           -             

SUM 7 174         8 234         -1 060       -             18 647      16 800      -           

Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

liggedøgn mai.17 mai.17 mai.17 mai.16 2016-2017 2016-2017 2017 2017 2016

Voksenpsykiatri 13 619         13 376         243              14 107         -3 % -488             31 280         31 280         34 127        

Barne- og ungdomspsykiatri 1 316           1 365           -49               1 379           -5 % -63               2 900           2 900           2 886         

TSB / RUS 209              360              -151             269              -22 % -60               800              700              572            

STHF 15 144      15 101      43              15 755      -4 % -611 34 980      34 880      37 585    
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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 9,5 % fra i fjor, VOP har en økning på 4,8 %. 

Målt i antall konsultasjoner er aktiviteten innen TSB 13,3 % lavere enn i samme periode i 2016.  

Samlet viser TSB og psykisk helsevern en økning i polikliniske konsultasjoner på 0,7 %. Antall 

konsultasjoner i somatikken øker med 3,1 % i samme periode. Målt i aktivitet er prioriteringsregelen 

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

Bemanningen innenfor voksenpsykiatrien viser 0,4 % nedgang, barne- og ungdomspsykiatrien har økt 

med 1,1 %, mens TSB har falt med 21,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. Psykisk 

helsevern og TSB samlet sett viser en nedgang på 1,6 %, og somatikken viser en nedgang på 1,5 % fra 

i fjor.  

Nedgangen innenfor TSB skyldes i hovedsak 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 i absolutte tall. 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert siste periode for somatikk og BUP, men 

har økt i VOP og TSB. Ventetid innen BUP 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.  

 

 Antall årsverk - inkl. 

bemanningssenter 2016
Hittil per 

mai 16

Hittil per mai 

17

Hittil bud 

mai 17

avvik per 

mai

Kirurgisk klinikk 443 448 454 447 7

Medisinsk klinikk 552 525 502 497 5

Barne og ungdomsklinikken 223 220 224 218 6

Akutt og beredskap 464 464 447 447 0

Medisinsk service 363 356 362 367 -5

Psykiatri og rus 570 565 550 561 -11

Service og systemledelse 346 339 334 333 1

Administrasjon 106 106 104 100 4

SUM årsverk 3 065 3 022 2 977 2970 7

Eksternt innleide vikarer 16 6 8 4 4
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Sykehuset rapporterer 2 977 brutto månedsverk per mai, fordelt på 198 variable og 2 779 fastlønnede 

månedsverk. Det 45 årsverk mindre enn per mai i fjor, men 0,2 % over budsjett. En del tiltak fikk 

effekt denne måneden og mai isolert sett viser 22 årsverk lavere enn budsjettert. Målt mot fjoråret er 

dette en nedgang på 85 årsverk. 

Andelen variabellønnede er 6,6 %, mens den per mai i 2016 lå på 7,0 %.  

 

Sykefraværet har gått ned i år og var 6,3 % i april, en nedgang fra forrige måned på 0,4 % - poeng. 

Sykefraværet ved begynnelsen av året var 7,4 %. 
 

Bemanningsnivået har hatt en god utvikling og gått ned hittil i år.  

 

 

Produktivitet 

 

 

 
 
Produktiviten beregnes som antall ISF-poeng pr. brutto årsverk, etter samme metodikk som benyttes i 

regional rapportering. Resultater pr. mai viser at somatikken øker produktiviteten marginalt i forhold 

til budsjettert nivå. Psykiatrien har oppnådd færre DRG-poeng enn budsjettert, på lik linje med øvrige 

foretak. Det største negativet avviket rapporteres i BUP. Det er igangsatt et regionalt prosjektarbeid 

som vil kartlegge årsakene til svakere ISF-resultater enn planlagt.     

 

  

ISF-produktivitet

Aktivitet 

utført i eget 

foretak HiÅ 

(faktisk)

Aktivitet 

utført i eget 

foretak HiÅ 

(budsjett)

Brutto 

mnd.verk 

HiÅ 

(faktisk)

Brutto 

mnd.verk 

HiÅ 

(budsjett)

ISF-poeng per 

brutto 

mnd.verk HiÅ 

(faktisk)

ISF-poeng 

per brutto 

mnd.verk HiÅ 

(budsjett)

Avvik mot 

budsjett

ISF-poeng per 

brutto 

mnd.verk 

årsbudsjett

Somatikk 17 750 17 303 2 090 2 070 1,70                      1,67                   0,03               1,61                     

Voksenpsykiatri 3 140 3 299 552 556 1,14                      1,19                   -0,05              1,13                     

TSB 857 1 139 39 52 4,39                      4,38                   0,01               4,23                     

Barne- og ungdomspsykiatri 3 177 3 795 136 132 6,05                      7,44                   -1,39              6,84                     
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Økonomi 

   

Sykehuset Telemark rapporterer et positivt driftsresultat på 2,7 millioner kroner pr. mai, som er 13,1 

millioner bedre enn budsjettert.  

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

inntektsmodellen for 2017. I regnskapet per mai er det bokført en merinntekt på 6,9 millioner kr., som 

bidrar positivt til resultatet.  

Positivt budsjettavvik hittil i år skyldes lavere kostnadsnivå for kjøp av helsetjenester inkl. biologiske 

legemidler og høye ISF-inntekter. Etter lavere aktivitet i april, er ISF-inntektene i somatikken igjen 

høyere enn budsjettert i mai. 

Det registreres også høye aktivitetstall innen psykisk helse, men her er ISF-refusjonene 2,1 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 forbedringspotensiale. 

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

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

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

medikamentkostnader.  

Avviket på andre øremerkede tilskudd må ses i sammenheng med andre driftsinntekter. Årets tilskudd 

til Gastronett er mottatt i februar og bokført som øremerket tilskudd, men periodisert på en konto som 

ligger under andre driftsinntekter. 

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 om lag 2 millioner kroner lavere enn budsjettert, en forbedring av budsjettavviket rapportert 

pr. april. Høyere kostnader for variabellønn kompenseres fullt ut av sykerefusjoner over budsjettert 

nivå.  Lavere årsverksforbruk i mai bidrar også til innsparinger på fast lønn. 

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.   
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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. mai melder 

klinikkene om et uløst-beløp på 3,6 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, beholdes estimatet for året til et driftsresultat i balanse, som er 

25 millioner kroner bedre enn budsjettert.  

 

 

  

Regnskapsresultat pr.mai 2017 regn bud avvik Budsjett Prognose avvik

mai mai mai 2017 2017 2017

Basisramme 977 292            970 424            6 868              2 249 042        2 265 525           16 483            

Kvalitetsbasert finansiering 6 771                6 771                -                  16 251              16 251                 -                   

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 315 879            314 319            1 560              737 619            746 170              8 551               

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 64 399              56 750              7 649              130 687            139 238              8 551               

ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB 14 347              16 467              -2 120            37 295              34 600                 -2 695             

ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-resepter) 20 289              27 543              -7 253            55 085              50 085                 -5 000             

Utskrivningsklare pasienter 4 649                1 667                2 982              4 000                8 000                   4 000               

Gjestepasienter 3 175                3 502                -327                8 220                8 220                   -                   

Konserninterne gjestepasientinntekter 19 485              19 664              -179                47 195              47 195                 -                   

Polikliniske inntekter 41 526              37 479              4 047              87 160              95 160                 8 000               

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 4 107                4 606                -499                11 055              11 055                 -                   

Andre øremerkede tilskudd 6 734                5 134                1 600              12 474              14 474                 2 000               

Andre driftsinntekter 96 196              92 108              4 089              223 579            223 579              -                   

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 574 848        1 556 432        18 416            3 619 661        3 659 551           39 889            

Kjøp av offentlige helsetjenester 13 298              14 783              1 485              39 686              39 686                 -                   

Kjøp av private helsetjenester 32 810              30 317              -2 493            72 765              72 765                 -                   

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 157 331            160 878            3 547              385 489            385 489              -                   

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 5 140                2 230                -2 910            5 352                9 352                   -4 000             

Konserninterne gjestepasientkostnader 88 085              92 165              4 080              217 590            217 590              -                   

Lønn til fast ansatte 747 984            751 050            3 066              1 715 196        1 715 196           -                   

Overtid og ekstrahjelp 36 858              30 843              -6 015            81 054              88 054                 -7 000             

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 167 618            180 348            12 730            403 109            374 656              28 453            

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -45 762            -43 283            2 479              -103 883          -106 883             3 000               

Annen lønn 122 544            125 007            2 463              285 115            281 115              4 000               

Avskrivninger 44 697              45 954              1 257              109 925            107 925              2 000               

Nedskrivninger -                    -                    -                  -                    -                       -                   

Andre driftskostnader 192 683            180 712            -11 970          443 257            456 146              -12 889           

SUM DRIFTSKOSTNADER 1 563 287        1 571 006        7 718              3 654 655        3 641 091           13 564            

DRIFTSRESULTAT 11 561              -14 573            26 134            -34 993            18 460                 53 453            

Finansinntekter 4 945                5 211                -266                12 507              12 507                 -                   

Finanskostnader 1 054                1 054                1                      2 514                2 514                   -                   

FINANSRESULTAT 3 891                4 157                -266                9 993                9 993                   -                   

(ÅRS)RESULTAT 15 452              -10 417            25 869            -25 000            28 453                 53 453            

Pensjonskostnader -12 730            -                    -12 730          -                    -28 453               -28 453           

RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER - pr.mai 2 722                -10 417            13 139            -25 000            -                       25 000            
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Resultater pr. klinikk vises i tabellen under:  

 

Det er oppnådd 11,3 millioner kr. lavere effekt av effektiviseringstiltakene enn det som er lagt opp til i 

budsjettet (budsjettert effekt pr. mai er 39,4 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, som skyldes deler av uløst budsjettutfordring, som 

ikke er kompensert av øvrige innsparinger i driften. Klinikken jobber med konkretisering av tiltak. Det 

rapporteres betydelig merbelastning pga nytt ERP-system med store overtidsutbetalinger.  

Administrasjonen bidrar positivt til perioderesultater. Det er vakante stillinger og et høyt sykefravær 

for medarbeidere som ikke er erstattet med vikarer.  

 

Budsjettavvik Budsjettavvik øvrig drift Budsjettavvik Budsjettavvik Budsjettavvik Budsjettavvik

BUDSJETTAVVIK mai 2017 merverditiltak lønn
 andre 

driftskostnader 

 andre 

driftsinntekter mai april mars febr

Kirurgi -4 548             -2 044        -5 461         4 736             -7 317                   -5 636            -2 049            -2 131            

Medisin -791                644            -1 284         6 555             5 124                    3 392              4 210              2 891              

Barne- og ungdomsklinikken -443                -869           -1 328         528                -2 112                   -2 039            -843               -545               

Akutt og beredskap -1 392             484            526              1 332             950                       48                   -801               -374               

Medisinsk serviceklinikk -197                1 718         -5 907         5 871             1 485                    980                 3 280              272                 

Psykiatri og rus -1 618             4 020         899              -815               2 487                    2 005              1 988              689                 

SUM klinikker -8 989 3 953 -12 555 18 208 617 -1 250            5 785              802                 

Service og systemledelse -2 344             1 168         -1 437         363                -2 250                   -1 072            -1 047            -1 005            

Administrasjon -                  1 112         716              -227               1 601                    2 092              935                 -                 

Kjøp og salg av helsetjenester 9 099 -6 144 2 955 3 918              2 498              3 551              

 - biol.legemidler og kreftmidler 996 2 251 2 251

 - somatikk 2 532 1 860 1 860

 - psykiatri og TSB -572 -560 -560 

Felles poster -3 252 3 923 9 545 10 216 7 872              -1 221            694                 

Budsjettavvik pr. mai -11 333 2 981 -254 21 745 13 139 11 560 6 950 4 042

Budsjettavvik pr. april -10 670 3 096 7 159 11 975 11 560

Budsjettavvik pr. mars -7 341 6 950

budsjettavvik februar -5 075 4 042
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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 6,8 millioner 

kroner  

 

 

Likviditet 

 
Likviditetsbeholdningen ved utgangen av mars er på 136 millioner kroner, noe som er 10 millioner 

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

Estimert likviditetsbeholdning ved utgangen av året er 16 mill. høyere enn budsjettert som følge av 

resultatforbedring. 

 

Investeringer  

 
Bokførte investeringer er lave. Det er foreløpig ikke disponert mer enn 50 % av investeringsbudsjettet 

og avventer ytterligere disponering. 

 

 

 

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

 

Investeringer - tall i 1000

Regnskap 

2016

Regnskap

mai 2017 Budsjett 2017

Bygg & anlegg 369 21 13 000

Medisinsk teknisk utstyr 40 535 3 557 40 000

Annet utstyr, biler m.m. 7 059 2 202 7 000

SUM 47 963 5 780 60 000
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Oppsummering 
mai 2017

Sykehuset Telemark Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ HIÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik

Kvalitet

Ventetid Aviklede, denne periode 56                     50                     

Ventetid Ventende, denne periode 80                     76                     

Antall fristbrudd avviklet, denne periode 43 44 0

Antall fristbrudd venter, denne periode 28 32 0

Aktivitet

ISF-poeng somatikk

"Sørge for" (døgn, dag og polkl.) 17790 17359 431 17017 41420 40620 800

Legemidler 949 1289 -340 957 2343 2577 -234

Totalt antall ISF poeng "sørge for" 18739 18648 91 17975 43763 43197 566

Utført eget HF/Sykehus 17750 17303 447 16996 41290 40490 800

ISF-poeng Psyk

Voksepsykiatri og TSB 3 997               4 439               -442                9800 10 270             -470               

Barne- og ungdomspsykiatri 3 177               3 795               -618                7500 8 377               -877               

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk 70821 68750 2071 69318

VOP 25851 25550 301 24673 60000 58938 1062

BUP 13262 12353 909 12116 28200 27445 755

TSB 6254 7344 -1090 7216 16500 17169 -669

Bemanning

Brutto månedsveverk 2 978               2 969               9                      3 022               3001 3001 -                  

Innleie helsepersonell 4 925               2 230               2 695              3 793               5 352               -5 352            

Lønn til  fast ansatte 753 157          751 050          2 107              738 048          1 715 196       -1 715 196    

Overtid og ekstrahjelp 36 833             30 843             5 990              42 239             81 054             -81 054          

Sykefravær (forrige måned 6,92                 7,23                 

Økonomi (hele tusen)

Driftsinntekter 1 574 848       1 556 432       18 416           1 682 555       5 659 551       3 619 661       32 889           

Driftskostnader 1 563 287       1 571 006       7 718              1 639 120       3 641 091       3 654 655       20 564           

Netto finansresultat 3 891               4 157               -266                4 069               9 993               9 993               -                  

Pensjon 12 730             -                   -12 730          76 409             -28 453           -                   -28 453          

Årsresultat 2 722               -10 417           13 139           -28 904           0                       -25 000           25 000           



Regionale hovedmål 

4 

Utvikling siste Status Resultat Resultat

12 mnd 2015 2016 mai.17

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 51 62 57

Antall brudd 31 56 43

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

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 73 % 76 % 88 %

Årsresultat  8,7 mill.        -75,6 mill 2,7 mill

Budsjettavvik 8,7 mill. -90,6 mill 13,1 mill

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

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 

(avviklede)

 -

 100

 ( 200)
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  200
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1. Oppsummering 
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Ledelsesrapport - april 2017

Prioriteringsregelen - status hittil i år 

Aviklede Ventende Somatikk Psykiatri/TSB Somatikk Psykiatri/TSB

STHF 12 % 6 % 1,8 % -2 %

(01) Kirurgisk klinikk 22 % 6 % -1,3 % 7 %

(02) Medisinsk klinikk -6 % -19 % 6,5 % -10 %

(03) Barne- og ungdomsklinikken, somatikk 55 % 16 % -5,7 % 1 %

(303) Avdeling for barn og unges psykiske helse -10 % 4 % 9 % 4 %

(06) Akutt og beredskap 40 % 53 % 0,7 % -4 %

(07) Medisinsk Serviceklinikk 1 % 25 % 5,5 % 2 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 14 % 12 % 1 % -3 %

(13) Service og systemledelse -2 %

(15) Administrasjon -3 %

Ventetider Polikliniske konsultasjoner Bemanning

% endring hittil  i  år 2016-2017

mai.17



Senger i bruk per somatisk sengepost. 
Tekniske poster utelatt. 

