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     Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 

 
Tid:    20. september 2017, kl. 0930 – 1530 

Sted:    Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien 

Møteleder:  Styreleder Per Anders Oksum 

 

Møteinnkalling/saksliste  
Saksnr.  Sak  Sakstype 

66‐2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning 

67‐2017 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 21. juni 
2017  
 
V/Styreleder 

Beslutning 

68‐2017  Administrerende direktør sin orientering (ettersendes) 
 

Orientering 

69‐2017  Brukerutvalgets møte med styret ved STHF 

 Styrets forventninger til brukerutvalget v/styrets leder 

 Brukermedvirkning – plattform for kontakt med pasienter v/Idar Grotle 
 Sykehusets kommunikasjon til Telemarks befolkning v/Birte H. Moen 

  

 

  Lunsj 
 

 

70‐2017  Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 (ettersendes) 
 
V/Økonomidirektør  

Beslutning 

71‐2017 
 

Status innsparingstiltak per august 2017 (ettersendes) 
 
V/Økonomidirektør   

Orientering 

72‐2017 
 

Konsernrevisjon ‐ Forvaltning programvarelisenser 
 
V/Klinikksjef Elin Skei og Harald Strøm, avdelingsleder Teknologi og E‐helse 

Etterretning 

73‐2017 
 

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017  
 
v/Administrerende direktør og Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutning 

74‐2017 
 

Ambulant palliativt team STHF 
 
V/Fagdirektør, prosjektleder/kreftsykepler Torunn Haugstøl og overlege 
Ronny Dalene 

Orientering 

75‐2017 
 

Tilsyn med medarbeidernes tilgang til helseopplysninger   
 
V/Fagdirektør 

Orientering 
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Saksnr.  Sak  Sakstype 

76‐2017  Eventuelt  
 
V/Styreleder 

 

77‐2017  Styrets oppdaterte årsplan 2017 
 
V/Styreleder 

Orientering 

78‐2017  Andre orienteringer  
 

Orientering 

79‐2017  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  
Styreleder 
 
 
 
Vedlegg: Saksdokumenter. 
 
Elektronisk kopi er sendt til: 
Helse Sør‐Øst RHF  
Revisor Hans Christian Berger, PWC 
Varamedlemmer 
Klinikksjefer og stabsdirektører  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2017  

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

67-2017 Tom Helge Rønning administrerende direktør 

Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutningssak 20.9.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 21. juni 2017 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll fra styremøtet 21. juni 2017 godkjennes. 

 

 

 

Skien, den 12. september 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 – 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien 

 

Tilstede: 

Per Anders Oksum         styreleder 
Marit Kasin                      nestleder 
Kari Dalen 
Folke Sundelin                                                             
Nils Kristian Bogen 
Ann Iserid Vik-Johansen                                            
Thor Severinsen 
Thor Helge Gundersen 
 
Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett:  
Idar Grotle, leder 
Birte Helene Moen, nestleder  
Thyra Giæver, avtroppende nestleder 
 

Fra administrasjonen: 
Tom Helge Rønning, administrerende direktør  
Halfrid Waage, fagdirektør  
Dana Tønnessen, konst. Økonomidirektør (til kl. 13.45) 
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent) 
 

I tillegg møtte: 
Jon Gunnar Gausel, klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken 
Frank Olav Hvaal, klinikksjef, Akutt- og beredskapsklinikken (til kl. 11.30) 
Erik Eliassen, klinikksjef ved Kirurgisk klinikk (til kl. 13.00) 
Per Urdahl, klinikksjef Medisinsk klinikk (til kl. 11.30) 
Lars Ødegård, klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling (til kl. 11.30) 
Annette Fure, prosjektleder (til kl. 11.30) 
Elin Marie Skei, konst. klinikksjef Service- og systemledelse (til kl.13.45) 
Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef  

Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet. 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak nr. 51-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 
 
 

Sak nr. 52-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 23. mai 
2017 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 23. mai 2017.  
 
 

Sak nr. 53-2017 Administrerende direktør sin orientering  
 

 
Administrerende direktør orienterte om følgende:  

 Arealprosjektet i Porsgrunn 

 Europeisk anestesikongress 2017 

 Revisjoner 

 Planlegging av avrusningsenhet ved STHF 

 Ledersamling med SiV 

 Status arbeidet med modernisering av infrastruktur i regi av Sykehuspartner HF 

 Oppstart av arbeidet med Idèfase 

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

 Branntilløp på psykiatrisk klinikk 

 Dialogmøte med Fylkeslegen 6. juni 2017 
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 
2. Styresak om videreføring av driftsmodell for ambulansedriften ved STHF utsettes til 

høsten 2018. 
 
 

Sak nr. 54-2017 Virksomhetsrapport per mai 2017 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar virksomhetsrapport per mai 2017 til etterretning. 
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Sak nr. 55-2017 Status innsparingstiltak per mai 2017  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 

Sak nr. 56-2017 Utskifting av operasjonsrobot ved Sykehuset Telemark 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Med bakgrunn i strategiske og faglige argumenter, godkjenner styret at anskaffelse av ny 
operasjonsrobot prioriteres innenfor tilgjengelige investeringsmidler.  
 
 

Sak nr. 57-2017 Pasientsikkerhetsprogrammet   
 

 

Styrets enstemmige 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. 
  
 

Sak nr. 58-2017 Program for Digital fornying – status   
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar status om regionalt program for Digital fornying til orientering. 
 
Merknad fra ansattrepresentantene: 
Nytt ERP-program har så dårlig funksjonalitet at det medfører en betydelig økning av ansatte 
innen regnskap og innkjøp – både på kort og lang sikt. I tillegg er årlige lisenskostnader over 
4 ganger mer enn før. Arbeidsbelastningen på de ansatte har vært ekstrem og medført 
sykemeldinger. HSØ bør vurdere på nytt om dette programmet er funksjonelt og om det bør 
innføres ved flere sykehus i regionen. 
 
 

Sak nr. 59-2017 Godkjenning av mandat og kriterier for sammensetning av brukerutvalg, 
samt oppnevning av brukerutvalget og valg av leder og nestleder 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
1) Styret i Sykehuset Telemark godkjenner revidert mandat og kriteriene for 

sammensetning av brukerutvalget. 
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2) Styret oppnevner brukerutvalg ved STHF i henhold til liste, for en funksjonsperiode på to 
år (2017-2019). 

3) I henhold til forslag fra Brukerutvalget 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).  

 
 

Sak nr. 60-2017 Tema: Blodforgiftning i Telemark. Hva gjør vi for pasientene? 
 

 
Infeksjonsoverlege Hilde Skudal presenterte siste års arbeid med sepsis på sykehuset 
Telemark. Hun snakket om forbedringsarbeid på sengeposter, akuttmottak og intensiv - 
blant annet implementering av nye skåringsvertøy, tiltak som er gjort og resultater hittil.  
 
 

Sak nr. 61-2017 Eventuelt 
 

 
Det ble reist forslag om å endre styremøtedato fra 25. april til 18. april i 2018. 
 
Styrets enstemmige vedtak: 
Vedtatt møte 25. april flyttes til 18. april 2018. 
 
 

Sak nr. 62-2017 Styresaker i Sykehuset Telemark HF – Status og oppfølging  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til orientering. 
 
 

Sak nr. 63-2017 Styrets oppdaterte årsplan 2017 
 

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

Sak nr. 64-2017 Andre orienteringer  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
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Sak nr. 65-2017  Styrets egenevaluering 
 

 
Styret avholdt egenevaluering i lukket møte.  
 
 
Møtet hevet kl. 15:00 
 
 
Neste ordinære styremøte: 
Onsdag 20. september kl. 09.30-15.30 Direktørens møterom, Skien.  
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Sykehuset Telemark, 21. juni 2017 
 

 

          

  Per Anders Oksum         Marit Kasin           Folke Sundelin 

  Styreleder         Nestleder    

  
         

          

   Nils Kristin Bogen    Ann Iserid Vik-Johansen            Kari Dalen 

                 

  
         

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

Sakstittel: Administrerende direktør sin orientering 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

  68-2017 Administrerende direktør Tom 

Helge Rønning 

Orientering 20.09.2017 

                                                                                                   

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 14.september 2017 

 

 

 Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør  
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ADs orientering til styret 20.09 2017 

 

1. Akuttmedisinkurs for legevaktspersonel 
Helsedirektoratet godkjente i juni Sykehuset Telemark HF som kursholder for Akuttmedisinkurs for 
legevaktspersonell  
Kurset er lagt opp etter malen fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKL) og 
tilfredsstiller kravene for kurs i akuttmedisin, som beskrevet i akuttmedisinforskriften §7 og §8.  
Hoveddelen i det oppmøtebaserte kurset vil være praktisk trening på prosedyrer og kasuistikker, samt 
noen teoretiske forelesinger på utvalgte emner. 
 

2. Kompetansemidler strålesenter 
Helse Sør-Øst RHF har tildelt Sykehuset Telemark 0,8 millioner fra 1. september 2017 og nye 1.7 
millioner fra  1. januar 2018. I tildelingen ligger også et tydelig signal om at strålesenteret ved vårt 
sykehus vil bli prioritert. Det er krevende å bygge opp kompetanse, lenge før senteret er i drift og vi 
kan regne med å få inntekter. Derfor kommer disse pengene godt med. 
 
Vi har allerede utlyst en overlegestilling i onkologi og vi skal nå utarbeide en plan for hvordan vi kan 
utdanne stråleterapeuter, flere onkologer og medisinske fysikere. Strålesenteret blir en høg-
kompetanseenhet som krever at vi videreutdanner egne fagfolk og rekrutterer kompetanse vi ikke har 
utenfra.   

 

3. Nedsatt prosjekt for å evaluere dagens organisering av Notodden Sykehus 

Utviklingsplan 2014-2016 la grunnlaget for det fremtidige tjenestetilbudet ved STHF. For å tilpasse 
driften til det vedtatte tjenestetilbudet ble det derfor høsten 2014 gjennomført en 
organisasjonsendring. Målet var å legge til rette for å skape gode pasientforløp, faglig og 
organisatorisk robusthet, samt bidra til kompetanseutvikling og god ressursforvaltning. Gjennom 
organisasjonsendringen søkte man å skape «ett STHF» - en helhetlig organisasjon med tydelig 
ansvarsfordeling og god kvalitet, både i form av behandlings- og systemkvalitet, - alt innenfor 
sykehusets tilgjengelige rammer. 

Organisasjonsendringen innebar bl.a. en klinikkorganisering på tvers av geografiske lokasjoner. Som 
konsekvens av dette ble også rollen som klinikksjef for Notodden avviklet.  

Det er nå tre år siden organisasjonsendringen. I løpet av denne tiden er det gjort en del erfaringer, 
både positive og negative. Det er derfor nå etablert et prosjekt hvor vi ønsker gjennomfører en 
evaluering av dagens organisering på Notodden. Prosjektet ledes av overlege Hanne Louise Türmer og 
skal ferdigstille sitt arbeid i begynnelsen av november.  

 

4. Det er innført felles radiologvaktlinje for Skien og Notodden 

Med virkning fra mandag 4. september innførte Sykehuset Telemark en felles radiologvaktordning. 

Det betyr at det på Notodden ikke lenger er radiologer i vakt etter klokka 18.00 på hverdager, og i 

helger etter klokka 15.00 på lørdager. 

Radiologvakt på Notodden er i dag basert på hjemmevakt og man vil i ny ordning få tolket 

røntgenbilder av leger i tilstedevakt på kveld og natt i Skien. Radiografvaktordningen på Notodden vil 

fortsette som tidligere. 

 

Etter at fire radiologer har sluttet ved Notodden sykehus, har vi vært avhengige av innleide vikarer for 
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å opprettholde vaktordningen. Vi har forsøkt å rekruttere nye, faste radiologer, men det har vi ikke 

klart.  

 

Det er utfordrende å basere seg på en vaktordning som nesten utelukkende er avhengig av innleide 

vikarer, og vi mener at vi med dagens dekning av radiologer ikke tilfredsstiller de kravene vi bør ha til 

robusthet og forutsigbarhet. Vi vil fortsette arbeidet med å rekruttere kvalifiserte radiologer og vil 

vurdere mer tilstedeværelse av radiologer om bemanningssituasjonen skulle tilsi at det er mulig å 

gjennomføre. 

 

Vi har drøftet ordningen med berørte ansatte i Skien og Notodden, og vi har foretatt nødvendige 

tiltak for sikre forsvarlig og god pasientbehandling.  Det er bl.a. igangsatt opplæring av leger på 

Notodden i enkel ultralyddiagnostikk som et supplement til øvrig diagnostikk. Det vil bli arbeidet 

videre med kompetansebyggingen i ultralyddiagnostikk.   

 

5. Det blir ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017 

Ledere, medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte i Helse Sør-Øst, har over tid krevd bedre 

samordning av kartleggings- og utviklingsaktivitet av ledelses- og stabsfunksjonene i helseforetakene. 

På den bakgrunn har Pasientsikkerhetsprogrammet utviklet en ny, felles årlig undersøkelse som er 

enklere, mindre arbeidskrevende og som gir svar på hva ansatte mener kan forbedres og hvordan de 

opplever at pasientsikkerhetskulturen er. Den nye undersøkelsen har fått navnet «ForBedring», 

og  bygger på tre tidligere undersøkelser: Den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, 

Medarbeiderundersøkelsen og Grovkartlegging av HMS som har vært brukt  i Helse Vest. - Det nye 

spørreskjemaet skal ivareta de mest sentrale delene av disse undersøkelsene. 

Vurderingspunktene blir redusert fra 118 til 38, undersøkelsen vil dermed  bli enklere å svare ut 

 

Den nye undersøkelsen vil bli gjennomført i mars 2018. 

 

6. Tilsyn på DPS Notodden 

       Fylkesmannen i Telemark, Aust- og Vest-Agder og Vestfold gjennomførte 14. — 16. juni 2017 en 
       systemrevisjon med Telemark Sykehus HF, DPS Notodden. Tema for tilsynet var 
       spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og samtidig ruslidelse. Tilsynet ble 
       gjennomført som en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. 
       Tilsynet avdekket ikke lovbrudd under tilsynet, når det gjelder de forholdene som var tema for       
       tilsynet. Fylkesmannen påpekte imidlertid følgende forhold som innebærer en risiko 
       for svikt: 
       Vurderingstema og konklusjoner fra behandlingsmøtene, herunder diagnostisk vurdering, er 
       mangelfullt dokumentert i pasientjournalen. Dette gjør det vanskeligere å vurdere om 
       pasienten har fått forsvarlig helsehjelp og betyr at viktig informasjon for senere helsehjelp 
       ikke finnes i joumalen. 
       Journalføring var ikke tema for tilsynet og det ble derfor ikke vurdert om det foreligger 
       lovbrudd ved den manglende journalføringen på DPS Notodden. Følgelig konkluderte rapporten 
       med at det ikke ble avdekket lovbrudd under tilsynet.  
       Vi har imidlertid merket oss konklusjonen og vil vurdere nødvendige forbedringer i             
       journalføringsrutinene. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Brukerutvalgets møte med styret 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

69-2017 Tom Helge Rønning, administrerende direktør, 

Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 

Fellesmøte 

styret og BU 

20.9.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   Ingen 

Utrykte vedlegg:  Ingen 

 

 

Ingress: 

 
Brukerutvalget møter styret en gang per år. Brukerutvalget er invitert til å delta i styremøtet den 

20. september 2017 frem til lunsj med egen sak fra kl. 10.00 til kl. 12.00. 

 

Etter dette avholdes felles lunsj for styret og brukerutvalget til kl. 12.30. 

 

Tema i møtet med brukerutvalget og styret: 

 

 Styrets forventninger til brukerutvalget v/styrets leder 

 Brukermedvirkning – plattform for kontakt med pasienter v/Idar Grotle 

 Sykehusets kommunikasjon til Telemarks befolkning v/Birte Helene Moen 

 

 

 

 

Skien, den 11. september 2017 

 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
70-2017 Konst. økonomidirektør Dana Tønnessen Beslutning 20.9.2017 

                                                                                                   

 

Trykte vedlegg:  
1. Virksomhetsrapport per august 2017 

2. Risikovurdering med tiltaksplan 

3. Status for strategiarbeidet i 2017 

4. Handlingsplan for virksomhetsstyring STHF 2017 

 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

 

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

 

 

 

Ingress: 
Virksomhetsrapport med resultater per august vedlegges saken. I forbindelse med at det rapporteres 

for 2. tertial, er rapporten utvidet med risikovurdering, status strategiarbeid og handlingsplan for 

virksomhetsstyring.  

 

Ventetidene har økt siste måned og ligger i august over den regionale målsettingen om 60 dager for 

somatikk.  

Aktivitetsøkningen oppnådd i 2. tertial har vært noe lavere enn aktivitetsøkningen oppnådd i 1.tertial, 

grunnet bl.a. lavere antall ØH-pasienter. Dette, i kombinasjon med en krevende sommeravvikling, 

vakanser erstattet av dyre vikarløsninger samt høye kostnader for ordningen fritt behandlingsvalg de 

siste månedene, har forverret driftsresultatet og budsjettavviket i 2.tertial.  

Regnskapet per august viser et negativt resultat på 15,4 millioner kroner som gir et positivt 

budsjettavvik på 1,2 millioner kroner. Det er igangsatt en tettere intern oppfølging for å sikre 

målsettingen om årsresultat i balanse, som er 25 millioner kr. bedre enn styringsmålet. 

 

Forslag til vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 til etterretning. 
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Innledning 
 

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

pasientsikkerhet, bemanning og aktivitet. Risikoen er økt på området økonomi (fra moderat risiko til 

kritisk). 

Risikobildet per 2. tertial for Sykehuset Telemark viser at risikoen for kvalitet og pasientsikkerhet er 

stabil. Risikoområdet økonomi har forverret seg i 2. tertial 2017 fra moderat til høy. Dette som følge 

av en vesentlig resultatforverring gjennom sommermånedene. Det er tatt inn to nye områder i 

risikovurderinger per 2. tertial; informasjonssikkerhet og radiologi. 

Per 2. tertial er det i helseforetaket gjennomført en statusvurdering i henhold til måloppnåelse for 

delmål 2017 for strategien og for mål og krav i oppdrag og bestilling 2017. Vurderingene viser at det 

liten risiko for at Sykehuset Telemark ikke skal kunne oppfølge eierkrav og de delmål som er satt for 

sykehusets strategi i 2017.  

De medisinske parameterne viser endringer som følge av lavdriftsperioden i sommeren. Ventetidene 

øker imidlertid sterkt for alle tjenesteområdene, og kravet til ventetid for påstartet pasient er oppfylt 

kun for TSB. Andel korridorpasienter øker litt i august, men er fortsatt på et lavt nivå. Ventetidene for 

pasient påstartet øker for alle tjenesteområder. Antall ventende på ventelister har gått litt opp fra 

forrige periode. Andel fristbrudd ventende har økt de siste to månedene og ligger nå på 0,7 %, men er 

lavere enn på samme tid i fjor.  

I 2.tertial har aktiviteten vært lavere enn budsjettert. Behandlingsvolumet målt i DRG-poeng er som 

budsjettert i august måned, men høyere hittil i år, grunnet høyt aktivitetsnivå i 1.tertial. Det registreres 

volumvekst innen dagbehandling og poliklinikk sammenlignet med 2016. Antall døgnopphold er noe 

lavere enn forventet, men volumsvikten kompenseres til dels av høye DRG-vekter.  

Sykehuset Telemark rapporterer et negativ driftsresultat på 15,4 millioner kroner pr. august, som er 1,2 

millioner kroner bedre enn budsjettert. Resultatet for august måned isolert er 1,9 millioner kroner 

dårligere enn budsjettert. Resultatforverringen i august kan i hovedsak forklares med høyere kostnader 

med H-resepter. Aktivitetsøkningen oppnådd i 2. tertial har vært noe lavere enn aktivitetsøkningen 

oppnådd i 1.tertial, grunnet bl.a. lavere antall ØH-pasienter. Dette, i kombinasjon med en krevende 

sommeravvikling, vakanser erstattet av dyre vikarløsninger samt høye FBV kostnader de siste 

månedene, har forverret driftsresultatet og budsjettavviket i 2.tertial. Det er igangsatt en tettere intern 

oppfølging for å sikre målsettingen om årsresultat i balanse, som er 25 millioner kr. bedre enn 

styringsmålet.  

Klinikkene jobber med realisering av et omfattende innsparingsprogram, med tiltak som berører hele 

organisasjonen. Parallelt, jobbes det med nye korrigerende tiltak, mange av engangskarakter, som kan 

gi raske positive bidrag til resultatutviklingen i år. Kompleksiteten i effektiviseringsarbeidet er stor, 

med både kostnadsreduserende tiltak og aktivitetsøkninger. Dette har utfordret den interne 

økonomistyringen i større grad enn forventet. 
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Risikovurdering per 2. tertial 

Sykehuset Telemarks risikovurdering bygger på tidligere risikovurderinger korrigert for nye 

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

bestillinger fra helseforetakets styre. For alle områder gjøres en vurdering for hva som er 

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

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

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

 

I risikomatrisen per 2. tertial 2017 under vises hvordan risikoområdene, ut fra vurdert sannsynlighet og 

konsekvens, kategoriseres i forhold til en skala fra lav til kritisk. All virksomhet er forbundet med 

risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark blir områder som defineres med «lav» 

risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle områder som er forbundet med «moderat» eller «høy» 

risiko (gul og rød farge), skal det synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko, og 

også der dette er mulig, angi når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning.  

 

 

Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter 2. tertial 2017 slik at det ikke foreligger økt risiko 

for redusert kvalitet og pasientsikket.  

Risikoområdet økonomi har endret risiko fra «moderat» til «høy». Dette som følge av en vesentlig 

resultatforverring gjennom sommermånedene. Det arbeides med tiltak for å redusere risikoen på dette 

området.  

Det er inntatt to nye risikoområder; radiologi (7) og informasjonssikkerhet (8) og det vises til vedlegg 

2 til saken for nærmere informasjon. 
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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 

 

 

 

Ventetider 

Ventetidene øker markant i august etter å ha ligget på om lag samme nivå siste året. 

 

Gjennomsnittlig ventetid for påstartet pasient i somatikken er 64 dager, godt over regional 

målsetting. Ventetiden ekskl. plastikkirurgiske pasienter er 60 dager. 

Økning i ventetider vurderes som sesongvariasjon grunnet lavdriftperiode / sommeravvikling, da det 

er en signifikant oppgang i mange fagområder.  

Ventetidene innen BUP og VOP ligger godt over målsettingen på 45 dager, med hhv 59 og 58 dager.  

Ventetiden for TSB er 40 dager i august. 

Gjennomsnitt ventetid for hele foretaket var 64 dager i august, som er en økning på 8 dager siden juli. 

Ventetiden for foretaket ekskl. plastikkirurgiske pasienter er 60 dager for alle pasienter totalt. 

Antall pasienter på ventelister har gått opp fra forrige periode, og per august er det 7.535 som 

venter. Antall ventende fordelt per fagområde viser 7.204 i somatikk, 268 i voksenpsykiatri, 47 i 

barne- og ungdomspsykiatri og 16 innen TSB. Snitt for STHF er ventetid på 82,8 dager fordelt med 

84,9 i somatikk, 39,6 i voksenpsykiatri, 38,6 i barne- og ungdomspsykiatri og 29,5 i TSB. 