Tatt ut 8/6-17 for 1/5-17 – 31/5-17.  
 

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  

 

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

Senger i bruk for somatiske sengeposter. 
Tekniske poster utelatt. 

Tatt ut 8/6-17 for 1/1-16 – 31/5-17.  
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Pasient 
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2. Antall/andel  
fristbrudd ventende 

STHF. 

4. Gjennomsnittlig 
ventetid ventende 
pasienter STHF. 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 

 

Kilde: D-8192 DIPS   

3. Gjennomsnittlig 
ventetid avviklede 

STHF 

  

1. Antall/andel 
fristbrudd 

avviklede STHF. 

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

 56,45  
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1
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6. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 3 måneder STHF. 

8. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn et år  STHF. 

 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 

 

Kilde: D-8192 DIPS   

7. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 6 måneder STHF. 

  

5. Antall som venter 

på STHF. 

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

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

enn 3 måneder STHF. 

8. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn et år  STHF. 

 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 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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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 1. juni; 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 01.06.17 



18 

Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker) 
Antall pasienter som er innkalt til innleggelse /operasjon pr 01.06.17 



70% 

Pakkeforløp Kreft 
Resultat siste 12 mnd, alle forløp 

Mål : 70 % 

19 

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

68% 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 2938

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

3003 3001 

2961 

2985 

2936 2938 
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4. Bemanning 

Brutto måendsverk, Endring i % 2016 til  2017 HIÅ 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712

STHF 0,0 % -0,6 % -1,0 % -1,2 % -1,5 % -1,5 %

(01) Kirurgisk klinikk 3,5 % 3,1 % 2,0 % 1,7 % 1,2 % 1,0 %

(02) Medisinsk klinikk -4,3 % -4,7 % -4,4 % -4,3 % -4,5 % -4,2 %

(03) Barne- og ungdomsklinikken 4,2 % 3,7 % 3,5 % 2,9 % 2,2 % 2,1 %

(303) Avdeling for barn og unges psykiske helse 5,7 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 3,7 % 3,3 %

(06) Akutt og beredskap -2,0 % -2,8 % -3,2 % -3,4 % -3,9 % -3,8 %

(07) Medisinsk Serviceklinikk 3,9 % 3,4 % 2,9 % 2,4 % 2,0 % 1,6 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling -0,5 % -1,9 % -2,5 % -2,3 % -2,6 % -2,4 %

(13) Service og systemledelse -0,9 % -0,4 % -1,1 % -1,6 % -1,5 % -1,8 %

(15) Administrasjon -4,0 % -4,8 % -4,6 % -3,3 % -2,9 % -2,0 %

0,0 % 

-0,6 % 

-1,0 % 
-1,2 % 

-1,5 % -1,5 % 

-2,0 %

-1,5 %

-1,0 %

-0,5 %

0,0 %

201701 201702 201703 201704 201705 201706

Brutto måendsverk, Endring i % 2016 til 2017 HIÅ 
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4. Bemanning 

Brutto månedsverk, Endring i % 2016 til 2017 

denne periode 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712

STHF 0,0 % -1,2 % -1,8 % -1,6 % -2,9 % -2,6 %

(01) Kirurgisk klinikk 3,5 % 2,7 % -0,1 % 0,9 % -1,0 % -0,8 %

(02) Medisinsk klinikk -4,3 % -5,1 % -3,7 % -4,2 % -5,1 % -5,3 %

(03) Barne- og ungdomsklinikken 4,2 % 3,2 % 3,1 % 1,2 % -0,9 % 0,1 %

(303) Avdeling for barn og unges psykiske helse 5,7 % 4,5 % 4,9 % 3,3 % -0,2 % 0,0 %

(06) Akutt og beredskap -2,0 % -3,6 % -3,9 % -4,2 % -6,1 % -2,3 %

(07) Medisinsk Serviceklinikk 3,9 % 3,0 % 1,9 % 0,9 % 0,3 % -1,9 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling -0,5 % -3,4 % -3,8 % -1,5 % -4,0 % -3,9 %

(13) Service og systemledelse -0,9 % 0,1 % -2,4 % -3,2 % -1,3 % -3,3 %

(15) Administrasjon -4,0 % -5,7 % -4,2 % 0,6 % -1,5 % 0,5 %

0,0 % 

-1,2 % 

-1,8 % 
-1,6 % 

-2,9 % 
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Endring i % denne periode 2016 til 2017 
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Brutto månedsverk 
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Fastlønn 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201705

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 747 984 050       751 050 024             3 065 974         0 %

Kirurgisk klinikk 128 939 440       126 979 315             -1 960 126        -2 %

Medisinsk klinikk 128 196 354       126 983 547             -1 212 807        -1 %

Barne- og ungdomsklinikken 59 524 093         57 934 263               -1 589 830        -3 %

Akutt og beredskap 117 466 070       115 588 858             -1 877 212        -2 %

Medisinsk Serviceklinikk 93 851 670         94 995 754               1 144 084         1 %

Psykiatri og rus 142 130 442       148 112 293             5 981 852         4 %

Service og systemledelse 66 154 641         66 738 533               583 893            1 %

Felles - øvrig -15 724 122       -14 915 809             808 313            -5 %

Administrasjon 27 445 462         28 633 269               1 187 808         4 %

Fastlønn hittil i år

 -8 000 000

 -6 000 000

 -4 000 000

 -2 000 000

 -

 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

201705

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 36 858 088         30 843 220      -6 014 868        -20 %

Kirurgisk klinikk 7 712 763           6 451 591        -1 261 172        -20 %

Medisinsk klinikk 8 242 399           9 100 235        857 835            9 %

Barne- og ungdomsklinikken 1 497 244           897 486           -599 758           -67 %

Akutt og beredskap 5 451 217           3 663 835        -1 787 381        -49 %

Medisinsk Serviceklinikk 4 720 790           2 585 856        -2 134 934        -83 %

Psykiatri og rus 4 998 284           2 229 010        -2 769 275        -124 %

Service og systemledelse 2 489 084           1 225 974        -1 263 111        

Felles - øvrig -                     4 417 175        4 417 175         

Administrasjon 1 746 305           272 058           -1 474 248        -542 %

Variabellønn hittil i år
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Innleid arbeidskraft 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201705

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 5 140 072           2 229 897        -2 910 175        -131 %

Kirurgisk klinikk 285 659              595 757           310 098            52 %

Medisinsk klinikk -                     52 460             52 460              100 %

Barne- og ungdomsklinikken 1 124 912           493 430           -631 482           -128 %

Akutt og beredskap 87 727                -                   -87 727             

Medisinsk Serviceklinikk 1 994 566           224 781           -1 769 785        -787 %

Psykiatri og rus 1 626 709           863 469           -763 240           -88 %

Service og systemledelse 20 498                -                   -20 498             

Felles - øvrig -                     -                   -                    

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

201705

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 789 982 210       784 123 141    -5 859 069        -1 %

Kirurgisk klinikk 136 937 863       134 026 663    -2 911 200        -2 %

Medisinsk klinikk 136 438 753       136 136 242    -302 512           0 %

Barne- og ungdomsklinikken 62 146 249         59 325 179      -2 821 070        -5 %

Akutt og beredskap 123 005 014       119 252 694    -3 752 321        -3 %

Medisinsk Serviceklinikk 100 567 026       97 806 391      -2 760 635        -3 %

Psykiatri og rus 148 755 435       151 204 772    2 449 337         2 %

Service og systemledelse 68 664 223         67 964 507      -699 716           -1 %

Felles - øvrig -15 724 122       -10 498 633     5 225 488         -50 %

Administrasjon 29 191 767         28 905 327      -286 440           -1 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
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 6,81   6,80   6,79   6,74   6,77   6,75   6,68   6,67   6,75   6,74   6,68   6,64   6,56  

 2,00   2,00   1,99   1,98   1,99   1,98   1,98   2,01   2,08   2,10   2,09   2,13   2,08  

 4,80   4,80   4,81   4,77   4,79   4,76   4,70   4,67   4,67   4,64   4,58   4,52   4,48  

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

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

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 apr.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         7,37         6,86         6,71         6,32         

(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         6,80         7,14         5,96         5,99         

(02) Medisinsk klinikk 8,38      8,38       7,70         7,87         7,54         6,70         7,06         5,73         5,30         6,39         7,04         8,32         7,27         6,19         6,86         6,34         

(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      9,54         8,60         8,58         6,75         

(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         4,45         5,32         

(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         9,27         7,48         6,76         6,83         

(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         7,29         6,25         

(13) Service og systemledelse 10,89   11,06    8,61         7,61         7,64         6,95         5,58         7,25         7,25         8,44         7,79         9,15         9,27         8,11         8,33         8,01         

(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         7,42         6,46         4,93         
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4. Bemanning 
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Søndager på rad (ikke i bruk) 37 50 79 56 43 70 240 270 197 188 173 220 217 148 192 79 17

Ukentlig arbeidsfri 226 276 326 305 261 288 273 232 225 231 267 231 192 179 159 82 39

Samlet tid per uke 2 1 11 5 4 1 4 4 1 4 12 2 2 1

Samlet tid per dag 445 464 462 443 398 359 386 419 332 347 453 430 388 277 300 278 121

Planlagt tid per uke 86 86 122 92 93 113 96 73 121 93 122 104 98 103 136 75 47

AML timer per år 8 2 15 15 6 21 49 77 1 17 26 7 9 10
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AML timer per 4 uker 60 77 126 131 74 44 75 105 116 91 137 211 161 48 75 57 19

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

A
k
s
e
ti

tt
e
l 

AML 



29 
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 796  
 1 387  

 3 066   3 223  

 17 059  
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Overtid i forkant av

vakt

Utrykning på vakt Overtid Overtid i etterkant

av vakt

Helligdag- og

timelønnsberegning

Ekstravakt

EFO Mai 2017 

Tallene for mai ligger ganske likt med april, det er 
fortsatt mange timer som blir registrert på Helligdag- og 
timelønnsberegning i mai. Det vil fortsatt komme en del 
timer der også i de neste månedene fordi det er her timer 
som betales som ordinær timelønn blir registrert når de 
planlegges i plan som er i all hovedsak det som gjøres 
for ferievikarene ved STHF 

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

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder 84 100 322                82 259 322                1 841 000                  414 914 220              415 078 990              -164 770                   

Kirurgisk klinikk 33 383 761                34 069 899                -686 138                   173 148 023              171 862 504              1 285 519                  

Medisinsk klinikk 28 866 080                26 914 383                1 951 697                  140 754 932              137 091 863              3 663 069                  

Barne- og ungdomsklinikken 6 634 065                  6 716 120                  -82 055                     33 678 869                33 642 165                36 704                       

Akutt og beredskap 132 538                     108 253                     24 285                       643 433                     550 217                     93 216                       

Medisinsk Serviceklinikk 6 998 579                  6 585 698                  412 880                     35 234 628                32 207 898                3 026 730                  

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 1 612 662                  1 698 699                  -86 037                     7 994 044                  8 877 604                  -883 560                   

Felles - øvrig 6 472 638                  6 166 270                  306 368                     23 460 291                30 846 739                -7 386 447                

201705 201705

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 632               618               14                 2 % 2 959            3 232          (273)           -8 % -                7 478          (545 286)             

DPS øvre Telemark 157               169               (12)                -7 % 834               882             (48)              -5 % -                2 040          (96 010)                

Psykiatrisk sykehusavdeling 17                 62                 (45)                -73 % 204               325             (121)           -37 % -                752              (242 264)             

Klinikk for psykisk helsevern og rus 806              849              (43)               -5 % 3 997          4 439        (442)          -10 % -               10 270      (883 560)           

Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP 609               754               (145)             -19 % 3 177            3 795          (618)           -16 % -                8 377          (1 236 496)          

Barne- og ungdomsklinikken 609              754              (145)            -19 % 3 177          3 795        (618)          -16 % -               8 377         (1 236 496)        

SUM DRG psykisk helsevern og TSB på STHF 1 415          1 603          (188)            -12 % 7 174          8 234        (1 060)       -13 % -               18 647      (2 120 057)        

     Hittil i år
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ISF-produktivitet

Aktivitet 

utført i eget 

foretak HiÅ 

(faktisk)

Aktivitet 

utført i eget 

foretak HiÅ 

(budsjett)

Brutto 

mnd.verk 

HiÅ 

(faktisk)

Brutto 

mnd.verk 

HiÅ 

(budsjett)

ISF-poeng per 

brutto 

mnd.verk HiÅ 

(faktisk)

ISF-poeng 

per brutto 

mnd.verk HiÅ 

(budsjett)

Avvik mot 

budsjett

ISF-poeng per 

brutto 

mnd.verk 

årsbudsjett

Somatikk 17 750 17 303 2 090 2 070 1,70                      1,67                   0,03               1,61                     

Voksenpsykiatri 3 140 3 299 552 556 1,14                      1,19                   -0,05              1,13                     

TSB 857 1 139 39 52 4,39                      4,38                   0,01               4,23                     

Barne- og ungdomspsykiatri 3 177 3 795 136 132 6,05                      7,44                   -1,39              6,84                     
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ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett

ISF- ISF-produktivitet 



35 

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 674                 699          -25 -4 % 3 449               3 501          -52 -1 % 3 396             8 209         -1 119 

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 435                 415          20 5 % 2 347               2 124          224 11 % 2 168             4 927         4 779

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 229                 260          -31 -12 % 1 249               1 306          -57 -4 % 1 253             3 059         -1 227 

Avdeling for Kirurgi, Notodden 222                 230          -7 -3 % 1 104               1 158          -54 -5 % 1 076             2 705         -1 147 

Kirurgisk klinikk 1 561             1603 -43 -3 % 8 149              8 089         60 1 % 7 894            18 900     1 286

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 402                 443          -41 -9 % 2 349               2 261          88 4 % 2 291             5 300         1 880

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 369                 347          22 6 % 1 704               1 766          -62 -3 % 1 723             4 155         -1 318 

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 257                 220          38 17 % 1 132               1 121          11 1 % 1 136             2 623         242

Avdeling Medisin Øvre Telemark 310                 258          52 20 % 1 448               1 314          134 10 % 1 357             3 088         2 859

Medisinsk klinikk 1 339            1269 70 6 % 6 634             6 462        171 3 % 6 506          15 166    3 664

BUK 250                244         6 3 % 1 278             1 219        59 5 % 1 215          2 795      1 272

Akutt og beredskap 6                     5              1 22 % 30                   26              4 17 % 28                 58             93

MSK 341                308         32 11 % 1 648             1 507        142 9 % 1 478          3 571      3 029

Ufordelt 4                     -          4 10                   -             10 (128)            -           

SUM DRG utført ved  STHF 3 500            3 429     71 2 % 17 750          17 302     447 3 % 16 992        40 490    9 343

     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) 2 423 2 452 -1 % -2 % 11 935 12 331 -3 % -4 % -396 -461 29 000 29 000 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 8 873 8 880 0 % -2 % 44 510 44 700 0 % -3 % -190 -1 526 105 000 105 000 0,0 %

Antall dagbehandling 1 766 1 680 5 % 7 % 8 459 8 470 0 % 4 % -11 342 20 000 20 000 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 14 810 13 450 10 % 8 % 70 821 68 750 3 % 2 % 2 071 1 503 160 000 158 100 1,2 %

Psykiatri - voksen

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 137 145 -6 % 1 % 672 712 -6 % -6 % -40 -37 1 679 1 679 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 2 770 2 732 1 % -9 % 13 619 13 376 2 % -4 % 243 -488 31 280 31 280 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 5 185 4 888 6 % 10 % 25 851 25 550 1,2 % 4,6 % 301 1 178 60 000 58 938 1,8 %

Psykiatri - barn og ungdom

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 9 9 0 % 50 % 35 44 -20 % -20 % -9 -7 95 95 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 236 289 -18 % -10 % 1 316 1 365 -4 % -5 % -49 -63 2 900 2 900 0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner 2 530 2 454 3 % 8 % 13 262 12 353 7,4 % 8,6 % 909 1 146 28 200 27 445 2,8 %

Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh.

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 17 13 31 % 89 % 67 84 -20 % -9 % -17 -6 175 200 -12,5 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 59 67 -12 % 48 % 209 360 -42 % -29 % -151 -60 700 800 -12,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner 1 243 1 405 -12 % -10 % 6 254 7 344 -14,8 % -15,4 % -1 090 -962 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 169               151               18 12 % 849                 790                 59 7 % 1 778             1 828             1 850             

DPS Nedre Telemark 4 886            4 937            -51 -1 % 24 599           25 805           -1 206 -5 % 58 059           59 705           59 700           

DPS Øvre Telemark 1 373            1 205            168 14 % 6 657             6 299             358 6 % 14 172           14 574           15 000           

Voksenpsykiatri og RUS/TSB 6 428            6293 135 2 % 32 105         32 894         -789 -2 % 74 009         76 107         76 550         

Barne- og ungdomspsykiatri 2 530           2454 76 3 % 13 262        12 353        909 7 % 27 378        27 445        28 200        

SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved  STHF 8 958           8 747           211 2 % 45 367        45 247        120 0 % 101 387     103 552     104 750     

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

D-5821 og D-5927 
 

Tatt ut 8/6-17 for  
1/5-17 – 31/5-17 

 
For somatikk gjelder tallene 

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

 
Bare avdelinger med 85% eller lavere 

er med. 

41 Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02 
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Andel epikriser sendt innen 7 dager

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

BUK 62 % 75 % 66 % 66 % 74 % 69 % 74 % 67 % 69 % 75 % 71 % 79 %

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

KPR 84 % 77 % 72 % 74 % 76 % 73 % 70 % 75 % 70 % 72 % 67 % 70 %

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

MSK 73 % 94 % 88 % 87 % 86 % 83 % 88 % 88 % 79 % 76 % 76 % 85 %

STHF 81 % 84 % 79 % 79 % 79 % 79 % 80 % 80 % 79 % 80 % 77 % 80 %

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

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

ABK 100 % 100 % 67 %

BUK 63 % 54 % 58 % 57 %

Kirurgisk klinikk 84 % 80 % 84 % 88 %

KPR 90 % 85 % 83 % 77 %

Medisinsk klinikk 92 % 95 % 93 % 95 %

MSK 96 % 86 % 91 % 88 %

STHF 87 % 86 % 86 % 88 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

vurdering av henvisning er fullført. 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

ABK 3,45       5,03       2,46       48,99    3,11       3,31       4,20       4,52       36,38    4,61       22,40    9,14       6,00       

BUK 4,21       3,85       2,10       6,90       3,52       3,10       3,20       3,00       3,26       3,18       4,41       2,77       3,68       

Kirurgisk klinikk 1,90       1,78       1,72       2,16       1,41       1,66       2,45       1,79       1,77       1,89       1,42       1,62       1,42       

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

Medisinsk klinikk 3,43       3,65       4,53       5,77       1,46       4,31       3,60       2,99       4,78       4,82       3,86       4,63       3,79       

MSK 3,61       1,97       1,95       8,19       2,16       4,45       4,23       1,79       2,97       4,62       1,81       3,12       2,94       

STHF 2,89       2,74       3,11       4,74       1,74       3,32       3,10       2,47       3,67       3,40       2,90       3,16       2,83       

 Antall henvisninger vurdert. 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

ABK 88 83 43 75          89          82 49 72 92 56 75 79 57

BUK 357 329 198 203        279        315 310 344 336 331 328 288 321

Kirurgisk klinikk 2915 2846 1917 2 746     2 768     2809 2906 2478 2886 2500 2974 2414 2807

KPR 347 334 273 270        297        361 314 311 355 358 402 274 388

Medisinsk klinikk 2751 2277 1769 2 103     2 059     2226 2352 1979 2372 2186 2577 2041 2468

MSK 458 468 148 444        406        460 407 366 490 350 451 314 377

STHF 6 916     6 337     4 348     5 841     5 898     6 253     6 338     5 550     6 531     5 781     6 807     5 410     6 418     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 6 820     6 281     4 274     5 672     5 873     6 196     6 273     5 502     6 467     5 730     6 733     5 347     6 356     

Andel vurdert innen 10 virkedager 98,6 % 99,1 % 98,3 % 97,1 % 99,6 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 98,9 % 98,8 % 99,0 %
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3. Pasient 

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

14 dager gamle 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

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 7 092   6 141   5 940   6 098   6 286   6 303   5 493   4 755   4 550   3 949   3 883   4 232   4 502   
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 2 090   1 663   1 658   1 799   1 911   1 885   1 573   1 521   1 477   1 292   1 403   1 634   1 774   
Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer 

enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for 

opprettelse) 2 739   2 563   2 503   2 581   2 683   2 685   2 460   1 602   1 597   1 270   1 162   1 323   1 292   
Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 

14 dager å få ferdigstilt 133       167       227       274       254       209       228       136       178       167       184       267       262       
8c - Antall pasienter med åpen 

henvisningsperiode, uten ny kontakt. 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

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, 

uten ny kontakt 1 412   1 358   1 461   1 325   1 320   1 315   1 911   1 861   1 812   1 560   1 731   1 908   1 496   

Hvorav registrert i DIPS 1 288   1 223   1 319   1 182   1 188   1 158   1 726   1 652   1 618   1 334   1 532   1 695   1 380   
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6. Økonomi 

STHF: Mai 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 200 185      198 811      1 374         977 292      970 424      6 868         2 265 525   2 249 042   16 483        

Kvalitetsbasert finansiering 1 354         1 354         -             6 771         6 771         -             16 251        16 251        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 60 559        62 356        -1 797        315 879      314 319      1 560         746 170      737 619      8 551         

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 14 570        11 188        3 382         64 399        56 750        7 649         139 238      130 687      8 551         

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

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler 2 830         3 207         -377           14 347        16 467        -2 120        -             -             -             

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 6 141         5 509         633            20 289        27 543        -7 253        50 085        55 085        -5 000        

Utskrivningsklare pasienter 866            333            533            4 649         1 667         2 982         4 000         4 000         -             

Gjestepasienter 942            690            251            3 175         3 502         -327           8 220         8 220         -             

Konserninterne gjestepasientinntekter 5 151         3 933         1 218         19 485        19 664        -179           47 195        47 195        -             

Polikliniske inntekter 7 506         6 800         706            41 526        37 479        4 047         92 160        87 160        5 000         

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 543            921            -378           4 107         4 606         -499           11 055        11 055        -             

Andre øremerkede tilskudd 1 027         1 027         0                6 734         5 134         1 600         14 474        12 474        2 000         

Andre driftsinntekter 20 970        18 175        2 795         96 196        92 108        4 089         223 579      223 579      -             

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

SUM DRIFTSINNTEKTER 322 644      314 303      8 341         1 574 848   1 556 432   18 416        3 652 551   3 619 661   32 889        

Kjøp av offentlige helsetjenester 3 707         3 049         -658           13 298        14 783        1 485         39 686        39 686        -             

Kjøp av private helsetjenester 6 858         6 063         -795           32 810        30 317        -2 493        72 765        72 765        -             

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 30 870        33 533        2 663         157 331      160 878      3 547         385 489      385 489      -             

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 581         446            -1 135        5 140         2 230         -2 910        5 352         5 352         -             

Konserninterne gjestepasientkostnader 19 180        18 676        -504           88 085        92 165        4 080         217 590      217 590      -             

Lønn til fast ansatte 148 167      151 120      2 952         747 984      751 050      3 066         1 715 196   1 715 196   -             

Overtid og ekstrahjelp 7 455         5 875         -1 580        36 858        30 843        -6 015        76 054        81 054        5 000         

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 33 539        36 086        2 547         167 618      180 348      12 730        374 656      403 109      28 453        

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -8 947        -8 657        291            -45 762      -43 283      2 479         -103 883     -103 883     -             

Annen lønn 26 932        25 779        -1 153        122 544      125 007      2 463         285 115      285 115      -             

Avskrivninger 8 856         9 177         321            44 697        45 954        1 257         109 925      109 925      -             

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 43 163        36 070        -7 093        192 683      180 712      -11 970      456 146      443 257      -12 889      

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

SUM DRIFTSKOSTNADER 321 361      317 218      -4 143        1 563 287   1 571 006   7 718         3 634 091   3 654 655   20 564        

DRIFTSRESULTAT 1 283         -2 915        4 198         11 561        -14 573      26 134        18 460        -34 993      53 453        

Finansinntekter 977            1 042         -65             4 945         5 211         -266           12 507        12 507        -             

Finanskostnader 216            210            5                1 054         1 054         -1              2 514         2 514         -             

FINANSRESULTAT 761            832            -71             3 891         4 157         -266           9 993         9 993         -             

ORDINÆRT RESULTAT 2 044         -2 083        4 127         15 452        -10 417      25 869        28 453        -25 000      53 453        

Endrede pensjonskostnader -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             

Skattekostnad -             

(ÅRS)RESULTAT

Pensjonskostnader 2 547         -             -2 547        12 730        -             -12 730      -28 453      -             -28 453      

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -503           -2 083        1 580         2 722         -10 417      13 139        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
Mai 17 Apr. 17 Mar. 17 Feb. 17 Jan. 17 Des. 16 Nov. 16 Okt. 16 Sep. 16 Aug. 16 Jul. 16 Jun. 16 Hittil i år Hittil i år

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

Kirurgisk klinikk (1 680)         (3 589)         83                (2 055)         (77)              (4 750)         (1 994)         (3 838)         (1 392)         (3 210)         (2 660)         (1 010)           (7 317)           (7 317)           

Medisinsk klinikk 1 731          (819)            1 320          (226)            3 116          (579)            1 037          (2 057)         (1 812)         (2 341)         (2 343)         (338)               5 123             5 123             

Barne- og ungdomsklinikken (73)              (1 192)         (301)            (773)            228             (408)            887             (1 583)         97                787             (1 436)         491                (2 112)           (2 112)           

Akutt og beredskap 902             849             (426)            314             (688)            (1 586)         13                297             284             1 418          1 314          (986)               950                950                

Medisinsk Serviceklinikk 505             (2 299)         3 008          391             (119)            (2 199)         (463)            (1 878)         (678)            (1 265)         173             (944)               1 485             1 485             

Psykiatri og rus 483             17                1 299          881             (192)            962             895             225             1 525          648             303             (665)               2 488             2 488             

Service og systemledelse (1 180)         (23)              (43)              (997)            (9)                 1 975          (867)            1 224          (991)            (435)            (935)            169                (2 252)           (2 252)           

Administrasjonen (491)            1 157          590             (112)            457             (7 004)         (4 689)         (7 192)         (1 782)         624             3 562          (614)               1 602             1 602             

Felles - øvrig (700)            8 429          (4 707)         2 088          (2 354)         (1 410)         1 825          (194)            549             155             (693)            1 079             2 755             13 172          

Totalt STHF (503)            2 531          822             (489)            362             (15 000)      (3 357)         (14 997)      (4 200)         (3 621)         (2 714)         (2 819)           2 722             13 139          
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Bygg & anlegg 21 13 000 13 000

MTU 3 557 40 000 40 000
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IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner 647 7 250 7 250

Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner -1 600 -5 871 -5 871

SUM 4 827 61 379 61 379
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:  

Utskifting av operasjonsrobot ved Sykehuset Telemark  
 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

56-2017 Eirik Eliassen, klinikksjef Kirurgisk klinikk 

Dana Tønnessen, konst. økonomidirektør  

Beslutning 21.6.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   

Utrykte vedlegg:  

 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Ja, operasjonsrobot ivaretar moderne krav til pasientsikkerhet gjennom simulatortrening, 

strukturert opplæring og skånsom operasjonsteknikk.  

 

 

 

Ingress:  

Sykehuset Telemark gikk til anskaffelse av operasjonsrobot, «da Vinci S», i 2007 og er et av to 

sykehus i landet med lengst erfaring innen robotkirurgi. «da Vinci S» roboten er nå 10 år, og har 

dermed overskredet forventet levetid. Opprinnelig vedlikeholdsavtale utløp våren 2017 og 

midlertidig avtale ble etablert ut inneværende år. Denne vil neppe kunne forlenges ytterligere. 

Sykehuset står derfor ved et veivalg, kjøpe ny maskin eller å la være å reinvestere i robot. 

Anskaffelse av ny operasjonsrobot vil være i tråd med sykehusets strategi som sier at vi skal 

benytte moderne behandlingsmetoder og teknologi. Robotkirurgi bidrar til tryggere behandling 

med lavere risiko for komplikasjoner og kortere liggetid.  

 

Operasjonsrobot vil også bidra positivt til rekruttering innen de aktuelle fagområdene, samt gi økt 

mulighet for forskning.  

 

Dersom vi velger å ikke investere i ny operasjonsrobot vil det bremse faglig utvikling og sette oss 

flere år tilbake i bruk av moderne teknologi i pasientbehandlingen innen fagområdene urologi og 

gynekologi. Ønsket faglig utvikling innen robotkirurgi i fagområdet gastrokirurgi vil ikke være 

mulig uten anskaffelse av moderne robot. 

 

Analysen av økonomiske konsekvenser viser at investering i ny operasjonsrobot vil bidra positivt 

til klinikkens økonomi. Et scenario uten robot ville øke budsjettutfordringen grunnet økning i 

behandlingsvolum ved andre foretak og gjestepasientkostnader.  

 

Investeringen kan gjennomføres innenfor ordinære investeringsrammer i 2017 og 2018. 
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Forslag til vedtak:  

 

Med bakgrunn i strategiske og faglige argumenter, godkjenner styret at anskaffelse av ny 

operasjonsrobot prioriteres innenfor tilgjengelige investeringsmidler.  

 

 

 

Skien, den 12. juni 2017 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken 

 

Sykehuset Telemark gikk til anskaffelse av operasjonsrobot, «da Vinci S», i 2007 og er et av to 

sykehus i landet med lengst erfaring innen robotkirurgi. «da Vinci S» roboten er nå 10 år, og har 

dermed overskredet forventet levetid. Roboten var planlagt utskiftet i 2016, men økonomiske 

prioriteringer tillot ikke dette. Vedlikeholdsavtalen ble derfor forlenget ut 2017 - det er urealistisk 

å forlenge denne ytterligere. Etter 2017 mister vi blant annet muligheten til å skifte ut defekte 

deler og få service på maskinen.  

 

Vi står derfor ved et veivalg; kjøpe ny maskin eller å la være å investere i robot. Anskaffelse av ny 

operasjonsrobot vil være i tråd med STHFs strategi som sier at vi skal benytte moderne 

behandlingsmetoder og teknologi. Robotkirurgi bidrar til tryggere behandling med lavere risiko 

for komplikasjoner og kortere liggetid. Dersom vi velger å ikke investere i ny operasjonsrobot vil 

det bremse faglig utvikling og sette oss flere år tilbake i bruk av moderne teknologi i 

pasientbehandlingen innen fagområdene urologi og gynekologi. Ønsket faglig utvikling innen 

robotkirurgi i fagområdet gastrokirurgi vil ikke være mulig uten anskaffelse av moderne robot. 

 

Sykehuset Telemark var et av de første sykehus i landet som startet opp med robotassistert kirurgi 

for urologiske pasienter med prostatacancer og behov for nyrekirurgi.  I 2011 startet man med 

robotkirurgi på gynekologiske pasienter. Majoriteten av fjerning av livmor samt inngrep på 

bekkenbunn gjøres i dag robotassistert. 

 

Investeringskostnaden på robot i 2007 var 17,1 millioner kr. og den årlige vedlikeholdskostnaden 

har vært 1,1 millioner kr. Bokført restverdi pr. 1.1.2017 var 2,4 millioner kr.  

 

Vi står ved et veivalg i forhold til videre satsing på robotkirurgi ved Sykehuset Telemark, eller 

avvikling av tilbudet. I fagmiljøene er det enighet om at vi skal videreføre robotkirurgi. Det haster 

med å få tatt en beslutning fordi det skaper stor usikkerhet i våre fagmiljøer så lenge det er 

uavklart om vi skal videreføre robotkirurgien. Vi står i fare for å miste viktig nøkkelpersonell til 

andre helseforetak, som allerede har gått til innkjøp av robot eller er i anskaffelsesprosess.  