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

TSB

Gjennomsnitt ventetid i dager

60 dager 

somatikk 45 

dager 

psyk/TSB

61          56,7       55,8       63,9       75,9            47,9            68,3            131,1         74,0            58,8            56,7              

Fristbrudd avviklede, antall pr mnd 0 56          65          38          54          21               28               4                  1                  

Antall som venter reduksjon 7 819     7 523     7 376     7 418     4 052          2 114          477             193             248             47               287               

Antall med ventetid over 1 år reduksjon 332        296        259        248        224             13               2                  9                  -              -              -                

Andel nye kreftpasienter  i pakkeforløp (OA1) 70 % 69 % 68 % 75 % 73 %

Andel  innen definert forløpstid 70 % 71 % 71 % 65 % 64 %

Antall passert tentativ tid reduksjon 4 969     4 434     4 535     4 983     2 038          2 058          147             9                  314             157             260               
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Det er 1.735 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling, en økning på 98 

pasienter siden juli. 1716 i somatikk, 18 i voksenpsykiatri og 1 innen TSB. 

Det er 248 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling, alle innen somatikk. 

Dette er en nedgang på 9 siden juli. 

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.  

Det jobbes også med planlegging av aktivitet framover i tid, og klinikkene følges månedlig opp på 

planleggingshorisont og hvor langt fram i tid det er tildelt time til pasienter. 

 

Fristbrudd pasient påstartet 

Fristbrudd for påstartet pasienter øker i august. Det er 54 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått 

behandling innen fristen i august, alle i somatikk. I samme periode er det behandlet 3.210 

rettighetspasienter, det gir 1,7 %. 

 
 

Fristbrudd ventende 

Antall og andel fristbrudd ventende pasienter har økt de to siste månedene.  

 

Fristbrudd ventende pasienter viser 52, alle i somatikk. Med 7.418 rettighetspasienter som venter får vi 

en andel på 0,7 %. 

Avdelingen med flest brudd ventende er Nevrologisk avdeling (14), Ortopedisk avdeling (12), Mage-

tarm (11) og Gynekologisk (3), resten har 2 eller færre. 

Både antall fristbrudd og andel fristbrudd er sterkt redusert siden 2015, og ligger på et jevnt, relativt 

lavt nivå. Årsaken til at fristbrudd ventende ikke er i null skyldes i hovedsak at time er avtalt og tildelt 

pasient kort tid etter frist. Det viser seg dessuten at en stor del av det som registreres som fristbrudd 

skyldes mangler i registreringen; forsinkelser i oppretting av ikke registrerte rettighetsopplysninger fra 

andre helseforetak eller manglende registrering av utsattkode eller av ventetid slutt. 

Ventelister følges opp kontinuerlig med sikte på å unngå fristbrudd, og det ryddes i ventelister hver 

måned for å unngå fristbrudd for ventende pasienter. 
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Pakkeforløp kreft  

Figuren i Virksomhetsrapporten illustrerer resultater siste 7 måneder, samlet for alle forløp. Andel nye 

pasienter i pakkeforløp er 74 %, omtrent samme nivå som tidligere, og trenden viser økende andel.  

Statistikken for perioden januar 2017 – juli 2017, plasserer Sykehuset Telemark under 

landsgjennomsnittet med 64 % andel behandlede pasienter innen standard forløpstid og alle 

behandlingsformer. 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 resultatene på kvalitetsparameterne er det igangsatt 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 henholdsvis 52 % og 29 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid.  

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

koding her er en vesentlig faktor.  

Koordinerende arbeidsgruppe for kreftpakkeforløp arbeider nå målrettet mot spesielt lunge og prostata 

området for å identifisere alle flaskehalser. Innen prostataområdet er 

forløpskoordinator nå på plass, og skal også ha ansvar for de andre kirurgiske områdene med unntak 

av mamma. Det er dedikert en person til hematologiske forløp, diagnostisk og metastaser ukjent origo, 

dette vil frigjøre kreftkoordinator slik at hun kan gå dypere inn i problematikken rundt lunge.  

Det har vist seg å ta lengre tid en forventet å få på plass dedikert personell med nødvendig kunnskap 

innen de nevnte områdene. Sommerferieavvikling har bidratt til dette. Vi forventer nå en forbedring på 

disse områdene framover. 

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).  

 
 

Utviklingen i antall pasienter som har passert tentativ tid for behandling er som tidligere år: Reduksjon 

første måneder av året for så å øke i lavdriftsperioden i juni, juli og august. Vi forventer reduksjon 

med økende aktivitet utover høsten. 
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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. 

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. Etter 

tre måneder med stabilt lave tall øker antallet igjen betydelig i august. 

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

redusere antall pasienter passert tentativ tid. Etter en periode med positiv utvikling, øker antall 

pasienter som har passert tentativ tid betydelig i august. 

 

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 



Side 9 av 27 

 

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

legges til grunn for klinikkens videre arbeid. 

 

Antall tvangsinnlagte var 29 i august. Dette tilsvarer 0,17 per 1000 innbyggere.  

Med totalt 149 innleggelser og 29 tvangsinnlagte i august, så er andelen tvungen innskriving i 

psykiatrisk institusjon 19,5 %. Både antallet og andelen er redusert hittil i år, men juli og august viser 

en økning fra de to foregående månedene.  

Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett tvangsmiddelvedtak  

I august er det 11 som har minst ett tvangsmiddelvedtak, noe som gir 0,06 per 1000 innbyggere. Dette 

er en liten økning fra de 2 foregående månedene. 

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 

 

 

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. 

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

Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggerelavere enn 2016 0,19 0,15 0,14 0,16 0,16 0,09 0,11 0,13 0,17

Andel tvangsinleggelser lavere enn 2016 19,6 % 15,0 % 14,6 % 16,7 % 20,8 % 9,9 % 13,8 % 17,8 % 19,5 %

Antall pasienter i døgnbehandling som har 

minst ett tvangsmiddelvedtak
reduseres 10          7            7            6            9            11          

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet mål 2017 des.16 jan.17 jul.17 aug.17 Kirurgi Medisin MSK Smertepol. BUK

Voksen.psyk

/

TSB

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

Korridorpasienter - antall 0 85          138        29          55          13 41 1

Korridorpasienter % 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,4 % 0,7 %

Direkte time i % 100 % 73 % 85 % 81 % 85 % 75 % 81 % 100 % 87 % 89 %

Antall åpne dokumenter > 14 dager 4 550     4 728     4 205     4 269     1 612 1 081 362 23 541 650

Antall pasienter med åpne henvisningsperiode 

og uten ny kontakt
1000 1 861     1 812     1 515     980        160 213 513 11 57 26

Pasienter med hjerneinfarkt får 

trombolysebehandling innen 40 min. etter 

innleggelse

>50% Rapportering ennå ikke klar

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse >30% 27 % 25 %

Forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus 2012-2022reduksjon 30 % Rapportering ennå ikke klar
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Tavlemøter innføres på intensivavdelingen og på sengepostene. Sykehuset har vært pilot på nytt 

innsatsområde “blodbaneinfeksjoner” høsten 2016. Dette vil bli implementert på sengeposter første 

halvdel 2017. Det vil bli fokusert spesielt på å forebygge infeksjoner ved keisersnitt og hofteproteser i 

år, blant annet ved smittevernvisitter. 

Korridorpasienter 

Antall og andel korridorpasienter er fortsatt på et lavt nivå, men øker i august. 

 

Direkte time 

81,2 % av pasientene har fått tildelt direkte time i juli. Medisin har lavest andel med 74,8 %. De andre 

klinikkene ligger over 80 %. 

Åpne dokumenter 

Det er 4.035 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 1.660 legedokumenter og 1.307 

sykepleierdokumenter. Det er 234 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges 

jevnlig opp i lederlinjene. Antall åpne dokumenter har vært fallende siste året, men øker litt i august. 

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 

Det har vært en nedgang i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 980 pasienter. 

Det henger igjen en del pasienter i avdelinger som ikke lenger er i bruk etter siste omorganisering (76), 

og DIPS forvaltning er i ferd med å rydde opp i disse.  

 

Aktivitet 

 

Somatikk 

Antall “sørge for ” DRG-poeng per 8 måneder (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) er 380 poeng  

 (-1,3 %) lavere enn budsjettert men 2,3 % høyere enn fjoråret. DRG-aktiviteten i eget foretak (dag, 

døgn, poliklinikk) er 0,6 % høyere enn budsjett og 2,5 % høyere enn i fjor.  

Antall sykehusopphold er 3 % lavere enn budsjett og 4,5 % lavere enn fjoråret, men volumsvikten 

kompenseres med god margin av høye DRG-vekter, som skyldes bedre kodekvalitet, pasienter med 

kompliserte diagnoser og i mindre grad nye DRG-vekter. Aktiviteten for inneliggende pasienter må 

øke i volum for å få til en reell økning i produktivitet, utover økningen grunnet bedre DRG-vekter.  
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Aktiviteten målt i antall DRG-poeng var svak i august måned innen Medisinsk klinikk. Årsaken er 

lavere indeks («pasienttyngde») på øyeblikkelig hjelp enn forventet i budsjettet. Pasientdataene for 2. 

tertial skal lukkes 25. september. Frem til denne dato vil Medisinsk klinikk i samarbeid med 

Medisinsk kodeenhet ha fullt fokus på kvalitetssikring av pasientdataene for 2. tertial. 

Videre rapporteres det en økning i polikliniske konsultasjoner og øvrig dagbehandling, både i forhold 

til budsjett og fjoråret, et resultat av målrettet arbeid i klinikkene med sikte på god kapasitetsutnyttelse 

og økt aktivitet. Antall polikliniske konsultasjoner er per 8 måneder 2 % høyere enn budsjettert og 1 % 

høyere enn i samme periode i fjor. 

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

poliklinikk, legemidler) til å være 170 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. Trenden har vist en utflating siste 5 måneder. 
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I Kirurgisk klinikk har det vært høyere aktivitet enn budsjettert i august. Antall døgnopphold ligger 

fortsatt under budsjett, mens dagopphold og polikliniske konsultasjoner er over budsjett. DRG-

indeksen ligger over budsjett for alle 3 nivå, og gir dermed et positivt avvik for antall DRG-poeng i 

august. Økningen gjelder særlig innen gastro, generell kirurgi og urologi. Det er fortsatt 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 1. tertial. DRG-

indeksen i 2. tertial er noe lavere. Klinikken med kvalitetssikring av pasientdata for 2. tertial frem mot 

lukking 25. september. 

I Medisinsk serviceklinikk er det høy poliklinisk aktivitet, 7 % over budsjett. DRG-indeks for 

døgnpasienter er som forventet, men antall innleggelser i kreftavdelingen er 17 % høyere enn 

budsjettert, og 16 % 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 august er inntektene 3,5 millioner kroner lavere enn budsjettert, til tross for høyt 

aktivitetsnivå.  

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

8 m 17 8 m 17 8 m 17 8 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Kirurgisk klinikk 12 127           12 340           -213               11 903           2 % 224                18 900           18 297           

Medisinsk klinikk 10 101           10 029           72                  9 901             2 % 200                15 166           15 004           

Barne og ungdomsklinikken 1 902             1 863             39                  1 873             2 % 29                  2 795             2 804             

ABK 42                  37                  5                   41                  2 % 1                   58                  66                  

Medisinsk serviceklinikk 2 519             2 273             246                2 324             8 % 195                3 571             3 612             

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 26 691        26 542        149              26 042        2 % 649              40 490        39 783        

  - døgn 18 967 19 670 -703               19 131 -1 % -164                    29 839                29 114                

  - dagbehandling 3 143 2 874 269                2 895 9 % 248                      4 507                  4 522                  

  - poliklinikk 4 581 3 998 583                4 016 14 % 565                      6 144                  6 147                  

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 26 691        26 542        149              26 042        2 % 649              40 490        39 783        

DRG-poeng pasienter fra andre regioner beh. i eget HF 165                151                14                  163                1 % 2                   230                239                

DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 204                237                -33                 239                -15 % -35                 360                403                

DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter) 1 428             1 907             -479               1 403             2 % 25                  2 577             1 891             

Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret 28 158        28 535        -377             27 521        2 % 637              43 197        41 838        

Sykehusopphold faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk

8 m 17 8 m 17 8 m 17 8 m 16 2016-2017 2016-2017 2017 2016

Opphold behandlet i eget HF 

  - døgn - inkl. Nordagutu 18 484 19 118 -634 19 366 -5 % -882               29 000           29 114           

  - dagbehandling 12 992 12 880 112 12 642 3 % 350                20 000           4 520             

  - poliklinikk 105 339 103 200 2 139 104 199 1 % 1 140             158 100          159 153          

Polikliniske konsultasjoner faktisk bud. avvik faktisk endring Budsjett Faktisk

8 m 17 8 m 17 8 m 17 8 m 16 2016-2017 2017 2016

Kirurgi 52 452           51 976           476                52 735           (283)               78 800           79 938           

Medisin 38 200           36 900           1 300             36 871           1 329             56 788           56 432           

BUK    5 225             5 313             (88)                 5 409             (184)               8 300             8 346             

ABK 809                701                108                825                (16)                 1 088             1 326             

MSK    8 653             8 310             343                8 359             294                13 124           13 111           

STHF 105 339      103 200      2 139          104 199      1 140          158 100      159 153      
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Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Voksenpsykiatrien viser en poliklinisk aktivitet på 3,3 % lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 

fjoråret er det en nedgang i antall polikliniske konsultasjoner på 0,8 %. Reduksjon av antall terapeuter 

er årsaken til de lave konsultasjonstallene. 

Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri er økende, og målt mot fjoråret er produktiviteten økt 

med 7,3 %. Innenfor TSB var aktiviteten veldig høy i august, og ligger hittil i år på 2,6. Dette er en 

vekst på hele 13 % fra 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 viser at antall liggedøgn som ligger 1,5 % 

lavere enn budsjettert, og 8,5 % lavere enn fjoråret. Forklaringen er at kapasiteten i løpet av året er 

redusert med 11 senger. Antall utskrevne er også lavere enn både budsjettert og sammenlignet med 

fjoråret. Dette skyldes både midlertidige og varige endringer i antall senger. Sengeposten Ø-hjelp-RUS 

har et lavere antall liggedager og antall utskrevne, mens gjennomsnittlig liggetid er redusert med 1 

dag. 

Barne- og ungdomspsykiatri 

Etter høy aktivitet årets fem første måneder var aktiviteten i juni lavere enn budsjettert. I juli og august 

er aktiviteten som budsjettert, og hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner 4,0 % høyere enn 

budsjettert. Barne- og ungdomspsykiatrien har nå få vakanser og mer erfarne behandlere som bidrar til 

høyt aktivitetsnivå. Ventetidene er gjennom sommermånedene, og målet om 45 dager er ikke nådd.  

BUP har en økning i registrert aktivitet på 4,2 % fra i fjor, som skyldes at alle behandlerstillinger nå er 

besatt, og at produktiviteten i år er betydelig høyere enn i fjor. Det var flere vakante 

behandlerstillinger i første kvartal i 2016.  

 

Prioriteringsregelen 
Når vi her sammenligner årets aktivitet med fjoråret, tar vi utgangspunkt i refusjonsberettigede 

konsultasjoner etter HELFO-systemet, fordelt på fagområder etter organisasjonstilknyting, og ikke 

ISF-godkjente opphold (se for øvrig kommentarer under 2. b aktivitet psykisk helsevern). 

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

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

Poliklinikk faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

psykiatri aug.17 aug.17 aug.17 aug.16 2016-2017 2016-2017 2017 2017 2016

Antall konsultasjoner

Barne og ungdomsklinikken 18 242         17 535         707              17 514 4 % 728              27 450         28 500         27 378        

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 46 522         49 413         -2 891          48 232 -4 % -1 710          76 107         73 000         74 009        

SUM 64 764      66 948      -2 184       65 746      -2 % -982           103 557    101 500    101 387  

ISF-poeng

Barne og ungdomsklinikken 4 443           5 387           -944             -               8 377           6 970           -             

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 5 861           6 668           -807             -               10 270         9 160           -             

SUM 10 304      12 055      -1 751       -             18 647      16 130      -           

Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

liggedøgn aug.17 aug.17 aug.17 aug.16 2016-2017 2016-2017 2017 2017 2016

Voksenpsykiatri 20 390         20 705         -315             22 302         -9 % -1 912          31 280         31 280         34 127        

Barne- og ungdomspsykiatri 1 780           1 947           -167             1 986           -10 % -206             2 900           2 800           2 886         

TSB / RUS 302              570              -268             429              -30 % -127             800              450              572            

STHF 22 472      23 222      (750)          24 717      -9 % -2 245 34 980      34 530      37 585    
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budsjettert. BUP har en økning i antall konsultasjoner på 4,2 % fra i fjor. Målt i antall konsultasjoner 

er aktiviteten innen VOP 0,9 % lavere, og innen TSB 12,8 % lavere enn i samme periode i 2016.  

Samlet viser TSB og psykisk helsevern en nedgang i polikliniske konsultasjoner på 1,5 %. Antall 

konsultasjoner i somatikken øker med 0,9 % i samme periode. Målt i aktivitet er prioriteringsregelen 

oppfylt for BUP, men ikke for VOP eller TSB. 

Bemanningen innenfor voksenpsykiatrien viser 1,2 % nedgang, barne- og ungdomspsykiatrien viser 

0,2 % nedgang, og TSB har falt med 20,8 % sammenlignet med samme periode i fjor. Psykisk 

helsevern og TSB samlet sett viser en nedgang på 2,3 %, og somatikken viser en nedgang på 2,0 % 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 påstartet pasient øker for alle tjenesteområdene. Ventetid innen TSB er 

innenfor målsettingen om 45 dager.  

Prioriteringsregelen følges opp med fokus på ventelisteutvikling og aktivitetsnivå. Det legges ned stor 

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

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

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

 

Bemanning  
I tabellen under vises brutto månedsverk. Deler av budsjettavviket for bruttoårsverk må sees i 

sammenheng med endringer i sykefravær og bruk av sykevikarer / ferievikarer utover budsjettert nivå, 

samt eventuelle årsverk finansiert av prosjektinntekter, som ikke er hensyntatt i budsjettet.  

 

 

 

 
 

Sykehuset rapporterer 2.998 brutto månedsverk per august 2017, fordelt på 237 variable og 2 761 

fastlønnede månedsverk. Det 61 årsverk mindre enn per august i fjor, og 6 årsverk lavere enn 

budsjettert. Mange av innsparingstiltakene som går på å redusere antall årsverk har fått effekt, og 

 Antall årsverk - inkl. 

bemanningssenter 2016
Hittil per 

aug 16

Hittil per 

aug 17

Hittil bud 

aug 17

avvik per 

aug

Kirurgisk klinikk 443 457 460 453 7

Medisinsk klinikk 552 531 506 504 2

Barne og ungdomsklinikken 223 220 223 218 5

Akutt og beredskap 464 464 450 450 0

Medisinsk service 363 362 363 370 -7

Psykiatri og rus 570 571 553 568 -15

Service og systemledelse 346 347 340 341 -1

Administrasjon 106 105 102 100 2

SUM årsverk 3 065 3 059 2 998 3004 -6
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august isolert sett viser et mindreforbruk på 7 årsverk. Målt mot fjoråret er dette en nedgang på 112 

årsverk. Vi forventer ytterligere reduksjon i årsverk som følge av definerte tiltak i månedene framover. 

Andelen variabellønnede er 7,9 %, mens den per august i 2016 lå på 8,1 %. 

 

Sykefraværet gikk opp siste måned og var 6,3 % i juli måned. Det er en oppgang fra forrige måned på 

0,8 % - poeng. Sykefraværet ved begynnelsen av året var 7,4 %. Hittil i år er sykefraværet 0,5 % - 

poeng lavere enn i samme periode i fjor. 

 

 

Produktivitet 
Produktiviteten i psykiatrien, målt i antall konsultasjoner pr. terapeut pr. dag, har hatt god utvikling og 

viser en forbedring på over 10 %, størst innen voksenpsykiatri og TSB. Tidligere nasjonale mål var 1,7 

konsultasjoner pr. terapeut pr. dag innen BUP og 2,5 konsultasjoner pr. dag innen voksenpsykiatri.  

Produktivitetstallene pr. august plasserer Sykehuset Telemark over gjennomsnittet i regionen. 

 

 

 

Økonomi 
Sykehuset Telemark rapporterer et negativ driftsresultat på 15,4 millioner kroner pr. august, som er 1,2 

millioner kroner bedre enn budsjettert. Resultatet for august måned isolert er 1,9 millioner kroner 

dårligere enn budsjettert. 

Resultatforverringen i august skyldes i hovedsak høyere kostnader med dyre medikamenter og fritt 

behandlings valg enn budsjettert i perioden.  

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

inntektsmodellen for 2017. I regnskapet per august er det bokført en merinntekt på 11,0 millioner 

kroner, som bidrar positivt til resultatet.  

Positivt budsjettavvik på inntektssiden hittil i år skyldes høye pasientrelaterte inntekter. Det er de 

polikliniske inntektene innen medisinsk genetikk og laboratoriemedisin samt inntekter for 

utskrivningsklare pasienter som har størst positivt avvik. Etter høy aktivitet i starten på året, og også 

høy aktivitet i mai, er ISF-inntektene i somatikken lavere enn budsjettert i juni og juli, og om lag som 

budsjettert i august. Antall ØH pasienter har vært lavere i år og det synes som om planlegging av 

ferieavvikling i lavdriftsperioden ikke i tilstrekkelig grad samsvarer med periodisering av aktiviteten. 

Det er særlig kirurgisk klinikk som har lavere aktivitet enn budsjettert i juni og juli, mens medisinsk 

klinikk har lavere aktivitet i august. 

Det registreres høy aktivitet innen psykisk helse, men her er ISF-refusjonene 3,5 millioner kroner 

lavere enn budsjettert. 

Antall konsultasjoner pr. terapeut pr. dag august 2017 august 2016 2016

Voksenpsykiatri 2,64                      2,46                      2,49                      

TSB/RUS 2,64                      2,33                      2,37                      

Barne- og ungdomspsykiatri 1,93                      1,82                      1,78                      
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ISF-inntektene for biologiske legemidler er lave hittil i år og genererer negativt budsjettavvik. Nye 

medisiner som innføres i løpet av året er som regel billigere enn medisinene som erstattes, men har 

ingen ISF-refusjon i finansieringen det første året.  

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. 

Som følge av økningen i gjestepasientkostnadene forrige måned ligger nå driftskostnadene på et 

høyere nivå enn budsjettert. De samlede lønnskostnadene uten pensjon er om lag 11,2 millioner kroner 

lavere enn budsjettert, en vesentlig forbedring siden juli-rapporteringen. Lavere årsverksforbruk i juni, 

juli og august juli bidrar også til innsparinger på fast lønn. Innleie av arbeidskraft viser økende 

negative avvik måned for måned, noe som i hovedsak kan forklares med innleie av radiologer for å 

opprettholde kapasiteten på Notodden. Opprinnelig uløst utfordring er teknisk budsjettert på andre 

driftskostnader og gir et negativt avvik på denne posten.  Av opprinnelig uløst utfordring på 35 mill 

kroner gjenstår det nå kun 1,7 millioner kroner å finne tiltak for å løse. Det er noen forsinkelser i 

implementering av årets innsparingstiltak i klinikkene, men dette kompenseres til dels av positive 

bidrag fra øvrig drift.   

Estimatet for året opprettholdes til et driftsresultat i balanse, som er 25 millioner kroner bedre enn 

budsjettert.  
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Regnskapsresultat pr. august 2017 regnskap budsjett avvik Budsjett Prognose avvik

august august august 2017 2017 2017

Basisramme 1 453 151        1 458 325        -5 174            2 249 042        2 240 697          -8 345            

Kvalitetsbasert finansiering 10 834             10 834             -                 16 251             16 251                -                  

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 474 661           484 179           -9 518            737 619           737 619              -4 275            

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 96 684             85 035             11 649           130 687           139 238              12 826            

ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB 20 607             24 110             -3 503            37 295             32 260                -5 035            

ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-resepter) 30 481             40 763             -10 282         55 085             50 085                -10 000          

Utskrivningsklare pasienter 7 059               2 667               4 392             4 000               10 000                6 000              

Gjestepasienter 6 322               5 406               916                8 220               8 220                  -                  

Konserninterne gjestepasientinntekter 29 431             31 462             -2 032            47 195             47 195                -                  

Polikliniske inntekter 65 416             57 176             8 241             87 160             98 160                11 000            

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 6 030               7 370               -1 339            11 055             11 055                -2 000            

Andre øremerkede tilskudd 9 814               8 214               1 600             12 474             14 474                2 000              

Andre driftsinntekter 147 262           145 262           2 000             223 579           226 579              5 000              

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 357 752        2 360 801        -3 049            3 619 661        3 631 832          7 171              

Kjøp av offentlige helsetjenester 21 312             23 345             2 033             39 686             39 686                3 000              

Kjøp av private helsetjenester 55 989             48 508             -7 481            72 765             82 765                -10 000          

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 257 527           252 033           -5 493            385 489           385 489              -3 000            

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 11 280             3 568               -7 712            5 352               14 352                -9 000            

Konserninterne gjestepasientkostnader 141 370           143 519           2 149             217 590           217 590              -                  

Lønn til fast ansatte 1 110 968        1 127 643        16 675           1 715 196        1 696 856          22 340            

Overtid og ekstrahjelp 60 791             48 575             -12 216         81 054             93 054                -16 000          

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 243 889           262 411           18 522           403 109           374 656              28 453            

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -70 701            -69 253            1 449             -103 883         -106 883            3 000              

Annen lønn 174 774           180 114           5 340             285 115           281 115              8 000              

Avskrivninger 71 171             73 420             2 249             109 925           106 925              3 000              

Nedskrivninger -                   -                   -                 -                   -                      -                  

Andre driftskostnader 300 826           290 240           -10 586         443 257           456 220              -10 964          

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 379 196        2 384 124        4 928             3 654 655        3 641 825          18 829            

DRIFTSRESULTAT -21 444            -23 323            1 879             -34 993            -9 993                 26 000            

Finansinntekter 7 718               8 338               -620               12 507             12 507                -1 000            

Finanskostnader 1 710               1 682               -28                 2 514               2 514                  -                  

FINANSRESULTAT 6 008               6 656               -648               9 993               9 993                  -1 000            

(ÅRS)RESULTAT -15 436            -16 667            1 231             -25 000            -                      25 000            

Pensjonskostnader -                   -                   -                 -                   -                      -                  

RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -15 436            -16 667            1 231             -25 000            -                      25 000            
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Resultater pr. klinikk vises i tabellen under:  

Budsjettavvik Budsjettavvik Budsjettavvik Budsjettavvik

BUDSJETTAVVIK august 2017 merverditiltak øvrig drift august juli

Kirurgi -8 207             -10 161           -18 368                 -16 930          

Medisin -1 362             2 407              1 045                    2 665             

Barne- og ungdomsklinikken -558                -1 585             -2 143                   -2 307            

Akutt og beredskap -2 412             3 895              1 483                    1 127             

Medisinsk serviceklinikk -446                1 396              950                       750                 

Psykiatri og rus -1 725             3 767              2 042                    829                 

SUM klinikker -14 710 -281 -14 991 -13 866          

Service og systemledelse -2 670             -1 985             -4 655                   -3 433            

Administrasjon -                  1 910              1 910                    2 127             

Kjøp og salg av helsetjenester -13 881           -13 881 -10 650          

 - biol.legemidler og kreftmidler -8 242                  -8 242 -4 370 

 - somatikk -240                     -240 -2 930 

 - psykiatri og TSB -5 399                  -5 399 -3 350 

Felles poster 32 851 32 851 28 914           

Budsjettavvik pr. august -17 380 18 614 1 234 3 092

Budsjettavvik pr. juli -16 703 19 795 3 092  

Det er oppnådd 17,4 millioner kroner lavere effekt av effektiviseringstiltakene enn det som er lagt opp 

til i budsjettet (budsjettert effekt pr. august er 65,7 millioner kroner). Den negative effekten av 

forsinkelser i effektiviseringsarbeidet kompenseres i enkelte klinikker av delvis av innsparinger i 

ordinær drift: økte polikliniske inntekter, lønnsinnsparinger grunnet vakanser i andre deler av 

virksomheten og håndtering av sykefravær uten merkostnader til vikarer utover sykerefusjoner.  

Kirurgisk klinikk har positivt avvik når det gjelder ISF-inntekter i august. Lønn og driftskostnader 

viser et negativt avvik, men det jobbes med konkrete tiltak for å nå styringsmålet. 

Medisinsk klinikk har store inntekter som følge av høy aktivitet målt i DRG-poeng, som skyldes 

høyere DRG-indeks og økning i polikliniske konsultasjoner. Klinikken klarte ikke å opprettholde 

samme høye aktivitet i august og registrerte dermed negativt budsjettavvik denne måneden. 

BUK har høye inntekter som følge av høy aktivitet i somatikken, men dette er ikke tilstrekkelig til å 

dekke opp for høyere kostnader på innleie 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. Radiologi bidrar negativt til resultatene med høye innleiekostnader og 

lavere inntekter enn budsjettert. 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling viser lavere inntekter på ISF, men lavere 

lønnskostnader som følge av endringer på akuttseksjonene og vakante stillinger på DPS gir en positiv 

bunnlinje. 
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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 perioderesultatet. Det er vakante stillinger og et høyt sykefravær 

for medarbeidere som ikke er erstattet med vikarer.  

 

Felles: Hovedpostene som bidrar til negativt avvik er påløpt variabellønn som tilhører klinikkene og 

som vil fordeles i neste periode, mens positivt avvik på andre driftskostnader har sammenheng med 

effekt av risikobufferen i budsjettet (ingen påløpte omstillingskostnader pr. juli). Økt basisramme som 

følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen for 2017 bidrar positivt med 11,0 millioner kroner  

 

For status innsparingstiltak, henvises til egen styresak 71/2017. 

 

Likviditet 
Likviditetsbeholdningen ved utgangen av august er på 142 millioner kroner, noe som er 31 millioner 

kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i leverandørgjelden. Estimert 

likviditetsbeholdning ved utgangen av året er 7 millioner kroner høyere enn budsjettert, og skyldes 

lavere investeringer. 

Investeringer  
Bokførte investering per august er lavere enn budsjettert. Vi har foreløpig ikke disponert mer enn ca. 

50 % av investeringsbudsjettet og avventer foreløpig ytterligere disponering. Det forventes at noen av 

de planlagte investeringene vil bli forskjøvet til 2018, og estimerte investeringer er derfor redusert fra 

60 til 50 millioner  

 
 

Salg  
Det er ikke gjennomført salg av anleggsmidler av betydning. 

 

Status STHFs strategi  
Status per 2. tertial viser at arbeidet med å realisere delmål 2017 i Sykehuset Telemarks strategi er 

godt i gang, og det er ingen områder i dette arbeidet som man vurderer har kritisk risiko for 

måloppnåelse. 

Vedlegg tre til styresaken gir en oversikt over områder i strategiplanen. Vedlegget viser status for 

måloppnåelse for delmålene, samt iverksatte tiltak for å innfri målene.

Investeringer - tall i 1000

Regnskap 

2016

Regnskap

august 2017 Budsjett 2017 Estimat 2017

Bygg & anlegg 369 1 514 13 000 13 000

Medisinsk teknisk utstyr 40 535 6 822 40 000 30 000

Annet utstyr, biler m.m. 7 059 4 484 7 000 7 000

SUM 47 963 12 820 60 000 50 000



 

Øvrige tertialvise forhold 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet  

Implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger: 

 

 

 

Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet anses som implementert med unntak av 

Samstemming av legemiddellister. Tavlemøter og systematisk opplæring/veiledning ved kliniske 

farmasøyter har sikret fokus på dette innsatsområdet og spredningen har økt fra 87 % til 92 % fra 1. 

tertial 2017.  

Fra 2.tertial 2017 bes helseforetakene om å rapportere på i hvilken grad innsatsområdet Hjerneslag er 

implementert med uttrekk fra Norsk hjerneslagregister (rapport Etterlevelse av anbefalt 

behandlingsforløp per pasient). For innsatsområdet Trygg kirurgi bes helseforetakene om å rapportere 

andel operasjoner der trygg kirurgi skjema benyttes. 

Det foreligger egen plan for implementering av de nye innsatsområdene som kommer i 2017. Tidlig 

oppdagelse av forverret tilstand anses som implementert, og i april startet en pilot med akuttmedisinsk 

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

intensivseksjonen. Etter evaluering av piloten før sommeren ble det gitt klarsignal for videreføring av 

det akuttmedisinske teamet. Videre vurderes optimalisering av teamets sammensetning, definering av 

teamleder og system for tilkallingsrutiner. I tillegg er det nå etablert et tilbud til sengeposter i Skien 

med mobil intensivsykepleier som har til hensikt å bidra med kompetanse, råd og veiledning for 

sykepleiere på sengepost.  

Tiltakspakke for Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er avgrenset til å gjelde for voksne pasienter. 

For å identifisere barn med risiko for sirkulasjons-/respirasjonssvikt på et tidlig stadium har 

Barneavdelingen implementert PedSAFE (Pediatric Systematic Assessment and communication For 

preventing Emergencies). Dette har til hensikt å sikre objektiv og systematisk vurdering av barnets 

tilstand ved hjelp av skåringsverktøy PEWS (Pediatric Early Warning Score).  
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Innen Tidlig behandling av sepsis har det kommet tiltakspakke for akuttmottak, og i mars startet et 

nasjonalt læringsnettverk der et tverrfaglig forbedringsteam fra akuttmottak Skien deltar. Teamet 

sikrer målinger lokalt og er pådrivere for å etablere system som ivaretar tidlig behandling av sepsis i 

akuttmottak Skien, som er èn av to relevante enheter. Seksjon sengepost Infeksjon var eneste 

sengepost som pilot Tidlig behandling av sepsis, men tiltakspakke for sengepost er ikke ferdigstilt 

nasjonalt. Tiltak som ble etablert i pilotperioden på Infeksjon breddes til øvrige sengeposter, men 

implementeringsperioden våren 2017 var kort så dette må følges videre opp videre i høst.   

 

For innsatsområdet Forebygging av underernæring planlegges det oppstart høsten 2017. Når det 

gjelder Trygg utskriving så vil et tverrfaglig forbedringsteam fra akuttpsykiatrien delta på nasjonalt 

læringsnettverk, som starter i september.  

 

Eksterne tilsyn og revisjoner 

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

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

definerte krav og målsetninger.  

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

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

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

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

utover aktuell enhet i ledergruppen.  

Til enhver tid planlegges, gjennomføres eller følges tilsyn og revisjoner opp i foretaket.  

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

rapportering pr 1. tertial 2017. Tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering fremkommer også av 

tabellen. Disse utgår ved neste rapportering da videre oppfølging inngår i den ordinære driften.  
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Dato  Tilsyns-

organ 

Enhet i 

organisa-

sjonen 

Tema Funn Handlingspla

n/tiltak  

Status  Sak 

April – juni 
2017 

Konsern-
revisjon 

STHF  Forvaltning av 
programvarelisenser 

En anbefaling   Revisjonen 
presenteres 
for styret 
20.9.17.  

 

Juni 2017 Fylkesmannen 
i Telemark 

KPR, DPS 
Poliklinikk 
Notodden 

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

Ingen avvik, 
men påpekt 
svakheter i 
journal-
føringen 

 Tilsyn 
avsluttet  

17/ 
00849 

Okt/nov 
2016 

Fylkesmannen 
i Telemark  

HAVO Mottak og behandling 
av henvisninger samt 
utredning 

2 avvik og 3 
merknader 

Handlingsplan 
oversendt 
Fylkesmannen. 
Ett avvik lukket.  

Korrespond
anse vedr 
lukking av 
avvik nr 2 
pågår. 
Svarfrist 
29.09.17  

16/ 
01988 

August 2016 Fylkesmannen 
i Telemark, 
Vestfold og 
Agder 

Akutt-mottaket Forsvarlig utredning 
og behandling av 
sepsis 

1 avvik Handlingsplan 
utarbeidet, 
implementering 
pågår. Kontroll-
tilsyn med 
journalverifika-
sjon jan 2017. 
Ny journal-
verifikasjon  
19.-20.09.17 

Fortsatt 
under 
oppfølging 

16/ 
00435 

Juni 2017 DNV ST ISO 14001: 2015 
Miljøledelse - 
resertifisering 

6 avvik (kat2) 
21 
observasjoner 

Frist for 
tilbakemelding 
DNV 15.09.2017 

  

Vår 2017 DNV Fertilitets- 
avdelingen 

ISO 9001:2015 
Resertifisering  

2 avvik (kat 2) 
og 1 
observasjon 

Svarfrist 18.05. Svar fra 
DNV-GL at 
gjennomgåt
t innsendt 
material 
(dokumente
r, tiltak og 
planer) var 
klart til 
anbefaling 
for RC 

31/05-

2017 

 

RC- bevis 

 

Vår 2017 DNV  Arbeids- 
medisin 

ISO 9001:2015 
Resertifisering  

Ingen avvik. 2 
observasjoner 
og 4 
forbedringsm
uligheter 
Svært gode 
tilbake-
meldinger på 
etablert 
styrings-
system.  

Ingen 
oppfølging med 
DNV. 
Anbefalinger 
inngår i løpende 
forbedrings-
arbeid.  
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Dato  Tilsyns-

organ 

Enhet i 

organisa-

sjonen 

Tema Funn Handlingspla

n/tiltak  

Status  Sak 

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

Avdekket 2 
avvik  
1.Mangelfull 
oppfølging av 
tidligere avvik 
2. Mangelfull 
dokumenta-
sjon på 
kompetanse i 
sikker bruk av 
MTU  
 

Frist for lukking 
av avvik 
30.09.2017. 
Oppfølging 
pågår  

 17/ 
00862 

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

Varsel om 2 
pålegg i 
foreløpig 
kontroll-
rapport.  

Redegjøres for i 
egen styresak 
20.09.2017 

 
Tilbakemeld
ing på 
foreløpig 
kontrollrapp
ort gitt til 
Datatilsynet 
innen 
fristen 
1.9.17 

 

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

 Redegjørelse 
sendt fra ST 
22.12.2016   

Ikke 
avsluttet 

16/ 
02875 

Mai 2017 Mattilsynet  STHF, Skien  Tematilsyn på 
institusjonskjøkken 

Ingen funn    

Mai 2017 Mattilsynet  STHF, 
Notodden 

Tematilsyn på 
institusjonskjøkken 

1 obervasjon    

Juni 2017 Mattilsynet  STHF, Skien Smilefjestilsyn  

 

   

16.-18. 
januar 2017 

Norsk 
akkreditering  

Medisinsk 
serviceklinikk, 
Avdeling for 
laboratorie-
medisin 

Akkreditering  Alle avvik er 
lukket unntatt 
avvik på 
manglende 
sykehusintern 
avtale mellom 
avdeling for 
laboratorie-
medisin og 
avdeling for 
Teknologi og 
eHelse.  

Alle avvik 
lukket innen 
fristen 
01.06.2017. 
Neste tilsyn 
2018 

 

10.02.2016 Skagerak 
Energi 

STHF Elektrisk anlegg, 
Porsgrunn 

22 punkter til 
oppfølging 

Lukkefrist utsatt 
til 01.12.2017 
pga ombygging i 
Porsgrunn 

Pågår  

Aug 2017 Kommunalt 
brannvesen 

 Seljord   Rapport 
foreligger ikke  

    

Sommer 
2017 

Kommunalt 
brannvesen  

Notodden   Rapport 
foreligger  
ikke  
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Uønskede hendelser 

Sentralt i pasientsikkerhetsarbeidet er systematisk oppfølging av uønskede hendelser. Helseforetaket 

er opptatt av å fremme en kultur hvor de ansatte er opptatt av pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø. 

Det er fokus på å sikre god meldekultur hvor det er trygt og akseptert å melde og diskutere uønskede 

hendelser og forbedringsområder. Det skal også være åpenhet om forhold som kan gå ut over helse- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alvorlige pasientrelaterte hendelser skal i tillegg varsles til Statens helsetilsyn etter 

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

pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Oppfølging av § 3-3a sakene vil det bli 

redegjort for i egen styresak 25.10.2017. 

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

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

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

hendelser.  

Oversikt over pasientrelaterte uønskede hendelser    

 Pasient-
hendelser 

Pasienthendelser meldt til 
Helsedirektoratet (§ 3-3) 

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

Resultat 2015 1016 422 18 

Resultat 2016 1039 462 25 

1. tertial 2017 325 134 6 

2. tertial 2017 344 137 6 

 
 

Pasientklager 

Det er mottatt totalt 106 pasientklager 2. tertial 2017. I denne sammenheng omfatter klagesaker klage 

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

pasientskadeerstatning.  

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

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

helseforetaket. 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-2016-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-2016-meldeordningen-for-uonskede-hendelser-i-spesialisthelsetjenesten
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 Klage fra pasient 
/pårørende inkl. pasient- 
og brukerombudet  

Hendelsesbaserte 
tilsyns-saker 

Krav om 
erstatning til 
NPE 

Annet Sum total 

Resultat 2015 167 34 132 8 337 

Resultat 2016 157 51 121 12 333 

1. tertial 2017 35 11 39 7 92 

2. tertial 2017 52 8 42 5 106 

 

Avsluttede hendelsesbaserte tilsynssaker med resultat *:  

 Fylkesmannens konklusjon 

 Avsluttede 
hendelsesbaserte 
tilsynssaker 

Ingen 
bemerkning til 
sykehusets 
behandling 

Råd/veiledning 
gitt 

Påpekt 
pliktbrudd  

Oversendt 
Statens 
helsetilsyn  

Resultat 2015 49 17 11 17 4 

Resultat 2016  50 23 12 19 6 

1.tertial 2017 16 3 7 4 2 

2. tertial 2017 23 7 1 15 0 

 

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

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

tilsynsmessig oppfølging.  
 

 

 

Virksomhetsstyring – handlingsplan  
Grunnleggende for STHFs arbeid med styringskravene fra eier er effektiv virksomhetsstyring, som 

forutsetter at det er etablert god intern styring og kontroll. Sykehuset Telemark utarbeider årlig en 

egen handlingsplan for virksomhetsstyring. Handlingsplanen for 2017 ligger som vedlegg fire til 

virksomhetsrapporten per 2. tertial. Hensikten med planen er å bidra til forutsigbarhet i arbeidet og 

sikre måloppnåelse.  

 

STHF har etablert et rammeverk for virksomhetsstyring med mål om tilstrekkelig styring og kontroll 

av sykehusets aktiviteter. Sykehusets rammeverk bygger på Helse Sør-Øst sitt rammeverk for god 

virksomhetsstyring, og er innrettet etter forbedringssirkelen. Et hovedarbeidsområde i handlingsplanen 

for virksomhetsstyring i 2017 er å implementere forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 

og omsorgstjenesten. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017 og den erstatter internkontrollforskriften. 

De fleste kravene i den tidligere internkontrollforskriften videreføres, men ny forskrift er tydeligere på 

øverste leders ansvar og tydeligere på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere 

og korrigere omfatter. 

 

STHF har foretatt en gjennomgang av forskriften, samt gjort en vurdering av i hvilken grad sykehusets 

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

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

har nedsatt en arbeidsgruppe som innen september/høsten 2017 skal presentere en plan for ADs 

ledergruppe med forslag til tiltak for disse områdene som ytterligere forbedring av 

virksomhetsstyringen. 
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Forskning 
Etter 2. tertial 2017 har sykehuset Telemark vært medforfattere på 40 vitenskapelige publikasjoner i 

peer-review tidsskrift hvorav en publikasjon var i Lancet Neurology.  Tre av våre forskere har avlagt 

prøven for PhD-grad i 2017 og ytterligere to vil disputere i oktober 2017. Vi har søkt om finansering 

fra HSØ fom 2018 til 8 av våre PhD-kandidater, i tillegg har vi søkt andre finansieringskilder for både 

PhD-prosjekter og postdoktorprosjekter.   

Vi har per tiden 17 pågående doktorgradsprosjekter hvorav 13 PhD-kandidater er oppnevnt i PhD-

programmet ved et universitet. Fem av de pågående PhD-prosjektene har finansiering fra HSØ, mens 

resten finansieres av STHFs interne forskningsmidler. Vi har seks pågående postdoktorprosjekter, 

hvorav to har ekstern finansiering, to har 50 % postdoktor stillinger i FoU-avdelingen kombinert med 

50 % stilling i medisinsk serviceklinikk, mens to driver postdoktorprosjekter med interne 

forskningsmidler fra STHF. Vi jobber med å opprette ytterligere en 50 % postdoktorstilling  i FoU-

avdelingen som skal tilknyttes enten kirurgisk eller medisinsk klinikk.  

Vi har startet arbeidet med å opprette en forskningsstiftelse ved sykehuset og vi jobber med å styrke 

forskningsadministrasjonen i neste periode. Nytt forskningsutvalg fra 2018 har nå etablert seg og 

jobber aktivt med å fremme forskningen ved sykehuset. Ny forsknings- og innovasjonsplan ble vedtatt 

i ledergruppen den 28. mars 2017 og denne er presentert for avdelingsledere i alle klinikkene. 

Sykehuset driver oppdragsforskning, deltar i mange multisenterstudier som er forankret i andre HF og 

rekrutter mange pasienter til de nasjonale kvalitetsregistrene, men kan ikke tallfeste hvor mange av 

våre pasienter som deltar i kliniske forskningsstudier.  

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner: STHF har 3 universitetsstillinger ved UiO: Ett professorat 

(emeritus), to 1ste amanuensis og er i ferd med å opprette ytterligere en akademisk bistilling ved UiO. 

Samarbeidet med medisinsk fakultet på UiO vil også styrkes gjennom flere samarbeidsprosjekter 

innenfor kreftforskning i tiden framover. FoU-avdelinger er i en prosess med HSN om å formalisere et 

tettere forskningssamarbeid.  