 

I dag har alle større helseforetak i Norge unntatt AHUS, kjøpt robot. SIV har nylig anskaffet robot 

og AHUS har fått klarsignal til å gå i prosess om kjøp. Det er da kun Sykehuset Telemark som 

ikke har fått en avklaring om videreføring av robotkirurgi, gjennom utskiftning av eksisterende 

operasjonsrobot. 

 

Et mulig samarbeid om robotkirurgi med SiV er vurdert. Da roboten ble anskaffet i 2007 var det 

en ambisjon å utvikle et samarbeid med SiV der de skulle sende sine aktuelle pasienter til STHF 

for kirurgisk behandling. Det viser seg imidlertid at SiV i svært liten grad har henvist sine 

pasienter til Sykehuset Telemark. De har operert med annen teknikk, eller sendt sine pasienter til 

andre sykehus. Når SiV nå har anskaffet egen robot, er det naturlig å vurdere et slikt samarbeid på 

nytt. Med dagens utnyttelse av roboten ved Sykehuset Telemark synes allikevel et framtidig 

samarbeid med utgangspunkt i èn maskin vanskelig, da vårt pasientvolum allerede er stort. I dag 

opererer vi fire dager pr. uke og ved ny maskin ved STHF, åpnes det muligheter for 

gastrokirurgiske inngrep den siste dag i uken. Gitt en aldrende befolkning i Telemark vil behovet 

for robotoperasjoner øke, spesielt innen urologi. 

Samarbeide om robotkirurgien i Telemark og Vestfold bør gjøres med utgangspunkt i en robot ved 

hvert sykehus. Telemark kan i en slik situasjon være en støttespiller for faglig utvikling i SiV, i og 

med at vi har opparbeidet oss 10 års erfaring med robotkirurgi innen urologi, og 6 års erfaring 

innen gynekologi. SiV arbeider nå med kompetansebygging hos sine kirurger. 
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Dagens situasjon 

 

Forskning og erfaring viser at robotassistert kirurgi gir lavere komplikasjonsrisiko, mindre per- og 

postoperative blødninger og transfusjonsbehov (blodoverføring), færre liggedøgn, færre 

postoperative sårinfeksjoner, mindre incisjoner (arr) og raskere rehabilitering. 

 

Erfaringen urologene og gynekologene har med overgangen fra åpen kirurgi til robotassistert 

kirurgi, er meget god. Fagmiljøene ønsker derfor å fortsette med robotkirurgi ved STHF. Dette er i 

tråd med andres erfaringer nasjonalt og internasjonalt. 

 

Urologi 

Urologene ved Sykehuset Telemark har opparbeidet seg svært god kompetanse med robotassistert 

teknikk ved fjerning av prostata og nyreoperasjoner. Legene innen fagområdet ønsker ikke å gå 

tilbake til åpen kirurgi med de følger det medfører for pasientene. Konsekvensen av dette vil være 

at de videresender pasienter til andre HF, som operer med robot. Dette vil medføre tapte inntekter 

og økte gjestepasientkostnader. 

 

I 2015 opererte urologisk seksjon 154 pasienter med robot. Dette ga en inntjening på 306 DRG 

poeng som tilsvarer inntekter på ca. 6,5 millioner kr. pr. år. Uten investering i ny robot vil mest 

sannsynlig pasientene måtte behandles av andre og dermed inntektene bortfalle. Urologene 

benytter robot 3 dager pr. uke, 2 dager til prostatakirurgi og 1 dag til nyrekirurgi. Det er i dag 5 

overleger som behersker metoden. To nye er under opplæring. Disse pasientene belegger ca. 1,2 

seng pr. år.  

 

Gynekologi 

Gynekologene har operert med robot siden 2011 og var den første gynekologiske seksjonen som 

startet med robotkirurgi i Norge.  Fagområdet har lenge hatt store rekrutteringsvansker på 

overlegesiden. Robotkirurgi har vært og er et viktig ledd i rekruttering av nye overleger, og det er i 

dag 4 overleger som opererer robot. Gynekologisk seksjon utfører ca. 80 robotoperasjoner pr. år. 

Dette gir en DRG inntjening på 105 poeng i året. Dette tilsvarer 2,2 millioner kroner. Innenfor 

dette fagområdet er det mulig å erstatte inngrepene med tradisjonelle metoder. Sengebehovet 

tilsvarer 0,4 seng pr. år. 

 

Gastrokirurgi 

Den eksisterende roboten er ikke egnet til å utføre gastrokirurgiske inngrep, da maskinen ikke har 

nok rekkevidde og muligheter for endring av pasientens leie peroperativt. Disse pasientene blir i 

dag operert med åpen kirurgi (laparotomi) eller konvensjonell kikkhullsteknikk (laparoskopi). 

Utvikling av nye robotmodeller de siste årene har åpnet opp mulighet for å operere 

gastrokirurgiske pasienter via robotassistert kirurgi med godt resultat.  

 

Forskning 
Ny operasjonsrobot vil være viktig for den faglige utviklingen. Det vil styrke Sykehuset Telemark 

som utdanningssted for leger i spesialisering i urologi, gynekologi og gastrokirurgi og bidra til å 

tiltrekke oss faglig kompetanse og beholde den. Operasjonsrobot gir gode muligheter for 

forskning både lokalt og i samarbeid med nasjonale og også internasjonale forskningsmiljøer. 

Forskningsaspektet bør knyttes tett til en anskaffelse. 

 

En urolog er allerede i gang med forskningsarbeid hvor prostatapasienter, som er operert med 

robotassistert metode, er inkludert. Gynekologene rapporterer til et nasjonalt laparoscopiregister 
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der ulike pasientdata blir registrert. Dette datagrunnlaget inkluderer også robotpasienter.  

Eksisterende data gir muligheter for forskning. Gynekologene vurderer også å inkludere nye 

diagnosegrupper til robotinngrep. Det vil kunne danne grunnlag for ytterligere studier. 

 

Gastrokirurgene vil vurdere muligheter for en studie i forbindelse med oppstart av sin 

robotkirurgi. 

 

FoU avdelingen ved sykehuset v/ forskningssjef vil involveres i planlegging av nye 

forskningsprosjekter og kontakt med tanke på dette er allerede etablert. 

 

Utredning av alternativer 

 

Markedsituasjon 

 

Frem til nå har det kun vært en aktuell leverandør på markedet, Intuitive Surgical. 10 års erfaring 

med denne leverandøren har vært positiv, både med hensyn til opplæring og reopplæring av 

kirurger og sykepleiere, vedlikehold, service og utstyrsleveranse. 

  

Helse Sør-Øst er nå i en situasjon hvor flere operasjonsroboter nærmer seg «end of life» og det er 

således behov for utskifting av 4-5 slike de nærmeste årene. Det er av den grunn igangsatt en 

regional anskaffelsesprosess med tanke på bl.a. å identifisere alternative leverandører. Status pr. 

juni -17, er at 4 firma har meldt sin interesse og det pågår en kvalifiseringsprosess i regi av 

RHF’et. Representanter fra STHF deltar aktivt i denne prosessen. Anskaffelsesprosessen i 

regionen vil avklares i løpet av kort tid.  

 

Investering i ny robot  

 

Det forventes at en felles anskaffelsesprosess i Helse Sør-Øst vil redusere investeringsprisen og 

vedlikeholdskostnaden knyttet til serviceavtalen.  

 

Reinvesteringen vil gi kirurgisk klinikk muligheten til å øke aktiviteten og vil understøtte en mer 

effektiv pasientbehandling, med kortere liggetid og færre komplikasjoner. Dette vil igjen ha 

positiv effekt på driftskostnadene.  

 

Ny robot er enklere å betjene og rutineinngrep krever ikke to leger som operatører, dermed kan 

legeressurser frigjøres fra operasjon til annet arbeid i klinikken. Med enklere betjening kan også 

antall inngrep per uke økes, grunnet enklere leiring og kortere skiftetid.  

 

Fordeler ved reanskaffelse: 

- Robotkirurgi er framtidas foretrukne, minimal-invasive teknikk innen de fagområder der 

robotkirurgi er egnet. 

- Ny robot har moderne teknologi som ivaretar moderne prinsipper om simulatoropplæring.  

- Vi fremstår som et attraktivt sykehus for fagfolk og vil kunne lettere rekruttere nye 

medarbeidere. 

- På grunn av lang erfaring innen denne type operasjonsteknikk, vil vi kunne tilby 

hospitering og kompetanseoverføring til andre sykehus som er i oppstart av robotkirurgi. 

- Vi styrker STHF sin posisjon som allsidig akuttsykehus (gastrokirurgi, gynekologi og 

urologi er viktige fagområder). 
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- Vi styrker og opprettholder status som Kvinneklinikk, samt opprettholder tilbud om nyfødt 

intensiv behandling. 

- Vi opprettholder pasientsikker kreftbehandling med moderne teknologi og høy kvalitet for 

urologiske pasienter. 

- Det er mulighet for å utvide robotkirurgi til andre diagnosegrupper og fagfelt, først og 

fremst innen gastrokirurgi. 

- Ny robot bidrar til økt inntekt til sykehuset og investeringskostnadene vil være nedbetalt i 

løpet av 5-6 år. 

- Høye gjestepasientkostnader unngås. 

- Ny robot vil det bidra til ro i fagmiljøer der det har vært brukt robot over flere år. Det har 

vært en frustrasjon i miljøene fordi det er usikkert om STHF kan videreføre sin strategiske 

satsing på robotkirurgi. Ny robot vil gi de kirurgiske miljøene en ny giv for å utvikle 

teknikken videre. 

- STHF deltar i den pågående, regionale anskaffelsesprosessen med tanke på samarbeid i en 

eventuell anbudsrunde. En mer fordelaktig innkjøpspris og vedlikeholdsavtale på ny 

operasjonsrobot kan være mulig å fremforhandle i samarbeid med andre. 

 

Ingen reanskaffelse 

 

Ingen reanskaffelse vil bety avvikling av all robotkirurgi ved Sykehuset Telemark i årsskiftet 

2017/2018. For fagmiljøene som har benyttet robot vil dette medføre betydelige endringer i 

pasientbehandlingen.   

 

Utfordringer ved avvikling av robotkirurgi ved Sykehuset Telemark: 

- Omlegging til åpen operasjonsteknikk medfører større inngrep for pasienten med risiko for 

flere komplikasjoner og lengre liggetid.  

- Opplæring i konvensjonell laparoskopisk teknikk tar vesentlig lengre tid enn robotassistert 

teknikk. 

- For gastrokirurgi er det ønske om å gå over til ny, robotassistert teknikk, for å redusere 

komplikasjoner og liggetid hos pasienter som i dag opereres med konvensjonell kirurgi. 

Uten robot er det ikke mulig å oppnå disse fordelene. 

- For gynekologi vil alternativ til robotkirurgi være åpen kirurgi eventuelt laparoskopisk 

operasjonsteknikk. Begge deler gir risiko for flere komplikasjoner enn ved robotassistert 

kirurgi, samt lengere liggetid.  

- Risikoen for å miste overlegekompetanse innen gynekologi vil være stor. 

- For urologi vil det være uaktuelt å gå tilbake til åpen operasjonsteknikk. Fullverdig 

kreftbehandling innen urologi vil derfor ikke kunne tilbys ved STHF. Reduksjon av 

urologisk tilbud vil svekke STHF som allsidig akuttsykehus.  

- Det vil være stor fare for å miste overlegekompetanse innen urologi, svekke det urologiske 

fagmiljøet og redusere tilbudet til pasientene. Mange pasienter må søkes/sendes til annet 

sykehus, noe som vil medføre økte gjestepasientkostnader. 

- Uten et fullverdig urologisk tilbud må fødeseksjonen i henhold til nasjonale kriterier, endre 

status fra Kvinneklinikk til Fødeavdeling. Risikofødende må sendes til annet sykehus, noe 

som vil medføre et tap av 500-600 fødsler ved Sykehuset Telemark pr. år. 

- Nyfødtintensiv tilbudet vil stå i fare for å bli redusert eller avviklet, som konsekvens av 

færre fødsler. Dette vil gjøre det vanskelig å rekruttere barneleger, samt kunne svekke hele 

barneavdelingen.  

 

Avvikling av robotkirurgi vil medføre negativ effekt på økonomien , i hovedsak som følge av økte 

gjestepasientkostnader for pasientene som vil velge andre sykehus. 
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Konklusjon 

Faglige vurderinger tilsier at risikoen ved å ikke videreføre robotkirurgien ved Sykehuset 

Telemark er høy i forhold til å ivareta «sørge for ansvaret» for de aktuelle pasientgrupper. 

 

Investering i ny operasjonsrobot ved Sykehuset Telemark er videreføring av et strategisk valg som 

ble gjort for 10 år siden, og som nå vil utgjøre et medisinsk løft for sykehuset. 

Konsekvensanalysen viser at investering i ny operasjonsrobot vil kunne påvirke økonomien 

positivt og vil kunne gjennomføres innenfor ordinære investeringsrammer.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Pasientsikkerhetsprogrammet 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

57-2017 Fagdirektør Halfrid Waage 

Rådgiver Carina Abrahamsen 

Orienteringssak 21.6.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:    

Utrykte vedlegg:  
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
Ja, Pasientsikkerhetsprogrammet gir tydelige føringer på områder hvor det er behov for 

forbedring, samt konkrete tiltak. 

 

Ingress:  

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet bygger på tiltak og erfaringer fra 

pasientsikkerhetskampanjen, og har følgende overordnet målsetting: 

• Redusere pasientskader 

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 

I saken redegjøres det for status for programmet og resultater ved Sykehuset Telemark HF. 

 

 

 
  

 

Forslag til vedtak:  

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

forbedring, med innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet som en viktig del av dette 

arbeidet, med mål om å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet innen utgangen av 2018. 

 

 

 

 

Skien, den 7. juni 2017 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 
 
Om programmet og spredning av innsatsområdene  
Pasientsikkerhetsprogrammet er etablert som et femårig program etter 

Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24-7» (2011-2013). Programperioden er planlagt 

avsluttet i 2018, og videre skal pasientsikkerhetsarbeidet bygge på etablerte varige strukturer. For 

å ivareta dette opprettholdes kontinuerlig fokus på å bygge og videreutvikle lokal kompetanse i 

pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, både i de kliniske miljøene og i ledelse. Tross økonomiske 

utfordringer ved sykehuset har deltakelse i pilotprosjekter og læringsnettverk i regi av 

Pasientsikkerhetsprogrammet vært prioritert. Dette har gitt gevinstrealisering i form av faglig 

engasjement, teamarbeid og forbedring ut i hele organisasjonen, som igjen har medført bevissthet 

innen pasientsikkerhet i det pasientnære arbeidet.    

 

Pasientsikkerhetsprogrammet bygger på tiltak og erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen, og 

følgende overordnet målsetting videreføres: 

• Redusere pasientskader 

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 

For å redusere pasientskader og øke pasientsikkerhet i klinisk praksis, implementeres 

forbedringstiltak fra programmets innsatsområder (også kalt tiltakspakker). Alle innsatsområder 

igangsatt i kampanjeperioden skal spres til relevante enheter innen utgangen av 2016, forankret i 

Oppdrag og bestilling 2016 for Sykehuset Telemark og i Pasientsikkerhetsprogrammets strategi 

2014-2018. Av de 12 innsatsområdene i programmet, er 9 definert som relevante ved Sykehuset 

Telemark. Spredning ved utgangen av 2016 ses på bildet under;

 
 

Spredning av innsatsområder fra kampanjeperioden anses som gjennomført med unntak av Fall og 

Samstemming av legemiddellister. For innsatsområdet Fall gjenstår kun en seksjon hvor 

implementering nylig har startet opp tross at dette ikke er en vanlig sengepost (Akutt-24). 

Samstemming av legemiddellister er et komplekst og krevende område hvor de fleste sykehus i 

landet har utfordring med implementering av tiltakspakken. Sykehuset Telemark har utarbeidet 

ulike modeller tilpasset pasientbehandlingens form. I psykiatrien er samstemming definert som 

selvstendig legeoppgave, og med fokus fra ledelsen har implementeringen lyktes i sin helhet. I 

somatikken er det utarbeidet et opplegg med veiledning og opplæring i regi av klinisk farmasøyt 

hvor sykepleier kan bidra til samstemming ved innhenting av riktig kilde til legemiddelliste. 

Opplegget er fremdeles under utrulling, med mål om implementering av innsatsområdet på alle 
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somatiske sengeposter innen 2018. Når det gjelder pasientgruppen barn pågår implementering 

med fokus på opplæring av leger, målinger og oppfølging fra ledelsen. 

Nye innsatsområder 2017 
1. Tidlig oppdagelse av forverret tilstand  

Tidlig oppdagelse av klinisk forverret tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling, kan redusere 

forekomsten av uønskede hendelser, sykdomsforverring og hjertestans. Innsatsområdet fra 

Pasientsikkerhetsprogrammet inneholder følgende tiltak: 

 Tverrfaglig undervisning og opplæring (ABCDE vurdering og oppfølging) 

 Rett bruk av validert verktøy for observasjon, skåring og respons (Early Warning Score) 

 Sikker muntlig kommunikasjon 

 Etabler og tilkall mobil intensivgruppe (MIG) 

 Involver pasient og pårørende 

 

Høsten 2016 ble NEWS (National Early Warning Score) innført ved Sykehuset Telemark, med 

tydelig ledelsesfokus, faglig engasjement og opplæring satt i system. Undervisning og opplæring 

har skjedd ved train-the-trainer prinsippet med 2 hovedinstruktører og ressurspersoner fra alle 

sengeposter. Skåringsverktøyet NEWS sikrer systematisk måling av vitale parametre, objektiv 

vurderingen av pasientenes tilstand og standardisering av videre observasjon og kontakt med lege. 

Ved bruk av ISBAR-kommunikasjonsverktøy sikres muntlig overføring av informasjon mellom 

helsepersonell når det gjelder pasientobservasjoner, tiltak og behandling. April 2017 startet en 

pilot med etablering av eget akuttmedisinsk team bestående av LIS medisin, LIS anestesi og 

akuttmottakslege. Temaet kan tilkalles i tilfelle det er ønskelig med rask akuttmedisinsk vurdering 

og rådføring av pasienter innlagt på Sykehuset Telemark, og vil bistå i eventuell overflytting til 

Intensiv.  

 

For barn (pasienter under 16 år) innføres skåringsverktøyet PEWS (Pediatric Early Warning 

Score), som basert på alder og vitale parametre identifiserer pasienter i fare for klinisk forverring.  

2. Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis  

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand som oppstår når kroppens reaksjon på infeksjon 

skader eget vev og organer. Det kan oppstå organsvikt som kan utvikle seg til septisk sjokk som er 

livstruende ved forsinket eller mangelfull behandling. Innsatsområdet fra 

Pasientsikkerhetsprogrammet skal sikre tidlig oppdagelse og behandling av sepsis ved følgende 

tiltak: 

 Tidlig oppdagelse og diagnostisering av sepsis 

 ABC-vurdering (sikre frie luftveier, sikre adekvat respirasjon og sirkulasjon) 

 Sikre blodprøver og prøver til mikrobiologi 

 Gi antibiotika innen en time etter diagnosetidspunkt 

 

Infeksjon sengepost har vært eneste sengepost i Norge som pilot for Pasientsikkerhetsprogrammet 

som har testet ut tiltakspakken, og i sammenheng med oppfølging av avvik fra sepsistilsyn i 

akuttmottak har dette fått særlig stor oppmerksomhet internt. Forbedringsteamet fra Infeksjon 

deltar videre for nasjonal spredning på læringsnettverk i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet. Her 

deltar for øvrig akuttmottaket med eget forbedringsteam for å implementere tiltakspakken tilpasset 

akuttmottak. Forbedringsarbeidet i akuttmottaket kobles tett til pågående akuttkjedeprosjekt der 

sepsis er et av de fem først prioriterte akutte behandlingslinjene. 

 

Tiltaket ABC-vurdering baserer seg her på det allerede implementerte skåringsverktøyet NEWS. 

Tidlig oppdagelse av sepsis bygger videre på skåringsverktøyet qSOFA (quick Sequential organ 
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failure assessment) som benyttes for pasienter med infeksjon som har forverring i NEWS. Videre 

har Infeksjon sengepost fokusert på målinger av tid til antibiotika hvor forbedringstiltak har 

medført tydelig reduksjon i median, se bilde under (Extranet); 

 
 

Akuttmottaket har også satt fokus på denne indikatoren, og har hatt rask måloppnåelse i første fase 

av forbedringsarbeidet, se bilde under (Extranet). Videre arbeides det med felles forståelse av 

begrepet endret mental status som er en vesentlig del av klinisk vurdering ved mistanke om sepsis. 

 

3. Forebygging og behandling av underernæring  

Tiltakene som testes ut i Pasientsikkerhetsprogrammet: 

 Risikovurdering 

 For pasienter i risiko: 

o Individuell kartlegging 

o Ernæringsplan 

o Overføring av informasjon til neste omsorgsledd 

 

Ernæringsstrategi for STHF ble vedtatt av ledergruppa i mai 2015. I tiden etter dette ble det 

prioritert ansettelse av klinisk ernæringsfysiologer som har til mål å bidra aktivt i 

pasientbehandlingen, både for inneliggende pasienter og med poliklinisk oppfølging. I 2016 ble 

det gjennomført en pilot på sengepost kreft, palliasjon og blodsykdommer med fokus på 

forebygging og behandling av underernæring hos kreftpasienter. Videre planlegges det at tiltak 

som ble testet ut i piloten justeres etter tiltakspakken fra Pasientsikkerhetsprogrammet, med mål 

om implementeringsprosjekt høsten 2017.  
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4. Brukermedvirkning - Trygg utskriving 

Høsten 2017 starter læringsnettverk i brukermedvirkning som skal bidra til god kommunikasjon 

og trygg utskriving. Tiltak for sykehus fokuserer på trygg utskriving med pasienten som likeverdig 

partner, og handler om å planlegge utreise, sikre samstemming og etablere utskrivingssamtaler 

som følger en anbefalt struktur. Fra Sykehuset Telemark er det meldt på et forbedringsteam 

bestående av erfaringskonsulent, brukerrepresentant og samhandlingskoordinator i tillegg til 

ansatte fra akuttpsykiatri. 

 
Måloppnåelse 
Redusere pasientskader 
Det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet har definert spesifikke mål for pasientskader for 

perioden 2012-2018. I tabellen under fremkommer måloppnåelse for det enkelte område i STHF 

så langt. 

 

Mål 2012-2018 STHF 

2012 

STHF hittil  Kommentar 

Redusere pasientskader 25 %      

(GTT) 

 

9,2 % 12,5 % (2016) Elektronisk sykepleie-

dokumentasjon innført i 2014. 

Metodikk GTT endret i 2016 

Redusere postoperative infeksjoner 

(dype eller organ/hulrom) ved 

totalprotese hofte 25 % (insidens) 

0,9 % 1,8 % (2016) 

 

 

Redusere postoperative infeksjoner 

(dype eller organ/hulrom) ved 

hemiprotese hofte 25 % (insidens) 

0,9 % 6,0 % (2016)   

Redusere postoperative infeksjoner 

(dype eller organ/hulrom) ved 

hjerteoperasjoner 25 % (insidens) 

- - STHF utfører ikke 

hjerteoperasjoner 

Redusere postoperative infeksjoner 

(dype eller organ/hulrom) ved 

keisersnitt 25 % (insidens) 

1,1 % 3,0 % (2016)   

Redusere postoperative infeksjoner 

(dype eller organ/hulrom) ved fjerning 

av galleblære 25 % (insidens) 

2,0 % 0,5 % (2016)  

Redusere urinveisinfeksjoner 25 % 

(prevalens) 

 

1,2 % 0,6 % (2016) Gjennomsnitt av 4 målinger det 

enkelte år 

Øke 30-dagers overlevelse etter 

hoftebrudd 2 % 

 

90,6 % 92,0 % (2015)  

Øke 30-dagers overlevelse etter 

hjerneslag 3 % 

 

85,4 % 88,4 % (2015)  

Øke 30-dagers totaloverlevelse 3 % 

 

 

94,9 % 94,6 % (2015)  

 
Kommentar til GTT:  

Etter tilbakemelding fra Pasientsikkerhetsprogrammet endret Sykehuset Telemark praksis for 

journalgransking for å følge anbefalt metode for GTT (global trigger tool). Det viste seg at for lav 

populasjon og bruk av to team medførte inkonsistens, og nivå av rapporterte pasientskader ble 
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dermed feilaktig. Endret praksis innebar journalgransking ved ett team med felles uttrekk av 

pasientjournaler fra 1.mai 2016. Dette betyr at tidligere GTT-tall fra Sykehuset Telemark strengt 

tatt ikke kan sammenlignes med tall etter denne endringen. GTT-tall for 2016 er etter gammel 

praksis for første tertial, og resten av året etter ny praksis.  

 

 
 

GTT 2016 viser andel av somatiske pasientopphold med minst èn pasientskade på 12,5%. Skadens 

alvorlighetsgrad ligger i sin helhet under kategori E-F (forbigående) på en skala fra E til I, der I er 

den alvorligste kategorien (pasienten døde). Den hyppigste skadetypen var legemiddelrelatert 

skade, etterfulgt av postoperativ sårinfeksjon. En tredjedel av skadene hadde allerede oppstått ved 

innleggelse. 

 

Kommentar til Postoperative infeksjoner og urinveisinfeksjoner: 

Det opprettholdes kontinuerlig fokus på infeksjonsforebyggende arbeid, og særlig håndhygiene. 

Fire ganger i året gjennomføres prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner og 

antibiotikabruk (NOIS-PIAH) etter modell fra Folkehelseinstituttet, med siste undersøkelse 10.mai 

2017. Andel postoperative infeksjoner, urinveisinfeksjoner (UVI) og blodbaneinfeksjoner ses i 

sammenheng med implementering av innsatsområdene Trygg kirurgi, Forebygging av UVI og 

Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter. Særlig for andel urinveisinfeksjoner tolkes 

prevalenstallene som effekt av Pasientsikkerhetsprogrammet. Når det gjelder postoperative 

infeksjoner brukes prevalenstallene som utgangspunkt for forbedringsarbeid ved erkjennelse av 

dårlige resultater. Det er satt særlig fokus på riktig antibiotikabruk ved systematisk tilnærming 

ledet av etablert antibiotikastyringsprogram for Sykehuset Telemark. Overordnet målsetting om 

andel infeksjoner under 3% krever intensivert fokus på smittevern. Egen handlingsplan under 

utarbeidelse for å sikre etterlevelse av gjeldende prosedyrer og identifisering av nye 

forbedringsområder som bidrag til måloppnåelse.  

 

Kommentar til 30 dagers overlevelse: 

Pasientsikkerhetsprogrammets målsetting om å øke 30 dagers overlevelse var utgangspunkt for 

omfattende forbedringsarbeid innen behandling av akutt hjerneslag etter 2011-resultater for 

overlevelse etter hjerneslag. Forbedringsarbeidet viser seg ved økt andel trombolysebehandling og 

andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet innen 40 minutter, samt økt 

overlevelse.  

 



 

Side 7 av 8 

 

 
På bakgrunn av at resultater for 30-dagers totaloverlevelse ved Sykehuset Telemark Notodden har 

ligget lavere enn snittet i Helse Sør-Øst, ble det i 2016/17 gjennomført en mortalitetsanalyse etter 

modell fra Pasientsikkerhetsprogrammet. Dette innebar systematisk gjennomgang av de 50 siste 

dødsfallene. Mortalitetsanalysen viser at det gjøres gode vurderinger og pasientene får god 

behandling. Resultatene tolkes som sammenheng med eldre populasjon og dermed høyere forbruk 

av sykehussenger. Innføring av NEWS anses som svært relevant for totaloverlevelse, men det er 

for tidlig å se denne effekten. 

 
Varige strukturer for pasientsikkerhet og god pasientsikkerhetskultur  
Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder inngår som en del av sykehusets ordinære aktivitet 

og resultatene følges opp i ledelseslinjen. I tillegg bidrar avvikshåndtering og funn ved 

internrevisjon til å identifisere områder med behov for forbedringstiltak, samt grad av 

implementering dersom avvik oppstår som følge av manglende tiltak i pasientbehandlingen. I 

2016 var Samstemming av legemiddellister tema på internrevisjon. Den enkelte ansatt har ansvar 

for å risikovurdere og iverksette risikoreduserende tiltak i det pasientnære arbeidet, og å bidra til 

god pasientsikkerhetskultur. Innføring av tavlemøter i stadig større omfang synliggjør kontinuerlig 

fokus og stimulerer til tverrfaglig. Tavlemøter handler i praksis om at de ansatte daglig samles til 

et møte for felles, tverrfaglig vurdering av pasientens risiko for skade og nødvendige 

risikoreduserende tiltak. Dette skaper ekstra bevisstgjøring om gjeldende rutiner, tiltak og 

risikoutsatte pasienter, og bidrar til kvalitet og pasientsikkerhet som en integrert del av 

pasientbehandlingen. Beslutning om innføring av tavlemøter er forankret i ledergruppen med 

hensikt å følge opp innsatsområdene systematisk og å skape en arena for forbedring i den daglige 

pasientbehandlingen. Prosessmål overvåkes med jevnlige prevalensundersøkelser av resultater av 

tavlemøter. Den etablerte risikotenkingen blant de ansatte viser seg i hvordan pasientsikkerhet 

prioriteres i pasientbehandlingen, men også gjennom åpenhet om uønskede hendelser. Uønskede 

hendelser av ulik alvorlighetsgrad meldes raskt og av alle yrkesgrupper. Vår høye andel hendelser 

meldt til Meldeordningen etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 kan tolkes som høy bevissthet på 

pasientsikkerhet. Ledelsens oppfølging av uønskede hendelser har bidratt til en lærende 

organisasjon. De mest alvorlige pasientskadeavvikene som varsles til Statens helsetilsyn etter 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a, følges opp med årsaksanalyse der involverte ansatte inviteres 

til felles gjennomgang med systemperspektiv for å identifisere forbedringsområder for å 

forebygge lignende hendelser. I tillegg til egen refleksjon og læring, sikrer denne tilnærmingen 

læring på tvers av organisasjonen ved at årsaksanalyse systematisk presenteres i overordnet 

Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (STHF-KPU). Her inngår i tillegg andre saker med potensiale 

for læring på tvers. Videre presenteres dette i klinikk-KPU for videre spredning av kunnskap om 

pasientsikkerhet og risikotenking.  

 

Ved prioritering av forbedringsprosjekter og kompetanseheving innen forbedringsarbeid viser 

ledelsen engasjement for å bedre pasientsikkerheten. Sykehuset Telemark har deltatt som pilot for 

tre av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet (fall, hjerneslag, sepsis), og bidratt til 
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nasjonal spredning. I tillegg gjennomføres regelmessige pasientsikkerhetsvisitter med hensikt å 

kommunisere toppledelsens engasjement i pasientsikkerhet. Ledelse av pasientsikkerhet er en 

kontinuerlig forbedringsprosess, og visittene bidrar til å opprette kommunikasjonslinjer 

vedrørende pasientsikkerhet mellom ansatte, ledere og toppledelsen. Pasientsikkerhetsvisittene 

sikrer førstehåndsinformasjon fra klinikere om deres bekymring når det gjelder sikkerhet, og fra 

2017 inngår også smittevern som hovedtema på disse visittene. Ved å lytte til og støtte de ansatte 

når de tar opp sikkerhetsspørsmål, samt følge opp i ettertid, uttrykkes handling og ledelse av 

pasientsikkerhet. Dette bidrar til å utvikle en åpen kultur hvor pasientenes sikkerhet har 

førsteprioritet. Dessuten gjennomføres pasientsikkerhetskulturundersøkelse som måler 

sikkerhetsklima og teamarbeidsklima blant de ansatte. Gode resultater er her assosiert med færre 

uønskede hendelser i pasientbehandlingen. Pasientsikkerhetskultur er definert som de verdier, 

holdninger, oppfatninger, kompetanse og adferdsmønstre som har betydning for hvordan sikkerhet 

prioriteres og gjennomføres i pasientbehandlingen. Undersøkelsen ble utført i 2012 og 2014. Etter 

et omfattende nasjonalt arbeid for samordnet undersøkelse om pasientsikkerhetskultur, 

arbeidsmiljø og HMS, ble den nye undersøkelsen pilotert i 2016, og gjennomføres i sin helhet for 

første gang i 2018 under navnet ForBedring. Sykehuset Telemark har bidratt med innspill i 

prosessen, og var med som pilot i 2016. Under presenteres resultater fra 

Pasientsikkerhetsundersøkelsen 2014: 

 

 
Modent sikkerhetsklima og teamarbeidsklima er gode måleparametre fordi de forteller om både 

nivået av klima og grad av konsensus blant de ansatte, og resultat > 60% gjenspeiler redusert 

risiko for pasientskader basert på internasjonal erfaring. 