 

Innkjøp og logistikk  
Sykehuset Telemark gikk over på regionalt ERP 3. april og rapportering denne gangen skjer i nytt 

system. Vi ser det er store avvik ifht tidligere rapporteringer og stiller spørsmålstegn ved tall som 

kommer frem i BI APPS. Vi er fremdeles i en tidkrevende fase av driften ifht enheter og overføring av 

artikler. 

 

Tabellen nedenfor viser resultater på indikatorer som innrapporteres til HSØ hvert kvartal: 

 
 

Resultatene på Faktisk kjøp på avtale går ned i forbindelse med nytt regionalt ERP. En av 

utfordringene ved overgangen har vært å få på plass lokale avtaler og det jobbes kontinuerlig med. 

Indikatorer innkjøp og logistikk 1. tertial 2017 2. tertial 2017 Mål

1. Faktisk kjøp på avtale 71 % 42 % 85 %

2. Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem 67 % 26 % 60 %

3. Kjøp fra felles forsyningssenter (ift budsjett) 120 % 100 %

4. Bruk av elektroniske produktkataloger 94 % 76 % 75 %

5. Utnyttelse av aktiv forsyning 40 % 60 % 65 %

6. Omløpshastighet 14,9 13,6

7. Andel kjøp fra felles forsyningssenter til sentrallager 42 % 43 %

8. Andel EHF (elektroniske fakturaer) 74 % 69 % 52 %
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Samt å følge opp der vi ikke har avtale på forbruksmateriell til blant annet lab utstyr. 42% av våre kjøp 

i 2. tertial var på avtale. Stort avvik ifht tidligere rapporteringer, og rapporterer inn tallet med 

usikkerhet.   

 

Også Utnyttelse av elektronisk bestillingssystem har lavere måloppnåelse enn tidligere. I overgang til 

nytt system ser vi at denne har gått ned. For 2. tertial er rapportering på 26 %. Her er det meldt inn til 

HSØ spørsmål ihft rapportering og hvordan dette måles. Tallet rapporteres med stor usikkerhet.   

 

Bruk av elektronisk varekatalog har som forventes gått ned etter overgangen til regional ERP. 76 % av 

våre bestillinger er fra varekatalog. Det er en tidkrevende prosess å få opprette lokale avtaler på 

artikler som ikke finnes på nasjonale eller regionale avtaler. Prosessen jobbes aktivt med da dette vil 

lette arbeider for bestiller, innkjøper og økonomi.   

 

Andel EHF (elektroniske fakturaer) er høy i STHF. 69 % av våre fakturaer mottas elektronisk.  

 

Flere indikatorer mangler per 2. tertial idet datagrunnlaget ikke var klart til rapporteringstidspunktet. 

 

 

Digital fornying 
Fra og med 2017 skal det hvert tertial rapporteres til HSØ på følgende indikatorer: 

 

 
 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra helseforetakene etter rapporteringen per 1. tertial har HSØ 

besluttet å utsette rapporteringen for Digital fornying inntil videre. Det skal blant annet avklares 

hvilken informasjon HSØ kan innhente sentralt og hvilke parametere helseforetakene skal framskaffe.  

Indikatorer digital fornying 1. tertial

1. Andel legekontor som benytter interaktive henvisninger 16,3 %

2. Andel av alle resepter som er sendt elektronisk (input fra Innkjøp-form) 90,5 %

3. Andel av helsepersonell i akutten som har bestått godkjenningsprøven til kjernejournal 0,0 %

4. Kritisk info - Gjennomsnittlig antall oppslag per uke 77                   

5. Kritisk info - Gjennomsnittlig antall registreringer per uke 22                   

6. Andel opprettede tilganger innen EPJ som er utført automatisk 87,6 %

7a. Kostnader til papir 94

8. Andel administrerte medikamentell kreftkurer som er bestilt via nytt system og regionalt kurbibliotek 0,0 %
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Oppsummering 
Sykehuset Telemark Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ HIÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik

Kvalitet per måned

Ventetid påstartet, denne periode 64                     61                     

Ventetid ventende, denne periode 83                     86                     

Antall fristbrudd påstartet, denne periode 54                     62                     0

Antall fristbrudd venter, denne periode 52                     59                     0

Aktivitet

ISF-poeng somatikk

"Sørge for" (døgn, dag og polkl.) 26 524             26 391             133                 26 117             41 020             40 620             400                    

Legemidler 1 428               1 907               -479                1 403               2 343               2 577               -234                  

Totalt antall ISF poeng "sørge for" 28 155             28 535             -380                27 520             43 363             43 197             166                    

Utført eget HF/Sykehus 26 691             26 542             149                 149                   40 890             40 490             400                    

ISF-poeng Psyk

Voksepsykiatri og TSB 6 275               6 668               -256                9 820               10 270             -450                  

Barne- og ungdomspsykiatri 3 951               5 386               -1 276             6 200               8 377               -2 177               

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk 105 339           103 200           2 139              104 199           160 000           158 100           1 900                

VOP 37 113             38 381             -1 268             37 441             58 000             58 938             -938                  

BUP 18 242             17 535             707                 17 514             28 500             27 445             1 055                

TSB 9 409               11 032             -1 623             10 791             15 000             17 169             -2 169               

Bemanning

Brutto månedsveverk 2 998               3 002               4                      3 059               3 001               3 001               -                     

Innleie helsepersonell 11 280             3 568               7 712              9 899               5 352               -5 352               

Lønn til  fast ansatte 1 110 968       1 127 643       -16 675          1 098 301       1 715 196       -1 715 196       

Overtid og ekstrahjelp 60 791             48 575             12 216            62 509             81 054             -81 054             

Sykefravær (forrige måned) 6,46                  6,95                  

Økonomi (hele tusen)

Driftsinntekter 2 357 752       2 360 801       -3 049             2 447 623       3 631 832       3 619 661       12 171              

Driftskostnader 2 379 196       2 384 124       4 928              2 492 521       3 641 825       3 654 655       12 829              

Netto finansresultat 6 008               6 656               -648                6 840               9 993               9 993               -                     

Pensjon -                    -                    -                  -0                      -                    -                    -                     

Årsresultat -15 436            -16 667            1 231              -38 058            0                       -25 000            25 000              



Regionale hovedmål 
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Utvikling siste Status Resultat Resultat

12 mnd 2015 2016 aug.17

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 

60 dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 51 62 64

Antall brudd 31 56 54

Andel av med frist 1,0 % 1,9 % 1,7 %

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 73 % 76 % 81 %

Årsresultat  8,7 mill.        -75,6 mill -15,4 mill

Budsjettavvik 8,7 mill. -90,6 mill 1,2 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 % 0,7 %

Hovedmål

Mål 2017

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

Pasienten opplever ikke fristbrudd (påstartet)
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1. Oppsummering 
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Prioriteringsregelen - status hittil i år 

aug '17 aug '16 Somatikk Psykiatri/TSB Somatikk Psykiatri/TSB

STHF 62,94 59,84 -1,7 %

Somatikk 63,32 59,91 1 % -2,0 %

BUP 57,78 60,42 4 % -0,2 %

VOP 56,91 59,99 -1 % -1,2 %

TSB 39,44 28,50 -13 % -26,2 %

Endring pr klinikk

(01) Kirurgisk klinikk 74,90 64,67 -1 % 1 %

(02) Medisinsk klinikk 46,91 49,96 4 % -5 %

(03) Barne- og ungdomsklinikken, somatikk 73,03 105,17 -3 % 1 %

(303) Avdeling for barn og unges psykiske helse 57,78 60,42 4 % 2 %

(06) Akutt og beredskap 130,11 91,35 -2 % -3 %

(07) Medisinsk Serviceklinikk 67,29 58,37 4 % 1 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 55,69 58,24 -4 % -3 %

(13) Service og systemledelse -2 %

(15) Administrasjon -2 %

Ventetider påstartet Polikliniske konsultasjoner Bemanning

August 2017

% endring hittil  i  år 2016-2017Verdi per måned



Senger i bruk per somatisk sengepost. 
Tekniske poster utelatt. 

Tatt ut 6/9-17 for 1/8-17 – 31/8-17.  
 

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 6/9-17 for 1/1-16 – 31/8-17.  
 
 



Korridorpasienter 

7 

0

50

100

150

STHF KIR MED BUK ABK MSK KPR

Antall korridorpasienter per klinikk 2017 
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Andel Korridorpasienter STHF 

2015 2016 2017

Andel korridorpasienter - somatikk Juli August HIÅ 2017 HIA 2016 HIÅ 2015

Kirurgisk klinikk 10 13 149 247 575

Medisinsk klinikk 18 41 402 921 1075

Barne og undomsklinikk 0 0 3 43 84

Akutt og beredskaps klinikk 0 0 0 6 0

Medisinsk teknisk klinikk 1 1 7 31 1

Psykiatrisk klinikk 0 0 0 56 70

Sykehuset Telemark 29 55 561 1304 1805



Pasient 
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2. Antall/andel  
fristbrudd ventende 

STHF. 

4. Gjennomsnittlig 
ventetid ventende 

STHF. 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 

 

Kilde: D-8192 DIPS   

3. Gjennomsnittlig 
ventetid påstartet 

STHF 

  

1. Antall/andel 
fristbrudd 

påstartet STHF. 

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

enn 3 måneder STHF. 

8. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn et år  STHF. 

 

 

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 

 

Kilde: D-8192 DIPS   

7. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 6 måneder STHF. 

  

5. Antall som venter 

på STHF. 

Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02 
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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
2 

Tentativ tid er den datoen som behandler 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 

13 



Status pr 1. sept; kontaktene fordelt etter tentativ 
måned. (Når skal pasienten ha time?) 

14 



Pakkeforløp Kreft 
Resultat 2017, alle forløp 

15 

Kilde: NPR 
Periode: jan-17 til jul-17 
Oppdaterte tall finnes på : 
https://statistikk.helsedirektoratet.no 

73% 

64% 



Bemanning 

16 
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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 3055

Faktisk 2017 3003 3001 2961 2985 2936 2938 3009 3151 3068

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

3003 3001 

2961 

2985 

2936 2938 

3009 

3151 

3068 
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Brutto månedsverk 
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Fastlønn 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201708

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 1 110 968 280    1 127 642 973          16 674 693       1 %

Kirurgisk klinikk 179 934 340       178 222 543             -1 711 797        -1 %

Medisinsk klinikk 178 522 874       177 146 375             -1 376 499        -1 %

Barne- og ungdomsklinikken 81 343 701         79 950 929               -1 392 772        -2 %

Akutt og beredskap 162 986 163       161 756 240             -1 229 923        -1 %

Medisinsk Serviceklinikk 129 272 772       131 537 228             2 264 456         2 %

Psykiatri og rus 198 497 106       207 153 551             8 656 445         4 %

Service og systemledelse 92 731 568         94 789 481               2 057 913         2 %

Felles - øvrig 51 724 341         57 887 025               6 162 684         11 %

Administrasjon 35 955 415         39 199 601               3 244 187         8 %

Fastlønn hittil i år

 -15 000 000

 -10 000 000

 -5 000 000

 -

 5 000 000

 10 000 000

 15 000 000

Variabel lønn 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett denne periode

201708

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 60 791 455         48 575 229      -12 216 226      -25 %

Kirurgisk klinikk 13 766 437         10 256 380      -3 510 057        -34 %

Medisinsk klinikk 13 408 944         13 919 469      510 525            4 %

Barne- og ungdomsklinikken 2 150 736           1 431 768        -718 968           -50 %

Akutt og beredskap 9 263 476           6 124 304        -3 139 172        -51 %

Medisinsk Serviceklinikk 7 515 180           4 117 861        -3 397 319        -83 %

Psykiatri og rus 7 752 730           3 400 642        -4 352 088        -128 %

Service og systemledelse 4 044 878           1 927 066        -2 117 812        

Felles - øvrig 107 058              7 012 266        6 905 208         

Administrasjon 2 782 016           385 472           -2 396 543        -622 %

Variabellønn hittil i år
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Innleid arbeidskraft 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

201708

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 11 279 672         3 567 836        -7 711 836        -216 %

Kirurgisk klinikk 850 422              953 212           102 790            11 %

Medisinsk klinikk 47 283                83 936             36 653              44 %

Barne- og ungdomsklinikken 1 826 858           789 488           -1 037 370        -131 %

Akutt og beredskap 625 642              -                   -625 642           

Medisinsk Serviceklinikk 5 524 655           359 650           -5 165 005        -1436 %

Psykiatri og rus 2 384 314           1 381 550        -1 002 763        -73 %

Service og systemledelse 20 498                -                   -20 498             

Felles - øvrig -                     -                   -                    

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

 -10 000 000

 -5 000 000

 -

 5 000 000

 10 000 000

 15 000 000 201708

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 1 183 039 407    1 179 786 038 -3 253 369        0 %

Kirurgisk klinikk 194 551 199       189 432 135    -5 119 064        -3 %

Medisinsk klinikk 191 979 102       191 149 780    -829 321           0 %

Barne- og ungdomsklinikken 85 321 296         82 172 186      -3 149 110        -4 %

Akutt og beredskap 172 875 281       167 880 544    -4 994 737        -3 %

Medisinsk Serviceklinikk 142 312 607       136 014 739    -6 297 869        -5 %

Psykiatri og rus 208 634 150       211 935 744    3 301 593         2 %

Service og systemledelse 96 796 944         96 716 547      -80 397             0 %

Felles - øvrig 51 831 399         64 899 291      13 067 892       20 %

Administrasjon 38 737 430         39 585 073      847 643            2 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år
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 5,83   5,95   5,98   5,93  

 6,70  

 7,96  
 7,37  

 6,86   6,70  
 6,32   6,13  

 5,44  

 6,28  

 1,52  
 1,82   1,92   1,77  

 2,24  

 3,15   2,96  
 2,43   2,26  

 1,49  
 1,83  

 1,45   1,48  

 4,31   4,13   4,06   4,16  
 4,46  

 4,81  
 4,42   4,43   4,44  

 4,83  
 4,30  

 3,99  

 4,81  

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

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

Sykefravær STHF 

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 mai.17 jun.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         6,31         6,12         5,39         

(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         6,81         7,16         5,97         5,94         5,19         4,12         

(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         6,83         6,21         5,93         5,32         

(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         8,62         6,78         6,09         5,97         

(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         5,63         4,66         

(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         9,28         7,51         6,74         6,83         6,87         6,09         

(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         6,32         5,83         5,84         

(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         9,26         8,12         8,33         7,96         8,49         6,89         

(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         7,44         6,46         4,92         5,14         3,65         



 
AML brudd 
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4. Bemanning 

201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712

Ukentlig arbeidsfri 305 261 288 273 232 225 232 267 229 190 245 320 239 193 131 69 44

Samlet tid per uke 5 4 1 4 4 1 4 12 2 5 10 10 1

Samlet tid per dag 443 398 359 386 419 326 345 445 432 397 433 524 580 353 343 295 261

Planlagt tid per uke 92 93 113 96 73 121 93 122 104 98 103 157 113 108 127 80 48

AML timer per år 15 6 21 49 77 1 17 26 31 50 57 27 11 2 2

AML timer per uke 144 96 78 122 146 88 109 110 141 126 181 249 212 56 16 5 6

AML timer per 4 uker 131 74 44 75 105 113 84 97 107 119 129 236 199 68 4 3
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http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/default.aspx
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201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712

Utrykning på vakt 1 641 1 540 1 586 1 480 1 872 2 013 1 719 1 579 2 057 1 786 1 637 1 825 1 830 353

Overtid i forkant av vakt 706 801 755 774 826 579 552 876 859 856 988 932 842 363 77 13 1

Overtid i etterkant av vakt 3 323 3 393 3 322 3 524 3 288 2 757 2 960 3 755 3 165 3 659 3 146 2 988 3 069 1 402 402 178 24

Overtid 3 600 3 040 2 753 2 676 2 908 2 267 2 583 3 242 3 327 3 196 3 258 3 651 3 268 2 000 564 215 146

Ekstravakt 23 739 22 697 23 745 24 403 21 872 22 250 21 473 23 958 21 339 23 173 25 141 18 811 21 574 17 350 6 360 1 860 731
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ISF 2017 

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder 71 314 746                73 650 577                -2 335 831                622 432 685              634 086 763              -11 654 078              

Kirurgisk klinikk 31 022 703                29 850 115                1 172 588                  257 608 168              262 160 095              -4 551 927                

Medisinsk klinikk 24 524 583                25 699 494                -1 174 911                214 246 273              212 780 748              1 465 525                  

Barne- og ungdomsklinikken 5 464 527                  5 850 624                  -386 097                   49 550 055                50 594 708                -1 044 652                

Akutt og beredskap 111 161                     86 993                       24 168                       897 812                     785 807                     112 005                     

Medisinsk Serviceklinikk 6 308 129                  6 064 703                  243 426                     53 855 503                48 585 651                5 269 852                  

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 1 464 724                  1 647 348                  -182 624                   11 721 530                13 336 947                -1 615 417                

Felles - øvrig 2 418 919                  4 451 299                  -2 032 380                34 553 342                45 842 807                -11 289 464              

201708 201708

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 622               633               (11)                -2 % 4 602            5 122            (520)             -10 % -                7 889          (1 040 636)          

DPS øvre Telemark 95                 164               (69)                -42 % 1 122            1 325            (202)             -15 % -                2 040          (404 843)             

Psykiatrisk sykehusavdeling 15                 27                 (12)                -44 % 121               194               (73)               -38 % -                341              (146 097)             

Klinikk for psykisk helsevern og rus 732              824              (91)               -11 % 5 845          6 641          (796)            -12 % -               10 270      (1 591 576)        

Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP 501               603               (103)             -17 % 4 443            5 387            (944)             -18 % -                8 377          (1 887 554)          

Barne- og ungdomsklinikken 501              603              (103)            -17 % 4 443          5 387          (944)            -18 % -               8 377         (1 887 554)        

SUM DRG psykisk helsevern og TSB på STHF 1 233          1 427          (194)            -14 % 10 288        12 028        (1 740)        -14 % -               18 648      (3 479 130)        

     Hittil i år
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DRG-poeng, utført ved STHF
                                                 Denne måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2016

Budsjett 

2017

ISF budsj.-

avvik 

(1000 kr)

Avdeling for endo/mamma,ortopedi og gastrokirurgi 628                 611          17 3 % 5 111               5 361          -250 -5 % 5 214             65 672       -5 342 

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 407                 366          41 11 % 3 510               3 215          295 9 % 3 267             39 416       6 305

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 238                 228          10 4 % 1 890               1 998          -108 -5 % 1 939             24 473       -2 310 

Avdeling for Kirurgi, Notodden 175                 200          -25 -13 % 1 615               1 765          -150 -8 % 1 565             21 639       -3 206 

Kirurgisk klinikk 1 448             1405 42 3 % 12 127           12 340      -213 -2 % 11 985         151 200  -4 552 

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 415                 422          -7 -2 % 3 497               3 505          -8 0 % 3 467             42 402       -173 

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 302                 333          -31 -9 % 2 613               2 751          -138 -5 % 2 678             33 241       -2 941 

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 201                 209          -8 -4 % 1 768               1 731          37 2 % 1 750             20 981       787

Avdeling Medisin Øvre Telemark 266                 247          19 8 % 2 221               2 043          178 9 % 2 088             24 704       3 795

Medisinsk klinikk 1 184            1211 -28 -2 % 10 098          10 030     69 1 % 9 983          121 328 1 467

BUK 198                217         -19 -9 % 1 902             1 863        39 2 % 1 873          22 364    843

Akutt og beredskap 6                     4              2 51 % 42                   37              5 14 % 41                 461          112

MSK 307                284         23 8 % 2 519             2 273        247 11 % 2 324          28 565    5 270

Ufordelt 2                     -          2 3                      -             3 (165)            -           

SUM DRG utført ved  STHF 3 144            3 121     23 1 % 26 691          26 542     149 1 % 26 041        323 917 3 141
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18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

2012 2013 2014 2015 2016 8m17

DRG-poeng per brutto månedsverk 
somatikk

 2 000

 2 200

 2 400

 2 600

 2 800

 3 000

 3 200

 3 400

 3 600

 3 800

 4 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STHF - DRG-poeng utført ved STHF

B2017 (40.490) 2017 2016



DRG Indeks - døgnbehandling 

28 

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 154               147               7 5 % 1 318             1 187             131 11 % 1 778             1 828             2 000             

DPS Nedre Telemark 4 305            4 787            -482 -10 % 36 158           38 764           -2 606 -7 % 58 059           59 705           56 500           

DPS Øvre Telemark 828               1 169            -341 -29 % 9 046             9 462             -416 -4 % 14 172           14 574           14 500           

Voksenpsykiatri og RUS/TSB 5 287            6103 -816 -13 % 46 522         49 413         -2 891 -6 % 74 009         76 107         73 000         

Barne- og ungdomspsykiatri 2 054           1963 91 5 % 18 242        17 535        707 4 % 27 378        27 445        28 500        

SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved  STHF 7 341           8 066           -725 -9 % 64 764        66 948        -2 184 -3 % 101 387     103 552     101 500     

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

D-5821 og D-5927 
 

Tatt ut 7/9-17 for  
1/8-17 – 31/8-17 

 
For somatikk gjelder tallene inneliggende, mens det for psykiatri og rus gjelder 

alle omsorg. 
 

Bare avdelinger med 85% eller lavere er med. 

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

Andel epikriser sendt innen 7 dager

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

BUK 66 % 74 % 69 % 74 % 67 % 69 % 75 % 71 % 79 % 75 % 75 % 72 %

Kir. K 81 % 80 % 79 % 82 % 83 % 84 % 85 % 81 % 83 % 86 % 83 % 84 %

KPR 74 % 76 % 73 % 70 % 75 % 70 % 72 % 67 % 70 % 72 % 79 % 73 %

Med. K 82 % 78 % 82 % 81 % 82 % 80 % 81 % 78 % 80 % 80 % 84 % 80 %

MSK 87 % 86 % 83 % 88 % 88 % 79 % 76 % 76 % 85 % 75 % 91 % 75 %

STHF 79 % 79 % 79 % 80 % 80 % 79 % 80 % 77 % 80 % 80 % 83 % 79 %
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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 % 100 %

BUK 63 % 54 % 58 % 57 % 79 % 87 % 87 %

Kirurgisk klinikk 84 % 80 % 84 % 88 % 90 % 88 % 85 %

KPR 90 % 85 % 83 % 77 % 80 % 86 % 89 %

Medisinsk klinikk 92 % 95 % 93 % 95 % 91 % 82 % 75 %

MSK 96 % 86 % 91 % 88 % 86 % 92 % 81 %

STHF 87 % 86 % 86 % 88 % 89 % 89 % 89 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

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

ABK 48,99    3,11       3,31       4,20       4,52       36,38    4,61       22,40    9,14       6,00       33,52    6,43       33,36    

BUK 6,90       3,52       3,10       3,20       3,00       3,26       3,18       4,41       2,77       3,68       4,38       3,86       2,35       

Kirurgisk klinikk 2,16       1,41       1,66       2,45       1,79       1,77       1,89       1,42       1,62       1,42       1,78       1,51       1,65       

KPR 3,49       4,18       8,95       3,66       4,40       4,64       4,08       3,96       4,64       5,66       4,12       3,94       3,85       

Medisinsk klinikk 5,77       1,46       4,31       3,60       2,99       4,78       4,82       3,86       4,63       3,79       5,05       5,96       4,21       

MSK 8,19       2,16       4,45       4,23       1,79       2,97       4,62       1,81       3,12       2,94       3,54       2,32       6,10       

STHF 4,74       1,74       3,32       3,10       2,47       3,67       3,40       2,90       3,16       2,83       3,68       3,49       3,43       

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

ABK 75 89 82 49          72          92 56 75 79 57 53 59 56

BUK 203 279 315 310        344        336 331 328 288 321 259 231 239

Kirurgisk klinikk 2746 2768 2809 2 906     2 478     2886 2500 2974 2414 2807 2707 2097 2734

KPR 270 297 361 314        311        355 358 402 274 388 333 236 306

Medisinsk klinikk 2103 2059 2226 2 352     1 979     2372 2186 2577 2041 2468 2418 1627 2378

MSK 444 406 460 407        366        490 350 451 314 377 421 190 540

STHF 5 841     5 898     6 253     6 338     5 550     6 531     5 781     6 807     5 410     6 418     6 191     4 440     6 253     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 5 672     5 873     6 196     6 273     5 502     6 467     5 730     6 733     5 347     6 356     6 123     4 383     6 134     

Andel vurdert innen 10 virkedager 97,1 % 99,6 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 98,9 % 98,8 % 99,0 % 98,9 % 98,7 % 98,1 %
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3. Pasient 

8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 

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

STHF 6 098   6 286   6 303   5 493   4 755   4 550   3 949   3 883   4 232   4 502   4 018   3 839   4 035   

ABK 21          17          26          23          

BUK 756       640       570       540       
Kir. K 1 258   1 326   1 386   1 427   

KPR 1 020   745       647       649       

Med. K 1 136   999       895       1 042   

MSK 311       291       315       354       
Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)
STHF 1 799   1 911   1 885   1 573   1 521   1 477   1 292   1 403   1 634   1 774   1 511   1 402   1 660   

Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)
STHF 2 581   2 683   2 685   2 460   1 602   1 597   1 270   1 162   1 323   1 292   1 285   1 319   1 307   

STHF 274       254       209       228       136       178       167       184       267       262       335       366       234       

BUK 2            3            1            1            
Kir. K 219       287       319       185       

KPR 1            1            1            1            

Med. K 32          37          38          39          
MSK 8            7            7            8            

8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten 

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

STHF 1 325   1 320   1 315   1 911   1 861   1 812   1 560   1 731   1 908   1 496   1 661   1 515   980       

ABK 10          17          12          11          

BUK 87          49          48          57          

Kir. K 323       372       261       160       
KPR 97          33          57          26          

Med. K 414       527       452       213       
MSK 565       663       685       513       

ååKIR 126       129       118       55          

ååMED 35          43          9            15          

ååMEDKIR 1            1            1            1            

ååNYHO 10          6            5            5            

Hvorav pasienter registrert på avdelinger som er 

omorganisert og lukket.

Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle 

(uansett tidspunkt for opprettelse)

Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager 

å få ferdigstilt

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 

kontakt
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Resultatregnskap 

36 

6. Økonomi 

STHF: August 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 171 344      171 807      -463           1 453 151   1 458 325   -5 174        2 240 697   2 249 042   -8 345        

Kvalitetsbasert finansiering 1 354         1 354         -             10 834        10 834        -             16 251        16 251        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 54 917        56 535        -1 618        474 661      484 179      -9 518        737 619      737 619      -             

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 11 879        10 406        1 473         96 684        85 035        11 649        139 238      130 687      8 551         

ISF-refusjon kommunal medfinansiering 2 466         2 854         -388           20 607        24 110        -3 503        32 260        37 295        -5 035        

IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler -             -             -             -             -             -             -             -             -             

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 2 053         3 856         -1 803        30 481        40 763        -10 282      50 085        55 085        -5 000        

Utskrivningsklare pasienter 300            333            -33             7 059         2 667         4 392         10 000        4 000         6 000         

Gjestepasienter 995            639            357            6 322         5 406         916            8 220         8 220         -             

Konserninterne gjestepasientinntekter 2 200         3 933         -1 733        29 431        31 462        -2 032        47 195        47 195        -             

Polikliniske inntekter 7 819         6 886         933            65 416        57 176        8 241         98 160        87 160        11 000        

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 647            921            -274           6 030         7 370         -1 339        11 055        11 055        -             

Andre øremerkede tilskudd 1 027         1 027         0                9 814         8 214         1 600         14 474        12 474        2 000         

Andre driftsinntekter 14 816        18 363        -3 547        147 262      145 262      2 000         226 579      223 579      3 000         

SUM DRIFTSINNTEKTER 271 816      278 913      -7 097        2 357 752   2 360 801   -3 049        3 631 832   3 619 661   12 171        

Kjøp av offentlige helsetjenester 2 291         2 954         663            21 312        23 345        2 033         39 686        39 686        -             

Kjøp av private helsetjenester 8 546         6 063         -2 483        55 989        48 508        -7 481        82 765        72 765        -10 000      

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 33 374        30 620        -2 755        257 527      252 033      -5 493        385 489      385 489      -             

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 2 080         446            -1 634        11 280        3 568         -7 712        14 352        5 352         -9 000        

Konserninterne gjestepasientkostnader 13 521        17 111        3 590         141 370      143 519      2 149         217 590      217 590      -             

Lønn til fast ansatte 118 994      125 357      6 363         1 110 968   1 127 643   16 675        1 696 856   1 715 196   18 340        

Overtid og ekstrahjelp 8 625         6 078         -2 547        60 791        48 575        -12 216      93 054        81 054        -12 000      

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 27 718        29 823        2 105         243 889      262 411      18 522        374 656      403 109      28 453        

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -8 430        -8 657        -226           -70 701      -69 253      1 449         -106 883     -103 883     3 000         

Annen lønn 26 954        26 603        -351           174 774      180 114      5 340         281 115      285 115      4 000         

Avskrivninger 8 812         9 144         332            71 171        73 420        2 249         106 925      109 925      3 000         

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 33 934        36 286        2 353         300 826      290 240      -10 586      456 220      443 257      -12 964      

SUM DRIFTSKOSTNADER 276 419      281 830      5 411         2 379 196   2 384 124   4 928         3 641 825   3 654 655   12 829        

DRIFTSRESULTAT -4 603        -2 917        -1 686        -21 444      -23 323      1 879         -9 993        -34 993      25 000        

Finansinntekter 870            1 042         -172           7 718         8 338         -620           12 507        12 507        -             

Finanskostnader 212            209            4                1 710         1 682         28              2 514         2 514         -             

FINANSRESULTAT 658            834            -176           6 008         6 656         -648           9 993         9 993         -             

ORDINÆRT RESULTAT -3 945        -2 083        -1 862        -15 436      -16 667      1 231         0                -25 000      25 000        

Pensjonskostnader -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -3 945        -2 083        -1 862        -15 436      -16 667      1 231         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
Aug 16 Jul 17 Jun 17 Mai 17 Apr. 17 Mar. 17 Feb. 17 Jan. 17 Des. 16 Nov. 16 Okt. 16 Sep. 16 Hittil i år Hittil i år

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

Kirurgisk klinikk (1 438)         (6 251)         (3 361)         (1 680)         (3 589)         83                (2 055)         (77)              (4 750)         (1 994)         (3 838)         (1 392)           (18 368)         (18 368)         

Medisinsk klinikk (1 620)         (122)            (2 336)         1 731          (819)            1 320          (226)            3 116          (579)            1 037          (2 057)         (1 812)           1 044             1 044             

Barne- og ungdomsklinikken 164             (279)            83                (73)              (1 192)         (301)            (773)            228             (408)            887             (1 583)         97                  (2 144)           (2 144)           

Akutt og beredskap 356             32                145             902             849             (426)            314             (688)            (1 586)         13                297             284                1 483             1 483             

Medisinsk Serviceklinikk 200             (1 107)         372             505             (2 299)         3 008          391             (119)            (2 199)         (463)            (1 878)         (678)               950                950                

Psykiatri og rus 1 213          (334)            (1 325)         483             17                1 299          881             (192)            962             895             225             1 525             2 043             2 043             

Service og systemledelse (1 223)         511             (1 692)         (1 180)         (23)              (43)              (997)            (9)                 1 975          (867)            1 224          (991)               (4 656)           (4 656)           

Administrasjonen (218)            73                452             (491)            1 157          590             (112)            457             (7 004)         (4 689)         (7 192)         (1 782)           1 909             1 909             

Felles - øvrig (1 379)         (285)            1 210          (700)            8 429          (4 707)         2 088          (2 354)         (1 410)         1 825          (194)            549                2 302             18 969          

Totalt STHF (3 945)         (7 761)         (6 452)         (503)            2 531          822             (489)            362             (15 000)      (3 357)         (14 997)      (4 200)           (15 436)         1 231             
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6. Økonomi 
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Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense

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

Bygg & anlegg 1 514 13 000 13 000

MTU 6 822 30 000 40 000
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Risikovurdering per 2. tertial 2017 
Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer 

og i tråd med de styringskrav som Helse Sør-Øst fastsetter i oppdragsdokument og 

foretaksmøte, samt øvrige vedtak som fattes av styret i Sykehuset Telemark. Effektiv styring 

forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre 

styringssvikt, feil og mangler. 

 

Løpende risikovurderinger er et av grunnlagene for styringsdialogen internt i helseforetaket 

og inn mot styret blant annet via tertialvis risikovurdering og risikovurderinger i prosjekter og 

andre oppgaver som funn fra eksterne tilsyn. 

 

Risikovurdering innebærer å identifisere risiki, som kan true oppfyllelsen av virksomhetens 

mål og krav. Med bakgrunn i mål og krav er risikovurderingen et hjelpemiddel for styret og 

ledelsen til å identifisere hvilke områder som bør ha størst prioritet i kommende periodes 

internkontrollarbeid.  

 

Videre vil risikovurderingen gi grunnlag for risikostyringen i virksomheten. Risikostyringen 

omfatter tiltak og prioriteringer for hva som bør følges opp. 

 

Risikovurderingen gir også en fremstilling av hvilke områder som har spesielt ledelsesmessig 

fokus. Risikostyringen forutsetter at det utarbeides tiltaksplaner for de områdene som er 

forbundet med uakseptabel risiko. 

 

Risikovurderinger i 2017 for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger 

korrigert for nye utfordringer som fremkommer, det være seg i oppdragsdokument 2017, 

foretaksprotokoller eller bestillinger fra styret i sykehuset. For alle områder gjøres en 

vurdering for hva som er sannsynligheten for at helseforetakets mål og krav ikke vil bli 

oppfylt. Samtidig vurderes risikoområdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at 

området ikke håndteres på en god nok måte. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens 

gjøres uavhengig av hverandre. 

 

I matrisen Risikokart etter 2. tertial 2017 under vises hvordan områdene, ut fra vurdert 

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

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

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

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

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

angi når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning.  

 

Risikobildet er først og fremst et verktøy for ledelsen ved sykehuset for å identifisere hvilke 

områder som trenger særskilt oppmerksomhet i perioden fremover. Hensikten med den økte 

oppmerksomheten er å kunne korrigere utviklingen for å oppnå så gode resultater som mulig i 

løpet av året. Tiltakene som er tatt inn i tabellen Iverksatte og planlagte tiltak for 

risikoområder med mer enn akseptabel risiko skal bidra til dette. 

 

Generelt vurderes det foreliggende risikobildet etter 2. tertial 2017 slik at det ikke foreligger 

økt risiko for redusert kvalitet og pasientsikket 
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Risikokart etter 2. tertial 2017 

Sannsynlighet 1: Meget liten Konsekvens: 1: Ubetydelig 

2: Liten 2: Lav 

3: Moderat 3: Moderat 

4: Stor 4: Alvorlig 

5: Svært stor 5: Svært alvorlig 

    Fargekoder i risikovurderingen: Rød farge: Kritisk 

Gul farge: Moderat 

Grønn farge: Lav 

 
  

 
 
Kommentarer til matrisen med hensyn til endringer i områder fra 1. tertial til 2. tertial 2017: 

o Økonomi (2) er endret fra moderat til høy risiko 

o Radiologi (7) er tatt inn som nytt risikoområde per 2. tertial 

o Informasjonssikkerhet er tatt inn som nytt risikoområde per 2. tertial
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Risikoområder 

Sannsynlighet 

 

Konsekvens 

 Risiko 

tertial 

3 - 2016 

 1, 2, og 3  

2017 

For de enkelte risikoområdene legges følgende vurderinger og tiltak til grunn for 

ledelsens oppmerksomhet i 2017: 

Det henvises til virksomhetsrapporten per 1. tertial for detaljer om status for 

måloppnåelse på de ulike områdene.  

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   

3 
1 2 3  

1. Kvalitet og tilgjengelighet 

 Ventetiden er redusert  

 Fristbrudd 

 Infeksjoner 

 Direkte time 

 Korridorpasienter 

 Pasientsikkerhetsprogrammet 

  X   
 

   X  
     Risiko er vurdert som “moderat” og vurderes å være uendret siden forrige vurdering.  

 

 

 

   

2. Økonomi 

 
 X    

 
   X  

     Risiko er vurdert som “høy», og økt fra forrige vurdering..   

3. 

 

 

Bemanning  

 Årsverk 

 Variabel lønn og innleie 

 Sykefravær og AML 

 Kompetanse 

 

 
 

X 
  

 
   X  

     Risiko er vurdert som “moderat», og vurderes å være uendret siden forrige vurdering 

 

 

 

 

   

4.  Aktivitet somatikk og psykiatri    X     X        Risiko er vurdert som “moderat” og vurderes å være uendret siden forrige vurdering  

5. Oppdrag og bestilling 2017 

(OBD) 

 

 X    

 

  X   

     Risiko er vurdert som “moderat” og vurderes å være uendret siden forrige vurdering 

6. 

 

Strategi – delmål 2017 
 X    

 
  X   

     Risiko er vurdert som “moderat” og vurderes å være uendret siden forrige vurdering 

7. Radiologi    X      X       Risiko er vurdert som ”høy”. Nytt risikoområde fra 2. tertial 2017 

8. Informasjonssikkerhet    X     X        Risiko er vurdert som ”moderat”. Nytt risikoområde fra 2. tertial 2017 

  



  

   Side 4 av 9 
 

I tabellen under fremkommer planlagte og iverksatte tiltak for å redusere risikoen og øke måloppnåelsen:   

Planlagte og iverksatte tiltak i forhold til risikoområder i Sykehuset Telemark HF per 2. tertial 2017 

Risikoområder Beskrivelse 

Mulig konsekvens 

Tiltak Effekt Ansvar Frist 

1. Kvalitet og tilgjengelighet 

Ventetiden 

redusert 

Fristbrudd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infeksjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasienter får ikke 

oppfylt sin rett til 

nødvendig helsehjelp. 

Spesialisthelsetjenesten 

overholder ikke juridisk 

bindende forpliktelse til 

å oppfylle pasientens 

rettighet, og pasientens 

rettslig krav på 

behandling innen den 

fristen som er fastsatt. 

Ventelistene gås gjennom jevnlig for å sikre at de er reelle, 

og kvalitetssikre ventetider, fristbrudd og 

langtidsventende.Ventelister følges opp kontinuerlig med 

sikte på å unngå fristbrudd, og det ryddes i ventelister hver 

måned for å unngå fristbrudd ventende pasienter. 

Det er planlagt økt poliklinisk aktivitet og dagbehandling 

med sikte på å redusere ventelister og unngå fristbrudd.  

 

 

 

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 er 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. 

Redusert unødig 

ventetid 

Pasientene skal 

ikke oppleve 

fristbrudd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færre infeksjoner, 

kortere liggetid  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løpende 
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Direkte time 

 

 

 

 

Korridor-

pasienter 

Pasient-

sikkerhets-

programmet 

Fokus på langtidsplanlegging av legenes arbeidsplaner. 

Ferier, permisjoner og kurs legges inn i planene. De fleste 

klinikkene ligger over 80 %. 

 

Korridorpasienter er nå på et lavt nivå etter at tiltak, som 

følge av implementerte tiltak 

Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet anses som 

implementert med unntak av Samstemming av 

legemiddellister. Spredningen har økt fra 87 % til 92 % fra 1. 

tertial 2017. Det foreligger egen plan for implementering av 

de nye innsatsområdene som er kommet i 2017. 

 

Pasienten får 

timeavtale 

sammen med 

bekreftelse på 

mottatt 

henvisning. 

 

Ingen pasienter på 

korridor. 

Pasienter og 

brukere får, og 

opplever å få 

trygg og god 

helsehjelp 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

 

Løpende 

 

 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

2. Økonomi 

 STHF må skape 

økonomisk 

handlingsrom for å sikre 

nødvendige 

investeringer. 

 

Styring og kontroll med 

ressursbruken er viktig 

for å kunne gjøre de 

riktige faglige 

prioriteringene og sikre 

høy kvalitet på 

pasientbehandlingen 

Det jobbes fortsatt med gjennomgang av egen drift og 

identifisering av tiltak som kan forbedre bæreevnen på sikt.  

Det er igangsatt en tettere intern oppfølging for å sikre 

målsettingen om årsresultat i balanse, som er 25 millioner kr. 

bedre enn styringsmålet.  

Klinikkene jobber med realisering av et omfattende 

innsparingsprogram, med tiltak som berører hele 

organisasjonen. Parallelt, jobbes det med nye korrigerende 

tiltak, mange av engangskarakter, som kan gi raske positive 

bidrag til resultatutviklingen i år. Kompleksiteten i 

effektiviseringsarbeidet er stor, med både 

kostnadsreduserende tiltak og aktivitetsøkninger. Dette har 

utfordret den interne økonomistyringen i større grad enn 

forventet. 

Sikre økonomisk 

handlingsrom i 

henhold til 

budsjettert 

resultatbane og 

investerings-

program 

Klinikksjefer,  

ledere og stab 

 

Løpende 
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3. Bemanning  

 Årsverk 

 Variabel lønn og innleie 

 Sykefravær og AML-brudd 

 Kompetanse  

 Ressursplanlegging 

Årsverk, 

variabel lønn 

og innleie 

Sykefravær 

 

 

AML-brudd 

 

Kompetanse 

og rekruttering 

 

 

 

Ressursplan-

legging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikre utnyttelse av 

ressurser på best mulig 

måte i 

pasientbehandlingen 

Det arbeides med omstilling og nedbemanning for å nå 

budsjettmålet for 2017.   

 

 Spesielt fokus på avdelinger i omstilling og tiltak for å 

redusere sykefraværet 

 Følge opp avdelinger med høyt sykefravær 

 Samarbeid med NAV for å redusere sykefraværet  

 

 Forbedre arbeidet med tjenesteplaner og vaktplaner, som 

i minst mulig grad gir rom for AML brudd  

 “Prosjekt bemanningsplanlegging og ressursstyring”.  

 Følge opp STHFs vedtatte strategi for å rekruttere og 

beholde spesialistkompetanse ved STHF 

 Ulike kanaler benyttes og tiltak iverksettes for å skaffe 

spesialister (blant annet deltakelse på messer, 

annonsering, rekrutteringsbyrå). Spesielt fokus på 

spesialiteter med rekrutteringsutfordring (overleger til 

radiologi og BUP) 

 

 Det er utarbeidet en handlingsplan for ressursstyring, og 

etablert en arbeidsgruppe som følger opp 

konsernrevisjonens anbefalinger, slik at tiltak 

gjennomføres. 

Sikre økonomisk 

bæreevne 

 

 

 

Redusert 

sykefravær 

 

 

Redusert antall 

AML-brudd 

Riktig 

kompetanse på 

rett sted og til rett 

tid 

 

 

 

Forbedring av 

intern styring og 

kontroll 

Klinikksjefer 

og ledere 

 

HR-enhet/ 

klinikker 

 

 

HR-enhet/ 

klinikker 

HR-enhet/ 

klinikker 

 

 

 

 

 

HR/Analyse 

 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende  

Løpende 

 

 

 

 

 

 

Løpende 

 



  

   Side 7 av 9 
 

 

  

4.  Aktivitet somatikk og psykiatri 

  Ikke god nok 

ressursutnyttelse 

Lengre ventetider og 

fristbrudd 

Riktig effektivitetsnivå ved tverrfaglig arbeid, for eksempel 

tidsbruk på møter, antall deltagere etc. 

Omstillingsprosjektet 2016 – 2018: Delprosjektet Drift 

Skien/Porsgrunn/Notodden - tiltak for god 

kapasitetsutnyttelse. 

 

Økt aktivitet og 

bedre utnyttelse 

av ressursene. 

Flere pasienter får 

behandling. 

Klinikker Løpende 

5.  Oppdrag og bestilling 2017 (OBD) 

  Oppdragsdokument 

2017 til STHF 

viderefører HSØ og 

Regjeringens  

målsetninger og slår fast 

STHFs sørge for ansvar 

for at befolkningen i 

opptaksområdet får 

tilgang til 

spesialisthelsetjenester 

slik dette er fastsatt i 

lover og forskrifter 

 

 

I virksomhetsplanen til STHF er alle mål og krav fra STHS 

strategi og OBD registrert med ansvarlige for måloppnåelse. 

Hver ansvarlig har lagt inn tiltak og det rapporteres på status 

for måloppnåelse hvert tertial. 

Innfrielse av 

HSØs oppdrag 

Ansvarlige for 

hvert mål/krav 

er definert i 

virksomhets-

planen til 

STHF 

Løpende 
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6. Strategi – delmål 2017 

  Sykehusets vedtatte 

strategi blir ikke 

innfridd. Dette kan ha 

betydning for pasienter. 

Se tekst over for punkt. 5. Innfrielse av 

sykehusets 

vedtatte strategi 

for 

Ansvarlige for 

hvert 

område/mål er 

definert i 

STHFs 

virksomhets-

plan 

Løpende 

7.  Radiologi 

 Kapasitet 

diagnostikk 

 

 

 

 

 

 

 

Stabil 

bemanning/ 

rekruttering av 

egne 

overleger/ 

redusere 

innleie 

 

 

 

Kostnader 

 

 

 

Økende behov og 

etterspørsel etter 

radiologiske tjenester 

utfordrer kapasiteten. 

Dette kan medføre 

lengre svartider og 

dermed lengre liggetider 

for innlagte pasienter. 

 

Generelt gir en situasjon 

med flere vakante 

radiologstillinger som 

dekkes opp med innleide 

vikarer utfordringer for 

arbeidsmiljø og 

fagutvikling, og 

medfører store ekstra 

kostnader. 

 

Strukturelle forhold og 

politiske føringer 

vanskeliggjør 

gjennomføring av 

Radiologi er eget delprosjekt i «Omstilling STHF 2016-

2018», med oppdrag å: 

 Om mulig, redusere antall radiologiske 

undersøkelser. Redusere antall undersøkelser på 

vakttid, evt. forskyve undersøkelser til ordinær 

kjernetid. 

 Det legges opp til kvartalsvise møter med aktuelle 

fagmiljøer for å bedre henvisningspraksis og oppnå 

gode pasientforløp. 