 

Vurdering 
Sykehuset Telemark følger det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet med følgende målsetting: 

• Redusere pasientskader 

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 

Med unntak av Samstemming av legemiddellister er innsatsområdene godt implementert, og 

risikotenking i pasientbehandlingen synliggjør at varige strukturer langt på vei er etablert. 

 

Forbedringsarbeid og innføring av tavlemøter viser bevissthet om pasientsikkerhet blant de 

ansatte, og ledelse av pasientsikkerhet kontinueres. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel:  Program for Digital fornying – status   

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

58-2017 Tom Helge Rønning, administrerende direktør 

Elin M Skei, konst. klinikksjef  

Harald Strøm, avdelingsleder Teknologi og eHelse 

Orientering 

 

21.6.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  Ingen          

Utrykte vedlegg: Ingen   

 

 

Ingress: 

Hva er Digital fornying 

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av 

arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram 

mot 2020 nås.  

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom 

aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets 

forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening. 

Digital fornying ble etablert våren 2013.  

Presentasjonen beskriver aktuelle IKT-satsningsområder med status og fremdrift, samt de planlagte 

økonomiske konsekvenser for sykehuset. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Styret tar status om regionalt program for Digital fornying til orientering. 

 

 

 

 

 

Skien, den 13. juni 2017 

 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken 
 

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter og er organisert i tre programmer.  

1. Regional klinisk løsning 

Program for Regional klinisk løsning ble etablert i januar 2015. Formålet er å etablere felles kliniske 

løsninger på tvers av helseforetak som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i 

Helse Sør-Øst.  

Bakgrunnen er at helseforetakene i regionen i dag har en rekke ulike kliniske systemer som ikke 

kommuniserer med hverandre. I praksis betyr dette at informasjonen ikke følger pasienten på en effektiv 

måte på tvers av behandlingssteder, og at pasientforløpet kan bli stykket opp.  

Programmet består av en rekke prosjekter som jobber for å: 

 Standardisere kliniske løsninger for å understøtte gode og helhetlige arbeidsprosesser i 

helseregionen på tvers av helseforetak 

 Modernisere løsninger for å møte lovkrav og samfunnets forventninger og  

 Slå sammen løsninger slik at informasjon blir tilgjengelig på tvers av behandlingssteder 

Gevinstene er blant annet bedre samhandling mellom sykehusene og omsorgsnivåene i helseregionen, 

økt pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen, mer helhetlige pasientforløp og bedre 

arbeidsverktøy for behandlere. Eksempler på prosjekter er etablering av én pasientjournal i Helse Sør-

Øst, regionale systemer for laboratorietjenester og radiologi, e-resept, kjernejournal og digitale 

innbyggertjenester.  

Status for Sykehuset Telemark 

I løpet av 2017 vil følgende løsninger være etablert: 

 Automatisk tildeling av fødselsnummer 

 Overføring av elektroniske henvisninger og rekvisisjoner fra fastleger til sykehusets lab-, 

patologi- og røntgenavdelinger 

 Kjernejournal 

 E-resept 

 DIPS /GAT-integrasjon. Integrasjon mellom oppgaveplanlegging i GAT og oppgaveplanlegging 

i DIPS. Informasjon om oppgavetildeling i GAT skal gå automatisk over i DIPS timebøker. 

 

2. Virksomhetsstyring 

Programmet Virksomhetsstyring består av ett prosjekt:  

 Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP) 

Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i 

foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.  
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Status for Sykehuset Telemark 

Økonomi- og logistikkløsningen ble tatt i bruk på Sykehuset Telemark i april i år. Overgangen til nytt 

system har vært utfordrende, preget av teknisk ustabilitet og har gitt økte driftskostnader frem til nå. Det 

erfares at systemet ikke har spesielt god brukervennlighet, en del relativt tungvinte rutiner og 

begrensede spørring- og rapporteringsmuligheter. Det kreves systemendringer for å forbedre rutinene, 

etablere effektive arbeidsprosesser og unngå sløsing med ressurser. Det vurderes at eventuelle gevinster 

av prosjektet må realiseres ved bedret avtalelojalitet og fremtidige bedre innkjøpspriser. 

 

Fra før er løsningen i drift på Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, 

Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF.   

 

 

3. Regional IKT for forskning 

Formålet med programmet er å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy 

og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere 

ressursbruken mot selve forskningsarbeidet. 

Moderne teknologi legger til rette for å etablere gode og sikre løsninger for datafangst, lagring og 

behandling av data. Ved at dette gjøres regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og 

effektive løsninger.  Regionale IKT-tjenester vil samtidig gi bedre muligheter for samhandling og 

fleksibilitet – på tvers av helseforetakene i regionen og aktuelle samarbeidspartnere. 

Programmet skal etablere løsninger som på en god måte understøtter prosessene for gjennomføring av 

forskningsprosjekter. I dette ligger løsninger innen: 

 IKT-infrastruktur, lagring, PC-er og digitale arbeidsverktøy og programvare 

 Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere 

 Datafangst, datauthenting og kobling av data 

 Dialog med forskningsdeltakere 

 Dokumentasjon og sporing av forskningsforsøk 

 Administrativ støtte til planlegging, styring og oppfølging 

 Bibliotekstjeneste 

 Organisasjon, prosesser, tjenestestruktur og avtaleoppbygging som understøtter IKT-leveranser og 

forvaltning/videreutvikling.    

Programmet ble etablert januar 2016 og har en planlagt gjennomføringsperiode frem til 2020.  

Status for Sykehuset Telemark 

Fremdriften i det regionale prosjektet er foreløpig uavklart. 

På forespørsel til prosjektet fikk vi følgende svar fra regional prosjektleder 25. mai 2017: 

«Mye av infrastrukturen skulle vært levert av iMod, men det er p.t. umulig å gi et estimat på SPs og 

iMods leveranseevne.» 

 

I samråd med forskningssjef og fagdirektør, er man blitt enige om å vurdere alternative løsninger for å 

ivareta viktige behov på området i påvente av regional løsning. 

Disse innspillene vil behandles på ordinær måte i henhold til våre vedtatte prinsipper for 

porteføljestyring. 
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Oversikt over planlagte prosjekter ved Sykehuset Telemark i regi av Digital fornying. 

 
Prosjekt/ 
aktivitet 

Kategori Tjeneste-
område 

Beskrivelse Gjennomførings-
periode 

Elektronisk 
kurve 

Regional Kliniske 
systemer 

Kurve Regional klinisk 
dokumentasjon RKD – 
Elektronisk kurve 

1.2018 - 12.2018 

Prehospital 
journal 

Regional Kliniske 
systemer 

Pre-hospital Regional klinisk 
dokumentasjon RHF - 
Prehospitale tjenester 
foranalyse. 

10.2019 - 12.2021 

e-Sykemelding Regional Kliniske 
systemer 

Digital 
Samhandling 

Regionalt prosjekt 
eSykemelding 

1.2020 - 12.2020 

HF-HF epikrise 
og henvisning 

Regional Kliniske 
systemer 

Digital 
Samhandling 

HF-HF import epikrise - HSØ-
regionalt prosjekt 

4.2017 - 12.2018 

LAB- system Regional Kliniske 
systemer 

Laboratoriet Laboratoriedatasystem RHF - 
Ett felles regionalt 
laboratoriesystem 

1.2021 - 12.2022 

Løsning for 
medikamentell 
kreft-
behandling 

Regional Kliniske 
systemer 

MKB Prosjektet skal anskaffe 
prosesstøtte til den 
medikamentelle 
kreftbehandlingen og 
tilrettelegge for et felles 
datagrunnlag på tvers av alle 
helseforetak. 

1.2017 - 6.2018 

Multimedial 
lagring 

Regional Kliniske 
systemer 

Multimedia-
arkiv 

Innføring av regional løsning 
for digitalt multimediearkiv vil 
sikre en tilfredsstillende 
håndtering og lagring av 
bilder, video og annen 
multimedia.  

3.2019 - 6.2020 

 RIS/PACS Regional Kliniske 
systemer 

Radiologi Regionalt RIS/PACS Program. 1.2021 - 12.2022 

TGK i Partus Regional Kliniske 
systemer 

SFBJ (Partus) Regionalt tilbud om 
talegjenkjenning for Partus 

5.2018 - 12.2018 

Økonomi og 
logistikk (ERP) 

Regional 
Administrative 
systemer 

HR VIS - RHF - Økonomi og 
logistikkløsning 

5.2016 - 4.2017 

Datavarehus 
(LIS) 

Regional 
Administrative 
systemer 

LIS VIS RHF Datavarehus og 
rapporteringsløsning LIS (HF) 

12.2017 - 12.2018 

iMod Regional IKT-
infrastruktur 

Platform og 
infrastruktur 

Infrastrukturmodernisering Uavklart 
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Økonomiske utvikling på IKT-området (inkludert HR og ERP) for Sykehuset Telemark 

 

Tabellen under gir et bilde av kostnadsutvikling IKT fra 2012 – 2017, samt en prognose basert på ØLP 

frem til 2021. 

 

 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IKT 100 140 150 159 176 176 194 205 230 222 

HR 13 14 14 15 15 15 15 15 15 14 

ERP      6 8 9 9 9 

Sum 113 153 164 174 191 197 217 229 254 245 
 

Alle tall i mill. kroner 

 

Fra og med 2017 er momskompensasjon innarbeidet i overstående tabell. For 2017 utgjør dette 16,6 

mill. kroner. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Godkjenning av mandat og kriterier for sammensetning av brukerutvalg, 
samt oppnevning av brukerutvalget og valg av leder og nestleder 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

59-2017 Tom Helge Rønning, adm. dir./ Anne Borge 
Kallevig, adm.konsulent 

Beslutningssak 21.6.2017 

 
Trykte vedlegg:   Mandat for brukerutvalget for Sykehuset Telemark HF 
Utrykte vedlegg:  Ingen 
 

  
Mandat for brukerutvalget er endret under punktet nominasjon, oppheving og konstituering 
av brukerutvalg for STHF. 
Endringen innebærer en reduksjon av antall representanter med 2, fra 11 til 9 
representanter. 
 
Brukerutvalgets funksjonsperiode er på to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, 
dersom de foreslås fra egen organisasjon, men ikke sammenhengende for flere enn tre 
perioder. 
 
Styret godkjenner kriterier for sammensetning av brukerutvalget 
 
Nytt Brukerutvalget under etablering gjennomførte møte 8. juni 2017, hvor det ble vedtatt å 
fremme forslag til styret på Idar Grotle (A-larm) som leder og Birte Helene Moen (FFO 
Telemark/NRF) som nestleder i funksjonsperioden.  
  
På bakgrunn av forslag fra de aktuelle organisasjonene, er forslaget til Brukerutvalget ved 
Sykehuset Telemark for perioden 2017 – 2019 som følger: 
 
 

Navn Organisasjon 
Bjørg T. Lønnberg SAFO/NFU 
Vidar Bersvendsen FFO Telemark / LHL 
Thyra Giæver FFO Telemark / MS Foreningen 
Birte Helene Moen FFO Telemark / NRF 
Ole Johnny Kjørholt FFO Telemark / HLF 
Egil Rye Hytten FFO Telemark / LHL 
Idar Grotle A-larm 
John Arne Rinde Pensjonistforbundet Telemark 
Hanne Kittilsen Kreftforeningen 

 
  



 

 

 2 

Forslag til vedtak: 
1) Styret i Sykehuset Telemark godkjenner revidert mandat og kriteriene for 

sammensetning av brukerutvalget. 
2) Styret oppnevner brukerutvalg ved STHF i henhold til listen ovenfor, for en 

funksjonsperiode på 2 år (2017-2019) 
3) I henhold til forslag fra Brukerutvalget selv velger styret Idar Grotle (A-larm) som 

leder og Birte Helene Moen (FFO Telemark/NRF) som nestleder i brukerutvalget ved 
STHF for en funksjonsperiode på to år (2017-2019).  

 
 
 
Skien, den 10. juni 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 
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Mandat for brukerutvalget for STHF  
(til vedtak av styret i STHF på møtet 21. juni 2017) 
 
 

Brukerutvalgets rolle er å være:  

 Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet 
til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.  

 Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer 
innenfor det regionale helseforetakets ansvarsområde og oppgavene.  

 Et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene.  

 
 Brukerutvalgets formål er å:  

 Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, 
kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og 
funksjonshemning.  

 Arbeide for at tjenestetilbudet i foretaksgruppen har høy kvalitet og gir gode 
pasientforløp.  

 Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner.  

 Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, 
gjennomføring og evaluering av helsetjenestene  

 
 Brukerutvalgets oppgaver er å:  

 Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.  

 Bidra i helseforetakets mål- og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, 
forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i 
saker som angår tjenestetilbudet.  

 Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.  

 Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets 
høringsuttalelser i saker som angår tjenestetilbudet.  

 Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante.  

 Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfaringsundersøkelser.  

 Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til 
arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg som oppnevnes fra STHF.  

 Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i 
helseforetak bl.a. gjennom kontaktpersonordningen.  
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Brukerutvalgets leder og/eller nestleder, eventuelt andre utvalget bestemmer deltar i styrets 
møter med anledning til å uttale seg og komme med forslag i saker som angår 
pasienttilbudet.  
Arbeidsform avtales.  

Kriterier for sammensetning av brukerutvalg for STHF  
 
Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde. Utvalget skal ha 9 medlemmer. Disse er  
personlig oppnevnt av styret på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og  
organisasjonstilknytning.  
 

Kriteriene for sammensetning er:  

 Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient- og/eller pårørende og 
ha tilknytning til foretakets geografiske og faglige virksomhetsområde.  

 Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i virksomhetsområdet 
gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelproblemer.  

 Videre legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen 
kreftomsorgen, og at pårørendeperspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn,      
samt at eldre og etniske minoriteter er representert.  
 

 Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon følges. Geografisk 
representasjon ivaretas i størst mulig grad. Det skal legges til rette for representasjon 
av yrkesaktive, personer som er trygdet og alderspensjonister.  

 Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse  
ivaretas.  
 

 Både små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett  
har en god forankring i en bredde av organisasjoner.  

 

Funksjonstid 
Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, 
dersom de foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre 
perioder. 
  

Nominasjon, oppnevning og konstituering av brukerutvalg for STHF  
 
Sammenslutningene av organisasjonene FFO og SAFO, Kreftforeningen. 
Pensjonistforbundet og organisasjoner med virksomhet innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, inviteres til å foreslå kandidater til brukerutvalg.  
 
Fordelingen av representanter er som følger: FFO: 5 representanter, SAFO: 1 representant, 
Pensjonistforbundet: 1 representant, Kreftforeningen 1 representant og A-Larm: 1 
representant. 
 
For å møte nasjonale og regionale føringer om representasjon for prioriterte pasientgrupper, 
kan andre organisasjoner enn de som er nevnt over forespørres.  
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De som inviteres til å foreslå kandidater kan samarbeide slik at kandidater til utvalget samlet 
sett oppfyller kriteriene. Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater.  
 
Administrerende direktør har fullmakt fra styret til nye oppnevninger innen funksjonsperioden.  
Ved behov for ny oppnevning, rettes som hovedregel henvendelse til den organisasjon som 
avgått medlem var foreslått fra.  
 
Styret velger leder og nestleder etter forslag fra Brukerutvalget selv.  
  