 Lage en plan for å skape et robust radiologitilbud for 

hele Telemark 

 Vurdere totalt tjenestetilbud i et 3-års perspektiv 

 Lage en 3 års plan for rekruttering og 

opplæringsbehov 

 Vurdere alternative driftsmodeller, evt. kjøp av 

tjenester 

 Lage en 3 års plan for innsparing  

 

Det jobbes kontinuerlig med rekruttering og tiltak for å 

beholde ansatte. 

 

 

Oppnå god 

diagnostikk med 

korte svartider. 

 

Unngå unødige 

undersøkelser, 

dette sparer 

pasienten for 

unødig stråling og 

sykehuset for 

unødvendige 

kostnader. 

 

Stabil bemanning 

for å kunne få et 

robust 

arbeidsmiljø 

og god faglig 

utvikling 

Medisinsk 

serviceklinikk 

i samarbeid 

med de andre 

klinikkene. 

Løpende 
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kostnadsbesparende 

tiltak. 

 

Rekruttering av 

radiologer til Notodden 

er svært krevende, per 

august er 4 av 5 

radiologstillinger 

vakante 

 

ST er pålagt fra HSØ å se på større samarbeid med SiV og 

radiologi er meldt inn som ønsket område for å samarbeide. 

 

Fra 4. september etableres felles vaktordning for Notodden 

og Skien. 

8.  Informasjonssikkerhet 

  Databehandler ansvar -

uklar rollefordeling 

mellom HF og RHF 

Det foregår flere regionale prosesser i Helse Sør-Øst som 

berører informasjonssikkerhet. Prosessene innebærer at 

helseforetakene i regionen må standardisere arbeidsprosesser 

og rutiner på de aktuelle områdene. Sykehuset Telemark i ser 

behov for å sikre at felles regionale beslutninger og føringer 

løftes inn i sykehuset slik at vi sikrer god lokal behandling og 

vurdering.  

 

Tiltak i STHF;  

 Komplettere alle nødvendige Nivå1 styrende, 

gjennomførende og kontrollerende dokumenter 

 - implementering nedover i organisasjonen 

 ROS 

 Informasjonskampanje 

 Tilgangsstyring 

 Loggkontroll 

 

Sikre klar 

rollefordeling 

mellom HF og 

sykehus 

ADs 

ledergruppe  
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STHF Strategi 2016-2019

1 Kreft - Medisinsk strategisk 

område

Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3

1.1 Ivareta planlegging av strålesenter i idefasearbeidet 

for utbygging av somatikk Skien

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

Idefasearbeid pågår. Planlagt STHF styrebehandling i desember 

2017. 

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

starte rekruttering av nøkkelpersonell
MSK MSK

Tilsagn om 2,5 millioner kroner fra HSØ, hvorav 0,8 millioner 

kroner i 2017 og det resterende i 2018.

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

målrettet mot spesielt lunge og prostata området for å 

identifisere alle flaskehalser. Innen prostataområdet er det nå 

ansatt dedikert forløpskoordiantor som også skal ha ansvar for 

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

en person til hematologiske forløp , diagnostisk og metastaser 

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

dypere inn i problematikken rundt lunge. 

Det har vist seg å ta lengre tid en forventet å få på plass dedikert 

personell med nødvendig kunnskap innen de nevnte områdene. 

Sommerferieavvikong har bidratt til dette. Vi forventer nå en 

forbedring  på disse områdene framover.

1.4 STHF skal sørge for å gi aktuelle kreftpasienter et 

godt PET tilbud

1.4.1 Utrede alternative eller supplerende tilbud til OUS
MSK MSK

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

del av dette prosjektet

Hovedmål 2016-2019

Status

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

* STHF skal ha et nært og tilgjengelig stråletilbud innen 2019 

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

Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM
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Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3

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

(som skal være gjeldende fra 2017)

KPR KPR Det er inngått avtaler med kommunene

2.1.2 Prosjekt Likemannsarbeid - satsning TSB (tiltak for å unngå 

avbrytelse av pasientforløp og avrusning) - Se tiltak OBD
17

KPR KPR Likemannsprosjekt iverksatt, sammen med kommuner, 

Borgestadklinikken, NAV og brukerorganisasjonene.

Samordnet pasienttilbud mellom somatikk og 

rus/psykiatri

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

her avventer vi pakkeforløpene som ikke kommer før tidligst 

2018.

2.2.2 Heve kompetanse på rusområdet av leger tilhørende somatikk 

gjennom hospitering, undervisning, samordning av rutiner ved 

inntak, m.m.

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

hospitering av leger fra somatikken

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

psykiatrien og halvt fra somatikken og bistår ved identifisering 

av alkoholproblematikk i somatikken

Status

* Etablere et samordnet helhetlig rustilbud i Telemark

* Samordne pasienttilbudet mellom somatikk og rus/psykiatri

Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

Ref. OBD 

2017

Rus og avhengighet - Medisinsk strategisk område
Hovedmål 2016-2019

2.1

2.2
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Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3
3.1 Samhandling med primærhelsetjenesten 

• riktig arbeidsdeling mellom fastlege, legevakt og 

sykehus 

• sømløs tjeneste der pasientene ikke merker 

”overgangene” mellom forvaltningsnivåene 

• målstyrt kompetanseoverføring 

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

Perioden 2017 - 2019

3.2 Prehospital tjeneste 

• responstider i tråd med nasjonale krav (Er ikke 

konkretiserte krav , men anbefalte nivåer. Dette 

måles løpende)

• innfrielse av formelle kompetansekrav 

3.2.1 ABK ABK Rapporteringer viser gode resultater, dog ikke full

innfrielse av nasjonale anbefalinger.  Nye målekriterier som 

hensyntar by/land-problematikken er under utarbeidelse 

nasjonalt. Krevende geografi med store avstander i deler av 

Telemark krever betydelig økt antall ambulanser/lokasjoner om 

overordnede responstidsmål skal kunne innfris.
3.3 Akuttmottak 

• ivareta vedtatte kompetansekrav (Ledergruppa har 

vedtatt at kravet om LIS på Notodden ikke kan innfris)

• Innfri vedtatte kvalitetskrav til pasientbehandling 

og ventetider 

3.3.1 ABK ABK Gjennomførte tilsyn har gitt tilbakemelding om vel fungerende 

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

diagnostikk og behandlingsoppstart i akuttmottak.  Dette gir i 

noen tilfeller lengre oppholdstid, men bedret pasienttrygghet 

og kvalitet i akutt fase. 

3.4 Trygge behandlingstilbud på riktig behandlingssted 

• tydelig lokalisering av fylkets akutte 

behandlingstilbud (kommune og sykehus) 

(Prosedyreendringer gjennomførti 2016)

• pasienter transporteres uten unødig forsinkelse til 

riktig behandlingssted (i og utenfor Telemark). 

• tilgjengelighet på relevante 

spesialister/kompetanse for trygg diagnostikk og 

behandling i hele behandlingskjeden 

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

delprosjekt 2017

ABK ABK Under arbeid i akuttkjedeprosjektet.  

3.5 Sømløs kvalitet i hele akuttkjeden 

• felles målbilde og ambisjonsnivå for 

akuttmedisinske tjenester i hele fylket 

• avklarte medisinske vurderingskriterier, ansvar og 

roller mellom alle aktørene 

• god og likeverdig samhandling og informasjonsflyt 

• aktive samarbeidsfora 

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

utløpet av strategiperioden 2019. Utfordring med finansiering av 

sysemer og ruitner for felles triagering og informasjonsflyt som 

følger pasienten i hele akuttforløpet

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

* En helhetlig, sammenhengende akuttkjede 

* Ensartet kunnskapsbasert praksis 

StatusAnsvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

Akuttkjede - Medisinsk strategisk område
Hovedmål 2016-2019



STATUS DELMÅL STRATEGI 2017 STHF 

Vedlegg 3 til styresak 70-2017 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 

 
 

4 
 

 

4

Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Kommentarer

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

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

Ikrafttredelse fra 2017

FDIR FDIR
Brukerutvalgets leder er fullverdig medlem i FU.

4.1.2 Innføre kjernejournal FDIR FDIR Sluttrapport er levert og lagt fram i henhold til plan. Direktørens 

ledermøte besluttet å utvide tilgangen til kjernejournal til en 

noe videre ansattgruppe. Det kjøres derfor en fase 2 av 

prosjektet i høst.

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

jobber også med å utarbeide en digital 

brukertilfredshetsundersøkelse, og vi skal delta i 

pasientsikkerhetsprogrammet "Trygg utskrivning".  

Samhandlingskoordinator Hege Holmern følger opp i samarbeid 

med kommunikasjonssjef. 

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

leverte rapport pr desmber 2015. Forprosjektfase ble stoppet av 

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

STHF Omstilling 2016-2018. 

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

rolle for resepsjoner med pilot ved STHF Porsgrunn fullførte 

forprosjekt høst 2016, og gjennomføring med endret rolle for 

resepsjon ved STHF Porsgunn fullføres med oppstart pr august 

2017. Prosjektet skal evalueres for å danne grunnlag for 

videreføring til øvrige STHF resepsjoner. Prosjektet ble overført 

til prosjekt STHF Omstilling 2016-2018 - fullført oppstart pr 

august 2017

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

Likemannsprosjekt iverksatt, sammen med kommuner, 

Borgestadklinikken, NAV og brukerorganisasjonene.

4.3.2 Pilot samvalg dialyse 35 MED MED

Kontinuerlig fokus på å øke antallet pasienter i hjemmedialyse. 

Dialysemoalitet avgjøres i sanråd med pasienten i det enkelte 

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

hjemmedialyse (tallene varierer noe). Andel i juli: 27 %

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

* Pasientvennlig ankomst i Sykehuset Telemark

* Styrket samarbeid mellom sengepostene 

* Riktig funksjonsfordeling mellom Skien/Porsgrunn og Notodden

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

* Styrket samarbeid med kommunehelsetjenestene i Telemark

Hovedmål 2016-2019

Status

Brukermedvirkning og samarbeid - Suksessfaktor

Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

4.3

4.1

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

henvisningen ikke følger veider. Se også tiltak under 4.4.2

ABUP: Videreføre Samarbeidsmøter på seksjonsnivå med 

kommunene om ansvarfordeling mellom bup og kommune

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

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

via kommuneoverlegene. Møtene ledes av PKO. ABUM: Har 

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

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

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

spesialisthelsetjenesten gi tilbake til fastlegene. Vil oppsøke 

fastlegekontorer for å diskutere hva som skal overføres tilbake 

til fastlegene.

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

lokal bup

Ellers fortsetter dialogen med dagens PKO/PKS og deres 

tilbakemeldinger til fastlegene og til oss. 

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

4.4.3 Samarbeid med kommunehelsetjenesten i akuttkjeden (Del av 

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

kompetanseutvikling etablert. 

Delprosjektet skal kartlegge allerede eksisterende 

samarbeidsmøter og nettverk og skal utarbeide, etablere og 

drifte faste samarbeidsarenaer og møteplasser. 

Samarbeidet skal baseres på likeverdighet , felles 

kompetanseutvikling, erfaringsarenaer, felles øvelser og 

innføring av felles verktøy. 

Delprosjektet skal arbeide ut mot alle partene i akuttkjeden og 

kartlegge behov i tråd med nasjonale og lokale føringer. 

Det skal ved behov utarbeides konkrete avtaler om ansvar for de 

ulike deler av samarbeidet i akuttkjeden. 

4.4.4 Gjennomgang av våre ambulante tjenester Klinikksjefer Prosjektl. A.F. KIR: Ambulant sårteam sikrer kompetanseoverføring til 

kommunene og reduserer behovet for pasienttransport. Dette 

reduserer også pågang på kir.polklinikk. 

Ambulant audiograf reduserer behovet for pasienttransport og 

avlaster hørselssentralen. Kapasiteten på ØNH er tilpasset 

4.4 Styrket samarbeid med 

kommunehelsetjenestene i Telemark 
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Nr Delmål 201 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Kommentarer

T1 T2 T3

5.1 Styrke lederkompetansen 5.1.1 Planlegge og gjennomføre lederutviklingsprogram for nivå 4 

ledere
HR HR

Skisse for lederutviklingsprogram skal behandles av 

ledegruppen i slutten av mai. Planlagt oppstart høsten 2017 

5.1.2 Planlegge og innføre system for lederopplæring på definerte 

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

pasientsikkerhet m.v.)

HR HR

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

kapasitet

5.2 Forbedre rekrutteringsprosesser 5.2.1 Evaluere rekrutteringsprosessene og gjennomføre definerte 

forbedringstiltak

HR HR

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

midlertidig ansettelser. Adminsitrerende direktør har godkjent 

alle faste ansettelser. Staben har jevnlig evaluert virkningen av 

tiltakene gjennom oppfølging av brutto månedsverk.

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

5.3.1 Oppsummere kompetansekartleggingen, utarbeide 

behovsanalyse og  gjennomføre tiltak på kritiske områder 
HR HR

Kompetansekartlegging er gjennomført i alle klinikker

5.3.3 Overordnede føringer for suksesjonsplanlegging
HR HR

Overordnede føringer er ikke utarbeidet, men hver klinikk har 

en intern plan for erstatning av nødvendig personell

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

utdanningen FDIR, HR HR

Arbeid i gangsatt med å etablere utdanningsråd. Linja er 

involvert. Flere leger har vært på regionale veilederkurs 

vår/høst 2017

Hovedmål 2016-2019

Ledelse og kompetanseutvikling - Suksessfaktor

Målstyrt kompetansestyring

Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

5.3

* Rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere

* Styrket beslutningskvalitet og gjennomføringskraft i lederlinjen

* Riktig person på rett plass

* Styrket lederkompetanse; Endringsledelse

* Implementere virksomhetsstyringsmodellen

Status
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Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

Kommentarer

T1 T2 T3
6.1 Timeavtale: Pasienten får timeavtale sammen med 

bekreftelse på mottatt henvisning.

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

permisjoner og kurs legges inn i planene.

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

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

fristbrudd ventende pasienter. Planlegging av 

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

unngå fristbrudd og unødig økte ventetider.

6.3 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager 

for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling og under 60 dager for somatikk

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

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

fristbrudd ventende pasienter.

6.4 Lettere for pasient å kontakte sykehuset 6.4.1 Innføre digitale pasienttjenester og "et nummer inn" Prosj.l. A.F Prosj.l. A.F Evaluering av lavdriftsperiode/sommer 2017 pågår. Oppstart av 

planlegging for 2018 startes etter evaluering .

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

vaktbærende fag) og Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Klinikksjefer Prosj.l. A.F KIR og MED klinkk har gjennomført tiltak og kuttet kostnader. 

ABK ligger litt etter planen, men har gjennomført tiltak og kuttet 

kostnader. Forventer full effekt i ut året. 

KPR forventer effekt fra høsten 2017.

6.5.2 Vurdere operasjonstilbud hver lokasjon 

(delprosjekt B1 Drift Skien, Porsgrunn, Notodden)

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

Har ikke konkludert. 

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

Skien (delprosjekt B1 Drift Skien, Porsgrunn, Notodden)

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

Har ikke konkludert. 

6.5.4 Sikre riktig fordeling av operasjoner mellom dagkirurgi og 

poliklinikk operasjoner (delprosjekt B1 Drift Skien, Porsgrunn, 

Notodden)

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

Har ikke konkludert. 

6.5.5 Justere arbeidstid/vurdere driftstider i Skien, Porsgrunn og 

Notodden for å forbedre utnyttelsesgrad og pasientflyt

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

Forslag under utarbeidelse. 

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

6.5.7 Ressurser sengeposter og Aktivitetsbasert 

bemanningsplanlegging (delprosjekt B2 Ressurser 

sengeposter)

Klinikksjefer Prosj.l. A.F Implementering av «God ressursstyring» pågår. Hittil har 

arbeidet omfattet 9 sengeposter, og implementering planlegges 

ved ytterligere 7 sengeposter i 2017 og 3 i 2018.

Hovedmål 2016-2019

Planlegging og ressursforvaltning - Suksessfaktor

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

* Ingen fristbrudd

* Korte ventetider

* Lettere for pasient å kontakte sykehuset

* Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

* Utvidet åpningstid 

* Ta i bruk moderne og oppdatert utstyr og programvare

Status
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7 Innen utgangen av strategiperioden 2016-2019 skal vi ha oppnådd følgende:
Hovedmål 2016-2019

Nr Delmål 2017 Nr Tiltak 2017 Ref. OBD 

2017

Tiltaksansvarlig Komentarer

T1 T2 T3
7.1.1 Sykehuset har fått nye nettsider som vektlegger behandling 

og diagnoser. Innholdet skal utvikles og oppdateres jevnlig 

slik at nettsidene blir den viktigste kanalen for 

pasientinformasjon.

Kommunika-

sjonssjef

Dette er et omfattende arbeid som krever mye ressurser i 2017.

7.1.2 Få på plass en pasienttilfredshetsundersøkelse som kan 

brukes av alle seksjoner og avdelinger ved sykehuset.

Kommunika-

sjonssjef

Vi har jobbet med ulike løsninger, og det ble gjort et grundig 

arbeid rundt dette i 2016. Vi planla å gjennomføre manuelle 

undersøkelser (papir), men dette strandet på grunn av ressurser 

og praktisk gjennomføring. Vi har prøvd å finne en digital løsning 

som er brukervennlig og som sikrer personvern. Samtidig ønsker 

vi bred deltakelse. Inntil videre vil vi lansere en 

brukerundersøkelse på nettsidene våre. 

7.1.3 Vi jobber kontinuerlig med omdømmet til Sykehuset 

Telemark. Vi skal være åpne og tilgjengelig overfor 

journalister og andre, og vi skal svare opp kritikk og 

tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Vi jobber aktivt 

med å synliggjøre bredden i tilbudet ved Sykehuset Telemark 

og informere om driften. Vi bruker Facebook til å dele 

aktuelle saker og oppnå tettere dialog med offentligheten. 

Kommunika-

sjonssjef

Det er ikke gjennomført PasOpp det siste året, og vi har derfor 

ikke  resultater som vi kan bruke. Omdømmemålingen til HSØ er 

lite egnet til å rangere helseforeteksens totale omdømme. 

7.1.4 Vi skal fortsette arbeidet med å publisere uønskede 

hendelser
Kommunika-

sjonssjef

Vi publiserte nesten 20 prosent av de uønskede hendelsene i 

2016, men hittil i 2017 har dette arbeidet stoppet opp. Dette 

skyldes trorlig ressurser i kvalitetsavdelingen og i klinikkene.

7.2.1 FDIR

7.2.2 Se OBD for tiltak mht fristbrudd, ventetider 1,2,3 FDIR

7.2.3 Se OBD for tiltak mht infeksjoner 23 FDIR

7.2.4

FDIR

 

7.1 Pasienten skal oppleve åpenhet, bedre informasjon 

og likeverdig kommunikasjon 

Måleparameter: 

• Bedre skåring på definerte spørsmål i 

pasienttilfredshetsundersøkelsen 

• Være blant beste 1/3 i PasOpp og HSØs 

omdømmemåling

• Færre klager fra pasienter knyttet til 

kommunikasjon og oppførsel

• Barometer; ”Hvor fornøyd er du med ditt møte med 

oss?”

• Minst 20 % av uønskede hendelser (3-3 meldinger) 

offentliggjøres anonymisert

7.2 Bedre kvalitet i pasientbehandlingen

Måleparameter:

• Være blant beste 1/3 på alle aktuelle nasjonale og 

regionale kvalitetsmålinger

• Ingen fristbrudd og korte ventetider 

• Redusert antall infeksjoner

• Etterleve felles prosedyrer og retningslinjer på 

tvers av geografi målt ved internrevisjoner

Status
Ansvarlig 

rapportering 

mnd. tert. og 

ÅM

* Pasienten skal oppleve åpenhet, bedre informasjon og likeverdig kommunikasjon

* Bedre kvalitet i pasientbehandlingen
* God rekrutteringskraft 
* STHF har skapt økonomisk handlingsrom som sikrer faglig utvikling og rom for investeringer
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7.3.1

Være tidligst mulig ute med å lyse ut stillinger som vi kjenner 

til blir vakante. Deltakelse på jobbmesser.

HR-direktør

Utfordrende å rekruttere til enkelte legespesialiteter. Det 

arbeides kontinuerlig med tiltrekke seg og utdanne nødvenig 

kompetanse.

7.3.2 Dossier innføres for LIS 1 høsten 2017. GAT blir benyttet til 

registrering av personlig kompetanse i resterende 

personellgrupper i løpet av høsten 2017

HR-direktør Dossier er under innføring. Det må gjøres noe tilpasninger i GAT 

for å ivareta behovet for kompetanseregistrering.

7.3.3 Stimulere til større forskningsaktivitet, blant annet ved å i 

samarbeid med klinikkene legge til rette for de som forsker 

eller allerede har disputert får avsatt tid til videre forskning. FDIR/ 

Forsknings-

sjef i 2016: 56 vitenskapelige publikasjoner, per august 2017: 39. I 

2016 ingen doktorgrader, per august 2017: 5 pågående eller 

fullførte doktorgrader.

7.4 STHF har skapt økonomisk handlingsrom som sikrer 

faglig utvikling og rom for investeringer

Måleparameter:

• Oppfyller resultatkrav satt i vedtatt økonomisk 

langtidsplan (ØLP) som representerer et årlig 

overskudd på 60-80 mill kr. Dette sikrer finansiering 

av planlagte investeringer. 

• Skape ytterligere handlingsrom for å etablere 

strålesenter dersom dette tildeles Telemark

• Være blant beste 1/3 i lønnsomhet i HSØ, slik at vi 

kan styrke nødvendig kompetanse og videreutvikle 

areal og teknisk utstyr. Det vil også i større grad gi 

tilgang til regionale lånemidler.

• Være blant beste 1/3 i DRG per ansatt i HSØ 

(somatikk) og aktivitet per refusjonsberettiget 

stilling (psykiatri)

7.4.1

ALLE Økonomidir.

7.3 God rekrutteringskraft 

Måleparameter: 

• Forbedring på utvalgte rekrutteringsvanskelige 

områder

Ingen uønskede vakanser over 3 mnd av 

psykologspesialister og legespesialister 

• Vi benytter et verktøy for kompetanse og 

ressursstyring 

• Øke antall fagredaksjonelle artikler og doktorgrader

• Etablert nettverk for forskning med forskerkontakt i 

hver klinikk
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
1.1 Ny forskrift om ledelse og 

kvalitets-forbedring i helse- 

og omsorgstjenesten 

(Ikrafttredelse fra 1.1.2017). 

Referanse OBD pkt. 3.2  

Forskriften slår fast at det er 

toppledelsen som har ansvar 

for at virksomheten 

planlegges, gjennomføres, 

evalueres og korrigeres som 

del av virksomhetsstyringen 

 Gjennomgang av forskriften, samt en 

vurdering av i hvilken grad sykehusets 

styringssystem tilfredsstiller kravene 

(samsvarsvurdering), og hva som bør 

forbedres. 

 Ledergruppesak med samsvarsvurdering 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef og 

spesialrådgiver for virksomhetsstyring 

 

 

Mars  

 Plan med forslag til tiltak for områder som 

ikke tilfredsstiller kravene 

 

Arbeidsgruppe nedsatt av AD Høst  

 Forskrift tilgjengelig i nytt kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef 

 

Vinter 

2018 
 

 Endring av prosedyrer, sjekklister og 

dokumenter som bygger på tidligere 

internkontrollforskrift i helse og 

omsorgstjenesten   

 

Fagdirektør/kvalitetssjef, klinikksjefer 

og stabsdirektører 

Løpende  

1.2 Videreutvikle prosess og 

rutiner for arbeid med 

risikostyring 

 Videreutvikling av metodikk og rutiner for 

risikostyring i forbindelse med nytt 

kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef  Vinter 

2018 
 

1.3 Sikre at instrukser og 

vedtekter er oppdaterte og 

tilgjengelige 

 Oppdaterte vedtekter og instrukser på Pulsen 

og på nettsiden til STHF 

 

Spesialrådgiver virksomhetsstyring 15.04  

 
 

 Tilgjengelig i nytt kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef Høst  

1.4 Sikre at organisasjonskart er 

oppdatert 
 Organisasjonskart skal være oppdatert og 

tilgjengelig på Pulsen og på STHFs nettside 

 

Kommunikasjonssjef 

 

Løpende 
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
 Organisasjonskart tilgjengelig i nytt helhetlig 

kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef  Vinter 

2018 
 

 Sikre at rutiner for forvaltningsansvar av 

endringer i organisasjonsstrukturen skjer 

videre inn i fagsystemer (for eksempel, 

GAT/DIPS) - forvaltningsorganisasjonen 

IAM – ST 

HR-direktør Løpende  

1.5 Oppdatere  

 Årshjul og 

virksomhetsplan for 

virksomhetsstyringen på 

foretaksnivå. 

 møteplan på 

foretaksnivå for STHF 

 årsplan for styremøter  

 Utarbeide plan for virksomhetsstyring, 

årshjul og virksomhetsplan for 2017 

 

Spesialrådgiver 1. tertial  

 Strategi og delmål 2017 – operasjonalisering  

 

Klinikksjefer, stabsdirektører og 

spesialrådgiver for virksomhetsstyring 

1.mars  

 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 

oversendes HSØ og styrebehandles 

 

Økonomidirektør Mars - 

mai 
 

 Budsjett 2018 – ferdigstillelse, oversendes 

HSØ og styrebehandles 

 

Økonomidirektør  Des.  

 Oppdrag og bestilling 2017 -

Operasjonalisering  

 

Økonomidirektør, 

klinikksjefer og stabsdirektører 

Februar  

 Oppfølgingsmøter AD og klinikksjefer/ 

stabsdirektører 

 

AD Løpende  

 Årlig melding 2017 - operasjonalisering 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 1.mars  

 Fastlagt møteplan for 2018 (styret, 

ledergruppen, brukerutvalg, AMU, 

tillitsvalgte)  

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring Høst  



STATUS HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 VED STHF 

Vedlegg 4 til styresak 70-2017 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 

 

Side 3 av 6 
 

Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
  Oppdatere årsplan 2017 for styremøter 

 

Styresekretær Løpende  

  Inngåelse av lederavtale mellom AD og 

klinikksjefer/stabsdirektører 

 

Økonomidirektør 

 

1.januar  

 Inngåelse av lederavtale nivå mellom nivå 2 

og 3 og mellom nivå 3 og 4 

 

Økonomidirektør 

 

1.mars  

 Arbeidsgruppe som skal arbeide med revisjon 

av mal for lederavtaler 

 

Kvalitetssjef og spesialrådgiver for 

virksomhetsstyring 

1.juli  

1.7 Årlig oppdatere helhetlig  

«fullmaktsdokument»  
 Arbeidsgruppe som skal arbeide med  

revidering av fullmaktsdokumentene  

 

Kvalitetssjef og spesialrådgiver for 

virksomhetsstyring 

1.juli  

 Årlig styresak om fullmakter i desember 

 

Økonomidirektør 15.nov.  

1.8 Styringskrav i Oppdrags- og 

bestillerdokumentet (OBD) 
 Årlig styresak om kravene i OBD og 

tilleggsdokument til OBD 2017 

 

Spesialrådgiver virksomhetsstyring 27.mars 

10.sept. 
 

 Sørge for hensiktsmessig tilbakerapportering 

månedlig og tertialvis 

 

Klinikksjefer, stabsdirektører, 

kvalitetssjef og spesialrådgiver 

virksomhetsstyring 

Løpende  

 Rapportere Årlig melding 2016 til styret og 

til HSØ 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 1.februar 

1. mars 
 

 Oppfølging av vedtak i foretaksprotokoller 

 

Klinikksjefer og stabsdirektører Løpende  

 Utarbeidelse av virksomhetsplan for 

helseforetaket 

 

Klinikksjefer, stabsdirektører og 

spesialrådgiver for virksomhetsstyring 

1.mars  
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
 

1.9 Gjennomføre ledelsens 

gjennomgang (LGG) 
 Styringssystemet skal gjennomgås minst en 

gang årlig for å sikre at dette er velegnet, 

tilstrekkelig og virkningsfullt. 

Handlingsplaner skal utarbeides for områder 

der styringssystemet ikke tilfredsstiller 

kravene. 

 

AD, klinikksjefer, stabsdirektører og 

spesialrådgiver for virksomhetsstyring 

Høst  

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging av tilsyn og 

interne revisjoner. Sørge for 

at interne revisjoner på 

foretaksnivå gjennomføres 

ihht. styrevedtatt plan 

 

 

 Åpne avvik etter revisjoner og tilsyn følges 

opp i helseforetaket 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef, klinikksjefer, 

ledere og stabsdirektører 

Løpende  

 Gjennomføre interne revisjoner etter 

styrevedtatt plan  

 Utarbeide årlig styresak med plan for interne 

revisjoner 

Fagdirektør/kvalitetssjef, klinikksjefer 

og stabsdirektører 

Høst  

1.11 Elektroniske 

handlingsplaner 
 Elektroniske handlingsplaner som del av nytt 

kvalitetssystem 

 

Fagdirektør/kvalitetssjef Vinter 

2018 
 

1.12 Oppdatere maler for 

virksomhetsrapportering, 

herunder måneds- og 

tertialrapport 

 

 Mal for månedsrapportering og 

tertialrapportering 

Økonomidirektør og spesialrådgiver 

for virksomhetsstyring 

Løpende  

1.13 Oppdatere informasjon om 

virksomhetsstyring og 

tilhørende linker på 

intranett og internett 

 Utarbeide rapporter, kvalitetsindikatorer og 

«kuber» til analyseformål etter behov for å ha 

styring og kontroll 

 

Fagdirektør, økonomidirektør og HR-

direktør 

Løpende  

 Utvikle ny «ledelsesinformasjonsportal» 

(erstatter eLi) 

Prosjektet er utsatt da det økonomiske 

HR-direktør Utsatt  
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Nr. Handling Styringsmål/tiltak Ansvar Frist Status 
risikobildet ved implementering av PBI 

løsningen er vesentlig endret ift. 

kostnadsbildet kjent i 2016 

1.14 Kvalitets- og 

forbedringssystem 
 Ta i bruk nytt kvalitets- og forbedringssystem 

Dokumentstyringsdelen: midten av nov.2017 

Forbedringssystemet: Februar 2018 

Fagdirektør, kvalitetssjef, klinikksjefer 

og stabsdirektør 

Høst 

2017/ 

Vinter 

2018. 

 

1.15 Ny økonomi- og 

logistikkløsning (ERP)  
 Ta i bruk ny økonomi- og logistikkløsning  Prosjektleder, økonomidirektør Vår  

1.16  Koordinere arbeid med 

Årlig melding 2016 og 

tilhørende styresak 

 Årlig melding utarbeides etter fastsatt 

fremdriftsplan 

 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 20.januar  

 Styresak ferdig til styremøte i februar 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 1.februar  

 Årlig melding 2016 oversendes til HSØ 

 

Spesialrådgiver for virksomhetsstyring 1.mars  

1.17 Koordinere arbeidet med 

styrets beretning og 

årsregnskap for 2016 og 

tilhørende styresak 

 Styrets beretning og årsregnskap for 2016 

utarbeides etter plan 

 

Økonomidirektør 20.mars  

 Utarbeidelse av sak til styret om styrets 

beretning og årsregnskap 2016 

 

Økonomidirektør 27.mars  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Status innsparingstiltak per juli 2017 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

71-2017 Konst. økonomidirektør Dana Tønnessen Orientering 20.09.2017 

                                                                                                   

 

Trykte vedlegg:  

Utrykte vedlegg:  
 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? 

 

 

 

Ingress: 

 
I 2017 er det lagt opp til effektiviseringstiltak i klinikkene med budsjettert effekt på til sammen 102 

millioner kroner. Per august måned er om lag 70 % av budsjettert innsparing oppnådd. Det vil kreve 

betydelig ekstra innsats og korrigerende tiltak i klinikkene for å oppnå målsettingen for året. 

I forbindelse med høstens budsjettprosess jobbes det med omfanget og takten i det interne 

effektivitetsarbeidet fremover, samt nye muligheter for kostnadsinnsparinger.  

 

 

 

Forslag til vedtak:  
1. Styret tar saken til orientering. 

2. Styret legger til grunn at det interne effektiviseringsarbeidet fortsetter for å nå det estimerte 

årsresultatet for inneværende år, samt legge grunnlaget for å sikre resultatmålet i 2018. 

 
 

  



Side 2 av 11 
 

Status innsparingstiltak 

I 2017 er det i driftsbudsjettet innarbeidet effektiviseringstiltak i klinikkene på til sammen 102 

millioner kroner. Det rapporteres at de fleste innsparingstiltak er implementert og gir effekt som 

forventet, med noen få unntak.  

Realisert innsparing etter 8 måneder er 17,4 millioner kroner lavere enn budsjettert, grunnet i 

hovedsak forsinkelser. Omlag 70 % effekt av budsjettert innsparing pr. 2.tertial er oppnådd, samme % 

-vis måloppnåelse som ved rapporteringen 1.tertial. Vurderingen av forventet års effekt er redusert 

med 5 millioner kr. siden rapporteringen ved 1.tertial og skyldes i hovedsak lavere effekt av planlagte 

tiltak for aktivitetsøkning i Kir. klinikk enn lagt til grunn i budsjettet.  

Årseffekten av innsparingstiltakene forventes å bli 87 millioner kr., som er 15 millioner kroner lavere 

enn budsjettert. Dette innebærer at det forventes effekt utover det som er budsjettert de resterende 

månedene i 2017.  

En stor del av effektiviseringstiltakene innebærer bemanningsreduksjoner, og størstedelen av disse 

tiltakene går etter plan. Reduksjonen i antall faste månedsverk siste måneder bekrefter dette. 

Effektiviseringstiltak med formål å øke aktiviteten har hatt varierende effekt, og det kan synes som om 

økte aktivitetskrav ikke i tilstrekkelig grad er fulgt opp med endringer i aktivitetsplaner. Etter særlig 

høy aktivitet i første kvartal, ble økt aktivitet i flere tilfeller valgt som løsning for å dekke opp for 

uløste innsparingskrav, uten at dette vises i konkrete resultater per august måned.  

Ved årets begynnelse var det konkretisert tiltak for 65 millioner kroner, mens det manglet tiltak for å 

effektivisere ytterligere 37 millioner kroner (omtalt som uløst beløp). Klinikkene har jobbet videre 

med å finne effektiviserings/innsparingstiltak, og per februar var det rapportert et uløst beløp på 14 

millioner kroner. Nye konkrete tiltak ble utarbeidet etter anbefalingene i delprosjektene Beredskap, 

Drift Skien/Porsgrunn/Notodden og Ressurser sengeposter. Per april gjenstod det å definere konkrete 

tiltak i størrelsesorden 8,6 millioner kroner, dette var redusert til 3,6 millioner kroner i mai. Per august 

gjenstår 1,7 millioner kroner som uløst.  

 

Nye styringsmål og ekstraordinære tiltak med virkning i 2017 

Med bakgrunn i regnskapsresultatene per juli har alle klinikkene fått nye styringsmål for 2017. 

Administrerende direktør har bedt klinikkene iverksette midlertidige tiltak med sikte på å nå et 

årsresultat i balanse for sykehuset. 

Regnskapsresultatet per august forsterker behovet for korrigerende tiltak, idet resultatet ytterligere 

forverres, og målsettingen om årsresultat i balanse blir enda mer krevende å nå. Administrerende 

direktør vil derfor gjennomføre ekstraordinære oppfølgingsmøter med klinikkene for å gjennomgå og 

beslutte hvilke ekstraordinære tiltak det er mulig å iverksette for å øke aktiviteten og bedre resultatene. 
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Status i klinikkene  

Kirurgisk klinikk 

Klinikken har i år et sparekrav på 25,8 millioner kroner. Av dette ble 8 millioner kroner budsjettert 

som uløst utfordring. Øvrige innsparinger er innarbeidet med konkrete tiltak i budsjettet.  Klinikken 

har også et felles krav med Akutt og Beredskapsklinikken på økt operasjonsaktivitet.   

Den uløste utfordringen var planlagt løst ved hjelp av økte DRG-vekter. 

Endring i bemanningsplaner har ikke hatt ønsket effekt hittil i år, men det er er planlagt nye 

tilpasninger og nedtak av bemanning i 3. tertial. 

Aktiviteten har vært lavere enn budsjett fra april til og med juli. En årsak til dette er lavere pågang av 

øyeblikkelig hjelp enn budsjettert innen fagområdene gastro og gyn. Det følges nøye hvorvidt dette er 

en varig eller forbigående nedgang. En annen årsak er reduksjon i ventende pasienter klarert til 

kirurgiske inngrep innen gastro, ØNH og gyn. Med bakgrunn i dette er antall operasjonsteam redusert. 

Dette muliggjorde stenging av dagkirurgisk aktivitet i Porsgrunn fra april 2017 og 

kostnadsreduksjoner i ABK. «Ledige» legeressurser i kirurgisk klinikk er omdisponert til poliklinisk 

aktivitet. Utviklingen i ventetider på poliklinikk, dagkirurgi og inneliggende kirurgi følges nøye. 

Evaluering av endringene i fordeling av operasjonsteam er planlagt.  

I august er aktiviteten igjen over budsjett. Det jobbes mye med kodeforbedring i klinikken og 

regnskapet viser høyere ISF-inntekter, men noe lavere enn forventet. 

 

Det er per august et negativt avvik i klinikken på 18,4 millioner kroner, og klinikken har som 

styringsmål et underskudd på 12,6 millioner kroner.   

 

Følgende konkrete tiltak for å nå målet iverksettes: 

 Fryse seksjonslederstilling på Notodden. 

 Fryse seksjonslederstilling i KKT 

 Redusere senger og bemanning i 4. etg. og i 1. etg. (sengeposter) 

 Justere bemanning på sengepost Notodden. 

 Korrigere arbeidstid for å øke utnyttelsesgrad av operasjonsteam i Porsgrunn. 

 Øke operativ aktivitet ut året med fokus på å opprettholde høy aktivitet i høstmøteuka og 

høstferien (i samarbeid med ABK). 

 Gjestepasienter fra AHUS. 

 Tett oppfølging av operasjonsplanlegging og poliklinikkplanlegging. 

 

 

Medisinsk klinikk 

Klinikken har i år et innsparingskrav på 15,5 millioner. Effekten i år forventes å bli om lag 14 

millioner kroner. Det er konkretisert tiltak for uløst beløp, men tiltaket vil ikke gi helårseffekt før 

2018. Tiltakene er tuftet på elementer som er spilt inn til det klinikkovergripende 

Omstillingsprosjektet ved STHF. Det er liten risiko for at tiltakene ikke skal få den forventede 

effekten. I tillegg er klinikken i gang med vurdering av merverditiltak for 2018 og det kan forventes at 

en mindre andel kan få noe effekt allerede i 2017. 

Nedtak av stillinger i klinikken har hovedsakelig foregått ved gradvis å trekke inn vakante stillinger. 
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2 ansatte i omstilling har i 2017 foreløpig blitt ivaretatt i vakante stillinger i klinikken. Det ser nå ut til 

at disse som har fått midlertidige arbeidsforhold (med rettigheter som fast ansatte) internt i klinikken, 

kan bli permanent innplassert i faste vakante stillinger i andre klinikker innen utgangen av september-

oktober 2017. Dette på grunn av fortrinnsrett til stilling som følge av overtallighet. Det har ikke blitt 

gitt noen oppsigelser foreløpig. Totalt sett har klinikken kuttet kostnader tilsvarende 27 årsverk i 2017. 

Den systematiske prosessen «God ressursstyring» er nå godt i gang i klinikken. Ledere på alle nivå er 

involvert, samt klinikkens økonomi-rådgiver og HR-rådgiver.  Selve prosessen initieres og fasiliteres 

av rådgiver i Seksjon for virksomhetsdata og ressursstyring. I møtene sitter flere kompetanser sammen 

for å diskutere og finne frem til de beste løsningene. Prosessens oppstart: Mars 2017 - planlagt 

sluttført: August 2018. Alle sengepostene skal igjennom denne standardiserte prosessen. Lederne vil 

da lære å få kontroll på aktivitetsstyrt bemanning, få bedre kontroll på forbruket av variable kostnader, 

sikre arbeidstidsplanlegging iht. lov- og avtaleverk, og oppnå et lønnsbudsjett i balanse. 

 

Ledere får økt kompetanse, verktøy og forståelse for bruk av styringsinformasjon for å oppnå 

aktivitetsstyrt bemanning. Langtidsplanlegging fører til at ansatte får en mer forutsigbar 

arbeidssituasjon, og det gir bedre og mer effektiv ressursutnyttelse. Økt kvalitet på arbeidsplaner i 

henhold til lov- og avtaleverk. Aktivitetsstyrt bemanning understøtter rett kompetansesammensetning i 

pasientbehandlingen, slik at pasientsikkerhet ivaretas    

 

Lederne bevisstgjøres i å ta styring på ressursene de råder over, også ved ønsketurnus. Det er grunn til 

å tro at man kan redusere kostnader ved å fordele vakter i sengepostenes turnus bedre, endre på 

vakttider og dermed unngå unødig store variable kostnader ved å stadig måtte «tette hull i turnus». Det 

vil resultere i overtid/forskjøvet arbeidstid som fort vil skape ekstrakostnader. Gode, lovlige turnuser 

er god personalpolitikk og tilrettelegger for god dialog med tillitsvalgte. Dette skaper frigjort 

arbeidstid og en lengre planleggingshorisont for leder. 

 

Ferie kan videre avvikles mer planmessig, noe som skaper større forutsigbarhet for alle parter. 

Tillitsvalgte involveres jevnlig i prosessen i henhold til lovverket. Kostnadsbesparelsen måles ved å se 

på faste og variable kostnader, samsvar mellom planlagt og faktisk bemanning, samsvar mellom 

aktivitet, bemanning og budsjett. 

På sikt vil også legenes tjenesteplaner bli gjennomgått for å sikre god ressursutnyttelse. 

Klinikken hadde per juli et positivt resultat på 2,6 millioner kroner, og fikk på bakgrunn av dette et 

styringsmål for året på 6,0 millioner kroner i overskudd. Det knyttet betydelig usikkerhet til 

oppnåelsen av det nye krevende målet, en vesentlig del av klinikkens resultat avhenger av innkomsten 

av øyeblikkelig hjelp-pasienter med varierende pasienttyngde (DRG-vekt). Frem til lukking av 

pasientdata for 2. tertial (25.september) vil Medisinsk klinikk i samarbeid med Medisinsk kodeenhet 

ha fullt fokus på kvalitetssjekk av pasientdata. Det blir iverksatt midlertidige tiltak for å øke 

inntjeningen i medisinsk klinikk i høst. 

 

Barne- og ungdomsklinikken 

Klinikken har i år et innsparingskrav på 5,9 millioner kroner. Merverdikravet forventes innfridd for de 

fleste tiltak i klinikken. Per august er om lag 85 % av budsjettert effekt oppnådd. Reduksjon i variabel 

lønn på barneavdelingen er ikke oppnådd de 4 første månedene, men er innfridd i mai og juni. 

For å løse den ekstraordinære budsjettsituasjonen med 4 leger i fødselspermisjon store deler av året er 

det iverksatt midlertidige tiltak i klinikken som innebærer å holde ledige stillinger vakante i de 
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elektive tjenestene, uten å sette inn vikar. Effekten av dette ligger noe etter plan, men det forventes at 

effekten oppnås. For å nå denne målsettingen kreves stram styring av stillinger og ressursbruk. 

Utfordringen i klinikken er ved avdeling for barne- og ungdomsmedisin, med to sengeposter og 

døgnberedskap. Her synes de budsjetterte merverdikravene for 2017 å være urealistiske å oppnå. 

Klinikksjef og avdelingsleder har sammen med seksjonslederne gått gjennom aktivitet og bemanning i 

hver seksjon for å finne innsparinger. Omstillingsprosjektet som har sett på bemanning på 

sengepostene, har gitt flere anbefalinger om dimensjonering på bemanning, overlappingstid ved 

vaktskifter osv., og det viser seg at disse effektiviseringspotensialene allerede er tatt ut i avdelingen. 

Det synes derfor å være vanskelig å finne ytterligere innsparinger uten å måtte kutte i pasienttilbud. 

Klinikken har per august et merforbruk på 2,1 millioner kroner. Nytt styringsmål for 2017 er 

underskudd på 2,5 millioner kroner. 

 

Dette betyr å holde stillinger som ikke er kritiske for pasientbehandling og aktivitet vakante noe lenger 

enn det som er ønskelig i forbindelse med permisjoner, nyrekruttering osv. Det holdes samtidig sterkt 

fokus på å opprettholde aktivitet og å registrere aktiviteten korrekt. 

 

 

Akutt og Beredskapsklinikken 

Klinikken har i år et sparekrav på 10,2 millioner kroner. Av dette var 0,8 uløst ved årets start. Dette 

løses ved generell innsparing på driftskostnader i klinikken. Innsparingene er innarbeidet med 

konkrete tiltak i budsjettet, og forventes innfridd for de fleste tiltakene.  

Klinikken har også et felles krav med kirurgisk klinikk på økt operasjonsaktivitet.   

Endring i bemanningsplaner har ikke hatt ønsket effekt hittil i år, men endringene vil bli gjort i løpet 

av året. 

Endring i kapasitet på intensiv/FOVA er under gjennomføring, og vil få effekt på ca. 1,5 millioner 

kroner i annet halvår.  Hittil i år tallene viser et betydelig underskudd med bakgrunn i langt høyere 

aktivitet enn budsjettert.  Med normal aktivitet i resten av året forventes endringen på 1,5 millioner å 

oppnås. 

Stenging av Porsgrunn fredager fra og med april vil gi innsparing tilsvarende 1,5 millioner i årseffekt. 

Dog vil dette reduseres dersom deler av aktiviteten gjenopprettes i annet halvår/ved inngang til 2018. 

Merverdikrav knyttet til endring av båtavtale i Prehospital vil ikke få effekt i 2017.  Det jobbes videre 

med å finne løsninger inn i 2018. Kursinntekter i Prehospital forventes innfridd. 

Klinikken har per august et overskudd på 1,5 millioner kroner.  Nytt mål for 2017 er overskudd på 3,5 

millioner kroner.  