God dialog sikres mellom berørte parter i oppnevningsprosessen. 
 

Habilitet og konfidensialitet  
 Medlemmer i brukerutvalg skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med 

forretningsmessige interesser i STHF.  

 Medlem i brukerutvalg skal ikke samtidig være ansatt i helseforetak.  

 Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være medlem i brukerutvalg ved flere 
helseforetak.  

 Medlemmet er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget. I 
samsvar med prinsipp i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes avgjørelse av 
habilitetsspørsmål av brukerutvalget selv, uten at vedkommende medlem deltar.  

 Brukerutvalgets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling 
har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er 
taushetsbelagte, jf forvaltningslovens § 13 flg. Utvalgets leder eller den som innkaller 
til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller 
bestemmelser hjemlet i lov (jf vedlegg 2).  

 I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan 
diskuteres fritt, skal brukerutvalget/medlemmet ta dette opp med oppdragsgiver.  

 Brukerutvalgets medlemmer skal undertegne taushetserklæring (jf vedlegg 2)  

 Anmodning om innsyn fra offentligheten i dokumenter fremlagt for brukerutvalget skal 
ivaretas av helseforetaket i dialog med brukerutvalgets leder.  

 Brukerutvalgets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Blodforgiftning i Telemark. Hva gjør vi for pasientene?   

 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

 60 - 2017 Halfrid Waage, fagdirektør  Temasak 21.6.2017 

       

Trykte vedlegg: Ingen 

Utrykte vedlegg: Ingen 

                                                                                           

 

Ingress: 
Infeksjonsoverlege Hilde Skudal tar dere med på en reise i siste års arbeid med sepsis på 

sykehuset Telemark. Hun vil snakke om forbedringsarbeid på sengeposter, akuttmottak og 

intensiv - blant annet implementering av nye skåringsvertøy, tiltak som er gjort og resultater hittil.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar temasaken til orientering. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Eventuelt 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

61-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 21.6.2017 

                                                                                                   

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 12. juni 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styresaker i Sykehuset Telemark HF – Status og oppfølging  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

62-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 21.6.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  

 Oversikt over status for tidligere styresaker 

 

Utrykte vedlegg: 

 Ingen 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten?  
 

Sammendrag: 
Fra og med 2017 vil styret to ganger per år få fremlagt en oversikt over status og oppfølging av 

styresaker. Denne første saken omhandler styresaker fra 15. desember 2016 til og med 23. mai 

2017, samt tidligere ikke avsluttede saker.  

 

Orienteringssaker, administrerende direktørs orientering, samt sakene; innkalling, saksliste og 

protokoll er ikke tatt med i oversikten. 

 

Hensikten med dette saksfremlegget er å sikre styret en systematisk og regelmessig tilbakemelding 

om status for besluttede styresaker. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til orientering. 

 

 

 

Skien, 9. juni 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

Administrerende direktør 
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Vedlegg sak 62-2017 Status og oppfølging av tidligere vedtatte styrevedtak og ikke avsluttede saker fra tidligere 

Status og oppfølging av styrevedtak i møte 15. desember 2016 til og med møte 23. mai 2017, samt ikke avsluttede saker fra tidligere 

 

Saksnr. Sakstittel og dato for møte Vedtak Status/ oppfølging 

 

Ansvar 

 Konseptrapport for nytt bygg 
for sikkerhetspsykiatri  

 

 P.t ikke avklart når 
saken skal opp i 
styret 

AD 

 Benchmarking  

 

 HSØ gjør et arbeid 
med dette i 
samarbeid med 
HOD, avvente sak 

AD 

 Forskningsaktivitet ved STHF i 
2017 

 Saken settes opp 
ved behov 

Fagdirektør 

3-2017 Ny spesialistutdanning for leger 
(13. februar) 

 Sak under ADs 
orientering – vil gi 
en orientering når 
ordningen har fått 
virke en tid. 

HR-direktør 

24-2017 Styrets instruks  
(20. april) 

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 

AD 

42-17 Virksomhetsrapportering per 1. 
tertial 2017 
(23. mai) 

Styret ba om at administrasjonen vurderer sak om 
infeksjoner – hvordan håndteres dette ved STHF? 

Ikke avklart Fagdirektør 
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Saksnr. Sakstittel og dato for møte Vedtak Status/ oppfølging 

 

Ansvar 

102-2016 Budsjett 2017 

(15. desember) 

 

1. Styret vedtar et driftsbudsjett med et resultat på -25 
MNOK og investeringsrammen for 2017 som beskrevet i 
saken. 

2. Oppdrags- og bestillerdokumentet legges til grunn for 
leveransene i 2017. 
 

OK AD 

103-2016 Fullmakter i Sykehuset 
Telemark HF 

(15. desember) 

 

1. Styret vedtar oppdatert prosedyre for intern delegering 
av fullmakter. 

2. Styret ber om at det arbeides videre med 
fullmaktstrukturen for å sikre at det løpende er samsvar 
mellom fullmaktsmatrise og styrende dokumenter. 

3. Styret ber administrasjonen gjøre nødvendige 
tilpasninger i fullmaktsprosedyren. 
 

OK 

Administrasjonen 
har nedsatt en 
arbeidsgruppe som 
gjør nødvendige 
tilpasninger. Styret 
i Sykehuset 
Telemark skal 
gjennomgå 
fullmakts-
strukturen 
minimum ved 
oppnevnelse av 
nytt styre og når 
det gjøres 
endringer som 
styret forventes å 
være kjent med. 

AD 

105-2017 Oppnevning av 
ansettelsesutvalg for tilsetting 
av administrerende direktør 

(15. desember) 

Styret ved STHF oppnevner et ansettelsesutvalg for 
ansettelse av Administrerende direktør, med følgende 
medlemmer: 

 

OK 

Jfr. sak 39-2017 
Tilsetting av 
administrerende 

Styreleder 



Side 3 av 7 
 

Saksnr. Sakstittel og dato for møte Vedtak Status/ oppfølging 

 

Ansvar 

 Styreleder  Per Anders Oksum (leder) 
Nestleder    Marit Kasin 
Styremedlem  Tor Severinsen 

direktør ved 
Sykehuset 
Telemark HF 

107-2017 Styrets årsplan 2017 

(15. desember) 

 

1. Styret vedtar fremlagt årsplan for 2017. 
2. Styret godkjenner de foreslåtte endringer i møteplan for 

2017, dog slik at styremøtet 05.04.16 flyttes til 20.04.17 
med påfølgende styreseminar. 
 

OK 

Møtene i 2017 er 
gjennomført i 
henhold til plan 

Styresekretær 

6-2017 

 

Årlig melding 2016 for STHF 

(13. februar) 

1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig 
melding 2016 for Sykehuset Telemark HF. 

2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å 
utforme endelig dokument basert på styrets innspill i 
møtet og eventuelle endringer etter avsluttet revisjon for 
2016. 

3. Årlig melding 2016 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre 
behandling innen fristen 1. mars 2017. 
 

OK 

Årlig melding 2016 
er sendt til HSØ 
innen fristen 1. 
mars 2017 

HSØ har godkjent 
årlig melding i 
foretaksmøte 14. 
juni 2017 

AD 

8-2017 Årlig erklæring om ledernes 
ansettelsesforhold 
(13. februar) 

Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes 
ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for 
lederlønnspolitikken i 2016, som innarbeides i note til 
regnskapet for 2016. 

 

OK 

Jfr. sak 21-2017 
Styrets beretning 
og årsregnskap 
2016 

Økonomidir. 

10-2017 Revidert beredskapsplan for 
STHF 

(13. februar) 

Styret godkjenner Rammeplan beredskap for STHF slik den 
foreligger i revidert utgave per dags dato. 

OK AD 
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Saksnr. Sakstittel og dato for møte Vedtak Status/ oppfølging 

 

Ansvar 

11-2017 STHFs høringssvar til 
Kvinnslandsutvalgets innstilling 

(13. februar) 

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

2. Styret deler oppfatningen av at dagens styringsmodell 
kan virke uklar, men mener det er bedre å klargjøre  

styringslinjene framfor å avskaffe de lokale sykehus-
styrene. 

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

 

OK 

STHFs høringssvar 
er sendt 

Kommunika-
sjonssjef 

12-2017 HMS-handlingsplan for 2016-
2017 

(13. februar) 

Styret tar Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og 
sikkerhet (HMS) for STHF 2017 - 2018 del 1 og del 2 til 
orientering, og ber administrasjonen gjøre nødvendige 
endringer knyttet til forebygging av vold og trusler, etter 
behandling i AMU og ledergruppen. 

OK 

Nødvendige 
endringer er 
innarbeidet etter 
behandling i 
ledergruppen og i 
AMU 

HR-direktør 

20-2017 Virksomhetsrapport per mars 
2017 
 

Styret tar virksomhetsrapport for mars 2017 til etterretning.  

 

OK Økonomidir. 

21-2017 Styrets beretning og 
årsregnskap 2016 
(20. april) 

1.   Styrets godkjente beretning for 2016.  

2.   Styret vedtar årsregnskap for 2016 med noter.   

 

OK Økonomidir. 
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Saksnr. Sakstittel og dato for møte Vedtak Status/ oppfølging 

 

Ansvar 

22-2017 Protokoll fra foretaksmøte 15. 
februar med Oppdrag og 
bestilling 2017 og oppdaterte 
vedtekter 

(20. april) 

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. 

 

OK 

 

Årlig melding 2017 
blir fremalgt for 
styret  februar 
2018 

Økonomidir. , 
spesialrådgiver  

virk.styring 

24-2017 Årlig gjennomgang av instruks 
for styret 
(20. april) 

Administrasjonen oppdaterer instruksen i tråd med ny 
interkontrollforskrift. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne 
endringene. 

Oppdatert instruks 
behandles i møte 
21. juni 

Spesialrådgiver  
virk.styring 

25-2017 Årlig gjennomgang av instruks 
for administrerende direktør 
(20. april) 

Administrasjonen oppdaterer instruksen i tråd med ny 
interkontrollforskrift. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne 
endringene.  

 

Oppdatert instruks 
behandles i møte 
21. juni 

Spesialrådgiver  
virk.styring 

26-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-
2021 

(20 april) 

Planforutsetningene og resultatutviklingen presentert i saken 
legges til grunn for videre arbeid med økonomisk 
langtidsplan for perioden 2018-2021. 

 

OK 

Jfr. sak 41-2017 
Økonomisk 
langtidsplan for 
perioden 2018-
2021 

AD 

39-2017 Tilsetting av administrerende 
direktør ved Sykehuset 
Telemark HF 

(27. april) 

Styret utarbeider egen protokoll som er unntatt offentlighet. OK Styresekretær 

41-2017 Økonomisk langtidsplan for 
perioden 2018-2021  
(23. mai) 

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 

OK AD 
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Saksnr. Sakstittel og dato for møte Vedtak Status/ oppfølging 

 

Ansvar 

for neste års budsjettarbeid. 

 

42-2017 Virksomhetsrapport per 1. 
tertial 2017 

(23. mai) 

Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 til 
etterretning. 

 

OK Økonomidir. 

43-2017 Styrets møteplan 2018 

(23. mai) 
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. 

OK Styresekretær 

45-2017 Idefase for utbygging somatikk 
Skien – Styringsdokument og 
tidsplan 

(23. mai) 

1. Styret godkjenner styringsdokumentet for Idefase for 
Utbygging somatikk Skien 

2. Styret godkjenner tidsplan for gjennomføring av arbeidet 

 

OK 

 

Status og fremdrift 
rapporteres til 
styret. 
Godkjenning av 
idefase (B2-

AD, prosjekt-
leder 
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Saksnr. Sakstittel og dato for møte Vedtak Status/ oppfølging 

 

Ansvar 

beslutning) og 
innstilling til HSØ 
skal behandles av 
styret i møte 13. 
desember 2017 

46-2017 Tjenesteboliger ved Sykehuset 
Telemark HF  

– salg av inntil 25 boenheter 

(23. mai) 

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.  

 

Styret orienteres 
når salget er 
gjennomført 

Konst.kl.sjef. SSL 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styrets årsplan 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

63-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 21.6.17 

                                                                                                   

 
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. juni 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

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 
 Godkjenning av mandat og 

kriterier for sammensetning av 
brukerutvalg, samt oppnevning 
av brukerutvalget og valg av 
leder og nestleder  
 

 AD driftsorienteringer 
 Status innsparingstiltak per 

mai 2017 
 Pasientsikkerhets-

programmet   
 Program for Digital fornying 

– status   
 Styresaker i Sykehuset 

Telemark HF – Status og 
oppfølging 

 Styrets oppdaterte årsplan 
2017 

 Andre orienteringer 
 

 Temasak:  
Blodforgiftning i 
Telemark. Hva gjør vi for 
pasientene?   

 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 

 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 

 
 

 

 Styrets egenevaluering 

Styremøte 
13. desember 
kl. 09.30-15.00 
 

 Innkalling og saksliste 
 Protokoll fra styremøte STHF 

25.10.17  
 Virksomhetsrapport per 

november 2017  
 Budsjett 2018 
 Årlig gjennomgang av fullmakter 

i Sykehuset Telemark HF 
 Utbygging somatikk Skien  
 Godkjenning av idefase (B2-

beslutning) og innstilling til HSØ 
 Styrets årsplan 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 
§ 3-3a) 

 Styresaker i Sykehuset 
Telemark HF – Status og 
oppfølging 
 
 

 

Styreseminar 
13. desember 
kl. 15.00-18.00 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Tema:  
Årlig egenevaluering 
av styrets arbeid og 
arbeidsform 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Andre orienteringer 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

64-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 21.6.2017 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   
1. Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte HSØ 24.5.17 
2. Protokoll foretaksmøte 14.6.2017 
3. Instruks for styret ved STHF  
4. Instruks for administrerende direktør ved STHF 
 

Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 

 
 
 

Forslag til vedtak:  
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Skien, den 12. juni 2017 
 
 
Tom Helge Rønning  
Administrerende direktør 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 

Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo – 1. etg 
(Christiania Qvartalet Møtesenter – møterom 6-7) 

Dato: Ekstraordinært møte 24. mai 2017 

Tidspunkt: Kl 08:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  (deltok på telefon) 

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bernadette Kumar    

Geir Nilsen    

Truls Velgaard    

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
 

Øistein Myhre Winje 

Rune Kløvtveit 

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, konst. 
fagdirektør Geir Bøhler, konst. HR-direktør Svein Tore Valsø, informasjonssjef Anne 
Britt Bøe, konsernrevisor Espen Anderssen og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland 
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

057-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

058-2017 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST. 
FORELØPIG REDEGJØRELSE FRA PWC. VIDERE PROSESS 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

Styret understreker behovet for at pasientene må føle seg trygge på at sensitive 
personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte og dette innebærer at en 
modernisering av IKT-infrastrukturen er helt nødvendig. 
 
1. Styret tar den foreløpige redegjørelsen fra PwC til etterretning. 

 
2. Forutsetningen for infrastrukturmodernisering har vært at tilganger til sensitive 

personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte, og styret konstaterer at 
dette ikke er ivaretatt. 
 

3. Prosjektet, inkl virksomhetsoverdragelse og overdragelse av driftsansvar fra 
Sykehuspartner til ekstern leverandør, stilles i bero inntil videre. 
 

4. Styret ber styreleder avholde foretaksmøte i Sykehuspartner HF som sikrer at 
prosjektet stilles i bero, og at følgende arbeid prioriteres for å belyse hvordan videre 
infrastrukturmodernisering kan sikres; 

 System for tilgangsstyring må gjennomgås, forsterkes og implementeres 

 Metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til informasjonssikkerhet må 
gjennomgås, forsterkes og implementeres 

 Fornyede risiko- og sårbarhetsanalyser må gjennomføres og forankres med 
helseforetakene som databehandleransvarlige 

 Nødvendige endringer knyttet til leveranse og leveranseplaner i kontrakten som 
ivaretar IKT-informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte må utredes 

 Plan for styrking av styring, ledelse og gjennomføring av prosjektet må 
utarbeides. 
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5. Styret vil behandle saken igjen på et ekstraordinært styremøte i uke 26 når endelig 

rapport fra PwC og foreløpige resultater av utredningsarbeidet i punktet over 
foreligger. Som en del av dette vil også terminering måtte vurderes.  
 

6. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en utvidet 
orientering om hvordan pasientsikkerheten og personsensitiv informasjon håndteres i 
dagens situasjon. 
 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 09:50 
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Oslo, 24. mai 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
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1. Innledning  
  

Instruks for styret i Sykehuset Telemark HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for 

styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer 

for styrets arbeidsform, innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for 

styremedlemmene og administrerende direktør når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.  

  

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i 

vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.  

  

Sykehuset Telemark HF eies av Helse Sør-Øst RHF som utøver den øverste myndighet i 

helseforetaket i foretaksmøter. Vedtekter for Sykehuset Telemark HF er gitt i foretaksmøte med 

Helse Sør-Øst RHF.  

  

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og skal følge de retningslinjer 

og pålegg som styret har gitt. Styret har utarbeidet egen instruks for administrerende direktør.  

  

  

2. Hovedmålsetting for styrearbeidet  
  

Styret i Sykehuset Telemark HF er selskapets øverste utøvende organ, med ansvar for 

forvaltningen av selskapet. Styret og dets medlemmer skal ivareta de interesser som tjener 

helseforetaket best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. 

Styremedlemmene representerer ikke noen interessegruppe.  

  

  

3. Styremedlemmenes rettigheter og plikter  
  

Styrets medlemmer har ansvar for alle saker.  

  

Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandlingen av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med 

arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler (jf. vedtektenes § 7).  

  

Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, styrets nestleder (og om ingen av dem 

skulle være til stede i et styremøte, møteleder) har alle styremedlemmer de samme rettigheter og 

plikter.  

  

Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all informasjon 

som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen vurdering.  

  

Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særlig avtalt.  

  

Styrets medlemmer plikter å ta del på styremøter. Et styremedlem som ikke kan møte i styremøte, 

skal varsle om dette så tidlig som mulig.   
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Habilitet  
Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende personlig eller 

økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære seg inhabil. Et styremedlem 

kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er inhabil, jf. også 

forvaltningsloven kap. II.  

  

Styret avgjør om et styremedlem er inhabilt. Vedkommende skal ikke selv delta i drøftelsene om 

dette, ut over å gi de nødvendige forklaringer som styret måtte finne behov for. Har et 

styremedlem erklært seg inhabil skal styret som hovedregel godta en slik erklæring.  

  

Styremedlemmer må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet, eller utføre oppgaver og 

aktiviteter for virksomhet, som har funksjon eller forretningsmessig interesse der det kan reises 

tvil om styremedlemmets lojalitet eller habilitet.  

  

Taushetsplikt  
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for styrets arbeid.  

  

Styrets arbeid omfattes også av bestemmelsene i offentleglova. Dersom det anses svært viktig at 

kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på informasjon, skal disse behandles 

konfidensielt. Dette skal i så fall fremgå av sakspapirene.  

  

Styreansvarsforsikring  
Styrevervet er personlig og det enkelte styremedlem kan bli ansvarliggjort. På bakgrunn av dette 

har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 037-2011 Styreansvarsforsikring vedtatt at det tegnes 

styreansvarsforsikring for hele helseforetaksgruppen.  

  

  

4. Hvilke saker skal styret behandle  
  

4.1 Hovedoppgaver  
  

Styrets oppgaver og kompetanse, herunder begrensninger i styrets kompetanse og myndighet, 

reguleres i helseforetaksloven kapittel 7 og i foretakets vedtekter.  

  

Styrets hovedoppgaver er knyttet til:  

  

1. Helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold  

  

Styret skal med basis i helseforetaksloven, tilrettelegge for et best mulig helsetilbud ved 

bruk av tildelte ressurser.  

  

2. Strategi og mål  

  

Styret har ansvar for Sykehuset Telemark HFs strategiske utvikling  

 

3. Organisasjon og ledelse  

  

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets samlede 

virksomhet.  



4 

 

 

 4. Tilsyn med foretakets virksomhet og drift  

  

Styret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i 

helseforetaksloven § 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte 

planer og budsjetter, jf. helseforetaksloven § 28, 3. ledd. Som ledd i dette skal styret føre 

tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten, herunder:  

  

 holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter, samt påse at 

virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert.  

 påse at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets 

virksomhet. 

  

  

4.2 Virksomhetsstyring  
  

Styret skal påse at foretaket etablerer og gjennomfører systematisk styring og kontroll av 

virksomhetens aktiviteter for å forebygge, forhindre og avdekke svikt. Dette omfatter etablering 

og oppfølging av internkontroll som ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og 

rutiner som gjennomfører for å sikre:  

  

- målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og behandling)  

- pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av økonomisk og annen 

informasjon)  

- overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske 

retningslinjer samt Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten)  

 

  

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor 

identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Styret har ansvar for at internkontrollen 

blir fulgt opp i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret skal videre påse at det 

blir truffet tiltak for å korrigere svikt, herunder å følge opp rapporter fra ulike tilsyn.  

  

  

5. Struktur for styrearbeidet  
  

Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og 

møtetidspunkter. I tillegg skal planen vise tema som skal presenteres for styret.  

  

Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.  

  

Styret gjennomfører normalt 7-8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når styreleder, 

administrerende direktør og/eller et flertall av styrets medlemmer krever det.  

  

Styrets leder er ansvarlig for at styret kalles inn til møte og setter opp saksliste i samråd med 

administrerende direktør.  

  

Til innkallingen skal det følge en dagsorden, og det skal følge med dokumentasjon som gir et 

tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden, herunder administrerende 

direktørs forslag til vedtak. Saker skal være påført nummer og årstall.  
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Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen og til å uttale seg, med 

mindre noe annet bestemmes av styret i den enkelte sak. Administrerende direktør skal ha 

mulighet til å uttale seg om saker som skal behandles, også når behandlingen ikke skjer i møte.  

  

Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Dersom styreleder finner det forsvarlig, kan saker 

behandles uten å holde møte ved at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles 

på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller administrerende direktør krever det, 

skal behandlingen skje i møte. Styrets leder skal så langt som mulig sørge for at samtlige 

styremedlemmer gis mulighet til å delta i en samlet behandling av saker som behandles utenfor 

møte.  

  

Selskapets årsberetning, årsregnskap, strategisk plan og budsjett skal alltid behandles i møte.  

  

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en 

tredjedel av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling.  

  

Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet avgjør styrets flertall også om og eventuelt hvilke 

andre deltakere enn styrets medlemmer som skal gis adgang til møtet.  

  

Brukerutvalget i foretaket møter i styret som observatør med to representanter. Styrets flertall 

avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke observatører eller andre som skal gis talerett. Observatører eller 

andre som gis talerett har ikke stemmerett.  

  

  

6. Innkalling til styremøte  
  

Innkallingen til ordinære styremøter sendes ut av administrerende direktør senest fem virkedager 

før styrebehandlingen skal finne sted. For andre styremøter skal, så vidt mulig, innkallingen 

sendes senest to virkedager før behandlingen finner sted.  

  

 

7. Styremøter  
  

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i 

behandlingen. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende 

stemmeberettigede styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets medlemmer må stemme for et 

forslag for at det skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.   

  

Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret.  

  

Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det 

foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentleglovas prinsipper. Styrets 

møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt.  
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8. Protokoller  
  

Det skal alltid utarbeides protokoller fra styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal utarbeides så 

snart som mulig etter styrebehandlingen og publiseres på internett samme dag. Protokollen skal 

angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om sakene er behandlet i møte eller på annen 

måte, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen blir endelig ved godkjenning i påfølgende 

møte.  

  

Dersom en beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og i mot. 

Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin 

oppfatning innført i protokollen.  

  

Protokollen skal signeres av de medlemmene som har deltatt i behandlingen. Styremedlemmer 

som ikke har deltatt på styremøtet skal ved påtegning på styreprotokollen bekrefte at de har gjort 

seg kjent med protokollens innhold.  

  

  

9. Informasjon fra styremøtene  
  

Virksomheten i Sykehuset Telemark HF er omfattet av bestemmelsene i offentleglova. 

Informasjon som gis i styremøter eller i styredokumenter kan kun benyttes på en måte som ikke 

skader styrets arbeid og dermed helseforetakets interesser.  

  

Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på 

informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall påføres sakspapirene og betyr 

at styremedlemmene har taushetsplikt om disse sakene.  

  

Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos administrerende direktør. Styret kan også 

vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker.  

  

Styrets leder uttaler seg på vegne av styret og er sammen med administrerende direktør, offisiell 

talsperson for Sykehuset Telemark HF.  

  

  

10. Endring i styreinstruksen  
  

Styreinstruksen kan endres av styret ved vanlig flertallsbeslutning.  
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1. Formål med instruksen  
  

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. 

Den er basert på helseforetaksloven, eiers styringsdokumenter, vedtekter for Sykehuset Telemark 

HF, samt fullmakter i Sykehuset Telemark HF.  

  

  

2. Overordnet rolleavklaring  
  

Styret er foretakets øverste ledelse og har det overordnete ansvaret for forvaltingen av foretakets 

virksomhet.  

  

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket og har gjennomføringsansvar i 

virksomheten. Administrerende direktør har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med 

foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, foretaksmøtets avgjørelser, instrukser og andre 

retningslinjer og aktuelle lover og forskrifter.  

  

Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og 

andre ansettelsesvilkår. Styret gir instrukser og fører tilsyn med administrerende direktørs arbeid.  

  

Administrerende direktør møter i styret, eventuelt ved stedfortreder, med tale- og forslagsrett, jf. 

helseforetaksloven § 26.  

  

  

3. Administrerende direktørs myndighet  
  

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Sykehuset Telemark HF og skal følge 

de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.  

  

Saker av spesielt uvanlig art skal avklares med styrets leder, eventuelt med styret. 

Administrerende direktør plikter å forelegge for styret alle saker som etter lov eller vedtekter er 

lagt til styret, samt saker som går ut over administrerende direktørs fullmakter. Administrerende 

direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik sak. I slikt tilfelle skal styrets leder 

umiddelbart informeres.  

  

Det vises for øvrig til bestemmelser i vedtektene og fullmakter i helseforetaket.  

  

  

4. Administrerende direktørs hovedoppgaver  
  

Administrerende direktør skal:  

  

 arbeide for at Sykehuset Telemark HF utfører sine hovedoppgaver slik de står i foretakets 

vedtekter og andre styrende dokumenter, samt innenfor vedtatt budsjett  

 aktivt bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold, kvalitet og pasientsikkerhet i 

helseforetaket  

 ha ansvaret for foretakets daglige drift og virksomhet og utføre de oppgaver som kreves i den 

forbindelse, herunder følge opp styrets beslutninger.  
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Nærmere beskrivelse av enkelte oppgaver som inngår i ansvaret til administrerende 

direktør  
  

Kontroll og regnskap  

Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet 

på betryggende måte, jf. helseforetakslovens § 37, siste ledd. Administrerende direktør skal 

innrette virksomheten slik at foretaket har forsvarlig egenkapital og likviditetssituasjon.  

  

I dette ligger at administrerende direktør må etablere økonomirutiner og systemprosedyrer som 

gjenspeiler disse målene og er gjenstand for løpende evaluering. Det legges vekt på at 

risikostyring er integrert i all mål- og resultatstyring.  

  

Virksomhetsstyring  

Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører systematisk styring 

og kontroll av virksomhetens aktiviteter og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. 

Administrerende direktørs ansvar omfatter etablering og oppfølging av internkontroll som 

ledelsesverktøy for å sammenfatte systemer, prosesser og rutiner som gjennomfører for å sikre:  

– målrettet og effektiv drift (herunder medisinsk forsvarlig beredskap og behandling)  

– pålitelig styringsinformasjon (herunder korrekt rapportering av økonomisk og annen 

informasjon)  

– overholdelse av lover, regler, styringskrav og selvpålagte krav (herunder spesielt etiske 

retningslinjer samt Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten)  

 

  

Intern styring og kontroll må tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Risiko må derfor 

identifiseres, analyseres og kontrolleres (risikostyring). Administrerende direktør har ansvar for å 

etablere et forsvarlig internkontrollsystem og å holde styret tilstrekkelig orientert.  

  

Informasjon til styret  

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om foretakets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling. I alle ordinære styremøter skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport 

om situasjonen i Sykehuset Telemark HF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og 

ikke-økonomiske forhold med vekt på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet, inkludert helse, 

miljø og sikkerhet.  

  

Administrerende direktør skal for hvert tertial forelegge styret en utvidet rapportering fra 

virksomheten. Rapporten skal inneholde risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, status for 

tilsynssaker og redegjøre for pasientsikkerhet og kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet. 

Administrerende direktør skal én gang per år gi styret et referat fra ledelsens gjennomgang (LGG) 

av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner.  

  

Styret kan til enhver tid kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av generell 

art og i saker av særskilt interesse.  

  

Administrerende direktør har ansvaret for å holde styret informert om vesentlige forhold internt 

og eksternt.  
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Rapportering  

 Årlig melding  

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til den årlige meldingen styret plikter å levere til 

Helse Sør-Øst RHF i henhold til helseforetakets vedtekter.   

 

 Årsberetning og årsregnskap  

 

Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. 

Administrerende direktør har ansvar for at godkjent årsberetning og årsregnskap innsendes til 

foretaksregisteret.  

  

Saksforberedelse - styremøter  

Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av styrets 

leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser 

til styremøtene i samråd med styrets leder og innstiller til vedtak i sakene. Alle saker skal 

forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. 

Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte.  

  

Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som 

gjøres av ledelsen innenfor den daglige ledelse. Administrerende direktør skal rapportere fremdrift 

i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal sørge for at alle 

styremedlemmer får den samme informasjon til samme tid.  

  

Administrerende direktør utarbeider forslag til årsplan for styret.  

  

Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.  

  

Foretaksmøtet  

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede og har rett til å uttale seg 

i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven § 17.  

  

Representasjon  

Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelsen, jf. 

helseforetakslovens § 39.  

  

Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, deltar i aktuelle fora og styrende organer i 

foretaksgruppen.  

  

Samarbeid med andre  

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid med andre når dette er egnet til å 

fremme de oppgaver og målsettinger foretaket skal ivareta.  

  

Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i foretaksgruppen og med andre 

helseforetak.  

  

Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning 

overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig tilbud. 

Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale og statlige samarbeidspartnere. Administrerende 

direktør skal også tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme 

helseforetakets formål. Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig 

samarbeid med universiteter og høgskoler, slik at Sykehuset Telemark HF kan ivareta de til 



5 

 

enhver tid eksisterende forpliktelser med hensyn til utdanning av helsepersonell. 

  

Administrerende direktør skal gjennom samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner 

tilrettelegge for at Sykehuset Telemark HF sikrer den medvirkning som er beskrevet i 

helseforetakslovens § 35 og i vedtektene.  

  

Informasjon og samfunnskontakt  

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles gode holdninger til, rutiner og systemer for 

kontakt med eksterne aktører slik at offentligheten sikres innsyn i de aktiviteter Sykehuset 

Telemark HF har ansvar for. Det skal praktiseres meroffentlighet.  

  

Styret og Helse Sør-Øst RHF skal uten opphold informeres om saker som kan bli gjenstand for 

stor politisk og/eller mediamessig omtale.  

  

Helse, miljø og sikkerhet  

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og gode holdninger som 

ivaretar helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, inkludert pasientbehandlingen.  

  

Organisering og lederkompetanse  

Administrerende direktør har ansvar for at helseforetaket er riktig organisert og har kompetanse 

som gjør at de samlede oppgavene kan ivaretas på en god måte.  

  

Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser 

innenfor foretaket.  

  

Fullmakter  

Administrerende direktør kan, innenfor sin fullmakt, delegere oppgaver og avgjørelsesmyndighet 

til ansatte i foretaket. Administrerende direktør har ansvar for utførelsen av delegert ansvar og 

myndighet.  

  

  

5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  
  

Styret skal årlig evaluere administrerende direktørs arbeid og resultater.  

  

Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styrets egenevaluering 
  
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

65-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver Egenevaluering 21.6.2017 

                                                                                                   

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 12. juni 2017 

 

 

Per Anders Oksum  

Styreleder  
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