 

Medisinsk serviceklinikk  

Klinikken har i år et innsparingskrav på 16,9 millioner kroner. Knappe 2/3 av innsparingene var 

innarbeidet med konkrete tiltak i budsjettet, resterende er funnet løsning på i inneværende år. 

Merverdikravet forventes innfridd for de fleste tiltak i klinikken. Det er forsinkelser knyttet til endring 

av vaktordning for radiologer på Notodden, og reduksjon av radiografstilling i Kragerø blir mindre 

enn først planlagt, men det kompenseres av økte inntekter i avdeling for laboratoriemedisin. 
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Det gjenstod 6,6 millioner kroner å finne løsning på ved inngangen til 2017. Avdelingene fikk da krav 

om å redusere totalt 6 årsverk, med virkning fra 1. juli, i tillegg til å komme med andre forslag til 

løsninger. Brorparten av disse er effektuert etter planen. Resterende merverdikrav i 2017 løses 

gjennom økte inntekter ved kreftavdelingen, i det en ser en stor økning i antall innleggelser, samt økte 

inntekter ved medisinsk genetikk. 

Det er krevende å finne nye innsparingstiltak i klinikken. Det er høy aktivitet i alle avdelinger, og en 

har vansker med å se muligheter for å redusere bemanning, idet dagens aktivitetsnivå oppleves 

krevende med den bemanningen en har nå. Dette gjelder særlig kreftavdelingen, men også patologi og 

radiologi melder om et aktivitetsnivå og en bemanningssituasjon som er krevende. Klinikken har stort 

fokus på inntjening og koding, som det siste året har gitt betydelige gevinster.   

Prosjektet omstilling radiologi har pågått det siste året. Etter en grundig gjennomgang av hele 

avdelingen, sett fra ulike ståsteder, vurderes det som svært krevende å skulle redusere tilbudet 

ytterligere da dette vil medføre betydelige negative konsekvenser for generell annen drift på 

sykehuset. Krav og behov for denne typen diagnostikk øker betydelig (eks kreftpakker). Kapasiteten er 

allerede sprengt (må sende betydelige volumer til private institusjoner). Tiltak innen dette området har 

vi erfart skaper betydelige negative eksterne og interne reaksjoner som ytterligere vanskeliggjør tiltak.  

Innen radiologi jobbes det iherdig med å rekruttere i de ledige radiologstillingene for å redusere 

vikarbruk mest mulig. Samtidig er det viktig, om mulig, å bremse veksten i de radiologiske 

undersøkelsene for å minske presset mot avdelingen. Delprosjekt radiologi i omstillingsprosjektet 

starter nå opp med faste møtepunkt mellom klinikkene og radiologi, for å diskutere undersøkelser – 

valg av modalitet, resultater, unødvendig undersøkelse. Målsettingen er å få til en bedre dialog og 

samhandling mellom klinikere og radiologisk miljø, og redusere noe på antall undersøkelser. 

Laboratoriemedisin bidrar til merverdikravet gjennom økt aktivitet og økte inntekter ved medisinsk 

genetikk.  

Klinikken hadde per juli et positivt resultat på 0,7 millioner kroner, og fikk på bakgrunn av dette et 

styringsmål for året på 2,0 millioner kroner i overskudd. Det knyttet betydelig usikkerhet til 

oppnåelsen av det nye målet, med økende kostnader for dyre kreftlegemidler og betydelige kostnader 

med innleie av radiologer. Det blir iverksatt midlertidige tiltak for å øke inntjeningen på medisinsk 

genetikk i høst. 

 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 

Klinikken har i år et innsparingskrav på 12,2 millioner, og har lagt frem tiltak som skal innfri kravet. 

Per juli er det effektuert tiltak som utgjør 11,5 millioner i løpet av året. 

I forbindelse med omlegging av tjenestetilbudet og opprettelsen av Psykosepost i Porsgrunn, har 

klinikken redusert 8 senger i Skien, og 2 senger i Porsgrunn. Effekten i år er beregnet til å bli 7 

millioner kroner. Med forbehold om at driften på psykoseposten ikke blir mer kostbar enn først 

beregnet, så vil dette tiltaket gi en helårseffekt tilsvarende hele merverdikravet for 2017. 

I tillegg er det igangsatt både varige og midlertidige tiltak for å innfri kravet for 2017. 

Ytterligere varige tiltak gjelder endring av vakttjenestene for legene, og effektivisering av 

sekretærtjenesten på Notodden. Det ble en forsinkelse i forbindelse med effektuering av 

sekretærtjenesten på grunn av uenighet mellom STHF og organisasjonene om utvalgskrets. I 
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direktørens ledermøte 13.juni ble utvalgskretsen besluttet, og tiltaket iverksettes så snart det 

administrative arbeidet vedrørende omstilling er ferdigstilt. 

Disse tiltakene får da effekt fra høsten, og vil gi en helårsvirkning som vil gi klinikken en positiv 

inngangsfart. 

Et av de midlertidige tiltakene som er effektuert i år, er utsettelse av oppstarten på det ambulante 

akutt-teamet på DPS. Et annet tilbud som ble utsatt er det nye rusakutt-teamet. Dette skulle vært i drift 

per april, men ble besluttet utsatt til 1.1.2018. 

De andre midlertidige tiltakene er utsatt ansettelse av tre spesifikke vakante stillinger som har effekt 

deler av dette året, men som ikke gir noen varig innsparing. 

Per juli leverte klinikken et positivt avvik på 0,8 millioner. Som følge av flere engangsforhold 

inneværende år, så har klinikken tidligere estimert et positivt avvik på 3,5 millioner. Resultatet per juli 

ble gjennomgått i oppfølgingsmøte med AD, og det ble satt et nytt styringsmål på 5 millioner i positivt 

avvik ved årsslutt. 

Følgende konkrete tiltak for å nå målet iverksettes: 

 Utsettelse av planlagte tilsettinger 

 Endre opptaksområde for poliklinikkene for å utnytte ressursene bedre og øke inntjeningen. 

 

Service- og systemledelse 

Klinikken har et innsparingskrav i 2017 på 13,8 millioner kroner og har hittil i år et negativt avvik på 

innsparingstiltakene på 3,3 millioner kroner. Overgangen til nytt ERP-system har gitt stor 

arbeidsbelastning og planlagt nedbemanning innen innkjøp og logistikk er utsatt. Det ser i 

utgangspunkt ut at SSL ikke klarer å realisere 2,3 millioner kroner av sparepakke 2 (effekt 2017).  

Samtidig har klinikken utfordringer pga merkostnader for ERP innføring. Det jobbes nå med 

kartlegging og tiltak til å likevel oppnå resultat i balanse. Styringsmuligheten er å utsette rekruttering 

på vakante (leder)stillinger, utsette vedlikehold og hoved-renhold til 2018 og gjennomføre en 

driftstilpasset «innkjøps-stopp».   

For det uløste beløpet (2,3 millioner kroner) har klinikken foreløpig ingen konkrete tiltak. Det 

forventes at effekter fra omstillingsprosjektet i andre klinikker vil kunne gi drahjelp for å formulere 

tiltak, spesielt pga nedleggelse av areal eller lavere bemanning. Dette må da sees i sammenheng med 

sparekrav 2018, dvs. totalutfordring 2018 blir 5,3 millioner kroner.  
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Merverditiltak 2017 
Årseffekt 

2017

 Brutto 

årsverk 2017 

Bud.   

effekt 

august

Faktisk  

august avvik kommentar

estimert 

årseffekt

Kirurgisk klinikk 25 780        12                 16 838       8 631         -8 207                                                                                            -   18 754            

 - økt aktivitet inneliggende og poliklinikk 3 400           -                2 267          1 082          -1 185         

 Usikkert om kravet innfris.  Lav aktivitet i 2, kvartal 

og i sommer. 2 000               

 - forbedret kodekvalitet 4 200           -                2 800          1 400          -1 400         Usikkert om kravet innfris.  Fortsatt arbeid med kodekvalitet kan hjelpe noe.3 000               

 - red.bemanning sengeposter og poliklinikker 3 248           7                   2 199          1 196          -1 003         

 forsinkelser i omstillingsprosessen / korr. tiltak vil 

kompensere det meste av etterslepet 2 288               

 - redusert lønnskostnad/bemanning, legegruppene 3 580           4                   2 163          1 680          -483            3 072               

 - reduksjon sekretær , Notodden 200              1                   133             -              -133            100                  

 - redusert varekostnad Urologi og poliklinikker; instrumenter 730              -                487             366             -121            610                  

 - redusert varekostnad Ortopedi , implantater 900              -                600             75               -525            150                  

 - forventet økning i DRG-vekter 8 058           5 266          2 392          -2 874         

 Ferre opphold på døgn og dag, over budsjett på 

polikinikk. 7 000               

 - redusert vikarinnleie gyn. Lege 1 200           800             350             -450            Endrede forutsetninger legebemanning vil føre til at kravet ikke innfris fullt ut.350                  

 - diverse kostnadsreduksjoner 264              123             90               -33              184                  

Medisinsk klinikk 15 470        23                 9 603         8 241         -1 362                                                                                            -   14 170            

 - avvikle lettavdeling 2 040           5                   1 224          1 224          -              2 040               

 - redusert bemanning avdeling hjerte/nyre/hormon/geriatri/felles2 800           5                   1 647          1 607          -40              2 770               

 - redusert bemanning avdeling lunge, mage/tarm, Kragerø 1 320           3                   855             855             -              1 320               

 - redusert bemanning rehabilitering og fysioterapi 2 560           5                   1 559          1 559          -              2 530               

 - redusert bemanning stab og poliklinikker Øvre Telemark 2 960           5                   1 755          1 636          -119            Forsinkelse 0,5 pleieårsverk 2 870               

 - redusert tj.planer medisinske leger/økt DRG poliklinikk 1 200           800             800             -              Erstattes av utvidet program poliklinikker (DRG) 1 200               

 - økt aktivitet poliklinikk (40 DRG-poeng) 840              560             560             -              840                  

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

Med.klinikk Uløst - er løst fra 1/9-17 1 150           1 203          -              -1 203         -                   

Barne og ungdomsklinikken 5 890          7                   3 818         3 260         -558                                                                                               -   5 540              

Reduksjon variabel lønn ABUM 520              1                   347             86               -261            reduksjon vikarbruk ikke oppnådd 170                  

Reduksjon bemanning ABUP 1 492           2                   886             886             -              1 492               

Reduksjon bemanning AHAB 560              1                   373             373             -              560                  

kostnadsreduksjon AHAB 170              113             113             -              170                  

Reduksjon bemanning ABUM 348              -                232             232             -              331                  

Reduksjon bemanning AHAB 400              -                267             267             -              400                  

Holde stillinger vakant ABUP 1 550           2                   1 033          933             -100            forsinkelser  / årseffekten vil oppnås 1 550               

Holde stillinger vakant alle avdelinger 850              1                   567             370             -197            forsinkelser  / årseffekten vil oppnås 867                  

Medisinsk serviceklinikk 16 920        7                   10 409       9 963         -446                                                                                               -   16 920            

 - redusert bemanning og vikarbruk innen radiologi 2 625           4                   1 484          1 088          -396            forsinkelse vaktordning Notodden 2 035               

 - redusert legestab kreft/medisin 570              1                   342             342             -              får effekt fra 1. mars 570                  

 - redusert bemanning, økte pol.inntekter og økt salg av lab.tjenester3 230           -1                  2 102          2 102          -              3 230               

 - redusert bemanning og driftskostnader arbeidsmedisin 180              -                120             120             -              180                  

 - økt aktivitet og økte DRG-inntekter kreft / fertilitet 1 000           667             667             -              1 000               

 - tilpasning tjenestetilbud 2 500           1 667          1 390          -277            2 500               

 - reduksjon bemanning sengepost kreft 250              0,5                83               83               -              Som planlagt fra 1/7 250                  

 - reduksjon bemanning arbeidsmedisin 225              0,5                75               75               -              Som planlagt fra 1/7 225                  

 - reduksjon bemanning laboratoriemedisin 550              1,0                183             183             -              Som planlagt fra 1/7 550                  

 - reduksjon bemanning radiologi 520              0,5                173             -              -173            tiltak ikke iverksatt -                   

 - økt aktivitet medisinsk genetikk 3 170           2 113          2 510          397             høyere effekt forventes i høst 3 780               

 - økt aktivitet kreftavd (100 poeng) pga flere innleggelser 2 100           1 400          1 403          3                 høyere effekt forventes i høst 2 600               

Akutt og beredskapsklinikken 10 150        8                   6 683         4 271         -2 412                                                                                            -   7 768              

Endring bemanningsplaner 4 400           6                   2 933          1 817          -1 116         forsinkelser  / årseffekten vil oppnås 3 460               

Endring Båtavtale  Kragerø 500              333             208             -125            Planlagt endring kan ikke gj.føres. Usikker effekt 208                  

Økte inntekter ambulansekurs 300              200             200             -              300                  

Endring variabel lønn 750              2                   500             435             -65              

 forsinkelser i omstillingsprosessen / korr. tiltak vil 

kompensere etterslepet 650                  

Endring varekostnader og driftskostnader 450              300             244             -56              forsinkelser  / årseffekten vil oppnås 400                  

Bidrag til økt aktivitet i kirurgisk klinikk 3 000           2 000          950             -1 050         

 Usikkert om kravet innfris.  Lav aktivitet i 2, kvartal 

og i sommer. 2 000               

ABK - generell kostn.kutt klinikknivå og avd.ledelse Akuttmed. 750              417             417             -              periodisert krav fra april 750                  

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 12 150        17                 8 100         6 375         -1 725                                                                                            -   11 950            

Endring av tjenestetilbud sengepost 4 000           7                   2 667          1 333          -1 334         Årseffekten vil oppnås i 2.halvår 2017 4 000               

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

Forsere sammenslåing samt større effekt enn beregnet 2 900           2                   1 933          1 181          -752            Effekt fra 1. mai - ingen avvik ved årets slutt 2 900               

Effektivisering sekretærtjenesten øT 400              1                   267             -              -267            Ikke avklart 133                  

Endre vakttjenester, jmf prosjekt A3 300              -                200             -              -200            Ikke avklart 100                  

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

Vakant lederstilling øT 800              1                   533             711             178             Ny rekruttering utsatt 1 067               

Utsatt oppstart Øhjelp rus team 2 600           4                   1 733          2 000          267             2 600               

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

Service og systemledelse 13 876        12                 9 221         6 551         -2 670                                                                                            -   9 875              

Nedbemmanning stab, eiendomsdrift, internservice, 

ernæring, pasientreiser. 3 776           7                   2 487          2 699          212             2 921               

Pasientreiser: endring avtaler/rammeverk 2 500           1 667          1 665          -2                2 500               

Nye tiltak:

Økt effekt kutt i stillinger innenfor ernæring 295              197             197             -              295                  

Økt inntekt barnehage 488              325             325             -1                500                  

Kuttet driftsmidler innleie rådgivere eindomsforvaltning 559              373             373             1                 559                  

Utleieinntekt seksjonleder DIPS, 450' i 2017, 450' '2018 450              300             538             238             450                  

Innsparing driftskostnader eiendomsdrift 400              -                267             267             -              Innsparing brøyting, skadedyrkontroll med mer 400                  

Innsparing driftskostnader MTU 750              -                500             240             -260            Røntgenlab PV, MTU PV generelt 400                  

Innsparing IT kostnader 550              -                367             -              -367            Ingen tiltak definert -                   

Kutt årsverk sentrallageret 300              1                   200             -              -200            Utsatt pga ERP -                   

Red overtid, ektrahjelp internservice 1 200           4                   800             44               -756            Effekt senere i 2017 900                  

Reduksjon driftskostnader tekstil/renhold 950              -                633             203             -430            Effekt senere i 2017 950                  

 SSL - Uløst 1 658           -                1 105          -              -1 105         Ingen tiltak definert -                   

Administrasjon 1 750          2                   1 167         1 167         -                                                                                                 -   1 750              

Redusert bemanning 1 750           2                   1 167          1 167          -              1 750               

SUM 101 986     88                 65 839       48 459       -17 380     -                                                                                 86 727            
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Pågående aktiviteter knyttet til internt driftseffektiviseringsarbeid (STHF 

Omstilling 2016-2018) 

Arbeidet organisert under omstillingsprosjektet har bidratt med sykehusovergripende anbefalinger for 

driftstilpasninger i klinikkene og har bistått klinikkene i omstillingsprosessene. Kartleggingsarbeidet i 

prosjektet har avdekket områder med effektiviseringspotensial, samtidig som det har gitt økt innsikt og 

med det vil kunne bidra til forbedring av sykehusets drift fremover.  

 

Omstillingsprosjektet vil i høst bli avviklet og aktivitetene vil bli overlevert til linjen. Den 

nyopprettede utviklingsavdelingen vil imidlertid fortsatt bidra med koordinering, kompetanse og støtte 

for å videreføre pågående aktiviteter. De viktigste aktivitetene som videreføres redegjøres for 

nedenfor.  

  

Dimensjonering av ordinære-, intermediær- og intensivsenger 

Utgangspunktet for gjennomgangen er analyser av kapasitet som viser at Sykehuset Telemark har noe 

høyere kapasitet og forbruk av intensiv/intermediærsenger enn andre sammenlignbare sykehus. Det er 

en vesentlig forskjell i ressursbruk og kostnadsnivå pr. seng i en ordinær sengepost (ca. 6000 kr./døgn) 

sammenlignet med en intensivseng (ca. 34.000 kr/døgn). Det er jobbet med kartlegging av dagens 

situasjon, avklaring av pasienttilhørighet og implementering av nye tiltak som bl.a. etablering av 

akuttmedisinsk team og ordningen med mobil intensivsykepleier.  

 

En riktigere fordeling av pasientene mellom de ulike omsorgsnivåene kan bidra til at flere pasienter 

overflyttes fra akuttmottak og intensivavdelingen til sengeposter. Sengepostene vil da måtte kunne 

håndtere de mer ustabile/«sykere» pasienter, noe som medfører økte kompetansekrav til 

helsepersonellet som jobber på sengeposter. Sykehuset må derfor sikre en god blanding av spesialist - 

og generalistkompetanse for å imøtekomme fremtidens kompetansekrav i sengepostene.  

Det jobbes videre med å definere enhetlige kompetansekrav for pleiepersonell og i større grad 

samordne kompetanseutviklingsplanene for sengepostene. Utstyrsoppgraderinger i akuttmottak 

vurderes også, for å kunne gi flere pasientene et adekvat tilbud uten behov for overføring til 

intensivavdelingen.  

 

Koordinering av sommerferieavvikling 2018 og øvrige lavdriftsperioder 

Sommeren 2017 har vært preget av relativt lav aktivitet som har påvirket resultatet og ventelistene 

negativt. Lang lavdriftsperiode/ferieavviklingsperiode samt redusert ø-hjelpsaktivitet har vært 

bidragende årsaker til dette.  

 

For å sikre en god gjennomføring av sommerferieavviklingen og kommende øvrige lavdriftsperioder, 

igangsettes et arbeid basert på prinsippene i «God ressursstyring» som gir lederne et utgangspunkt for 

å få til god daglig ressursstyring. Arbeidet skal ta utgangspunkt i det ventede volumet av 

pasientbehandling innen de ulike fagene. Deretter defineres behovet for bemanning i 

bemanningsplanene, som igjen danner grunnlaget for opprettelsen av turnusplanene. Med en slik 

tilnærming søkes det å legge opp til en så optimal drift som mulig, både fra et pasientperspektiv, men 

også sett i forhold til bruk av våre samlede interne ressurser. 
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Rammeverket «God ressursstyring» 

Prosessen «God ressursstyring» handler om å få rett bemanning til rett tid på rett sted og få kontroll på 

faste og variable kostnader ved god planlegging og god daglig ressursstyring. Rammeverket bygger på 

prinsippene for arbeidstidsplanlegging/ressursstyring utarbeidet i HSØ. 

Dette er et viktig rammeverk som bidrar til bedre intern styring, god sammenheng mellom bemanning 

og aktivitet, samt sikrer samsvar mellom bemanningsplan- arbeidsplan- lønnsbudsjett. Prosessen 

pågår, den er foreløpig gjennomført ved 9 sengeposter og viser at det er stort behov for denne støtten 

fra staben. Implementeringen gjøres i regi av HR-avdelingen, mens etablerte innsatsteam HR-økonomi 

vil følge opp effekten og resultatene over tid.  

 

Riktigere bruk av radiologiske tjenester 

Avdeling for radiologi har de siste årene sett en kontinuerlig økning i bruk av radiologitjenester. Rask 

og riktig diagnostikk av pasientene er vesentlig, og med stadig bedre teknologiske løsninger benyttes 

både lab-tjenester og bildediagnostikk i stadig større grad. I takt med at undersøkelsene blir mer 

avanserte, blir flere av disse også mer komplekse og tidkrevende. Det er derfor vesentlig at klinikerne 

som bestiller undersøkelsene har tilstrekkelig kunnskap om hvilken ressursbruk de ulike 

undersøkelsene innebærer, hvilken undersøkelse/protokoll som er mest egnet i forhold til mistenkt 

diagnose, og hvilke risikoer som er knyttet til de ulike undersøkelsene for pasienten (f.eks. bruk av CT 

og stråledoser, farer ved bruk av kontrastmiddel, osv.). Det er etablert kvartalsvise møter mellom 

radiologene og de ulike fagmiljøene for å skape god regelmessig dialog mellom henviser og radiolog 

samt sikre økt kunnskap om de ulike radiologiske undersøkelsene, med målsetting om riktigere bruk 

av radiologitjenestene. Ambisjonen er også at dette vil bidra til å redusere «unødvendige» 

undersøkelser og derav dempe den årlige veksten i antall undersøkelser. Videre søkes det å gjøre 

korrigeringer i programmene for turnuslegene, slik at tiden de er på radiologisk avdeling utvides noe. 

Dette vil gi turnuslegene økt innsikt i det radiologiske fagområdet, noe som kan bidra til bedre dialog 

og riktigere henvisninger. 

 

 

Øke operasjonsaktivitet  

I prosjektet «Drift Skien, Porsgrunn og Notodden» pågår et arbeid for å i større grad harmonisere 

arbeidstiden for bemanningen knyttet til vår operasjonsaktivitet. Det utredes muligheter for å forlenge 

operasjonsdagene i Porsgrunn med 1time fire dager per uke, som vil kunne bidra med inntil 8-12 

ekstra operasjoner per uke fordelt på de ulike fagene. 

 

 

Budsjettprosess og videre arbeid  

Arbeidet med intern driftseffektivisering er en viktig del av høstens budsjettprosess og vil ha 

kostnadsreduksjoner i fokus.  

 

Sykehusets resultatutvikling i år gjenspeiler en krevende tilpasning til rammebetingelser og 

driftsutfordringer. Ivaretakelsen av « sørge for» ansvaret, med økende etterspørsel og svingninger i 

pasientstrømmene, gir stadig nye økonomiske utfordringer, som er vanskelig å håndtere innafor årets 

budsjettrammer. Oppnådd effekt av årlige driftseffektiviseringer i klinikkene er økende, men ikke nok 

til å gi sykehuset nødvendig handlingsrom for å håndtere uforutsette driftsutfordringer.   
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Fremtidig forventede utvikling stiller krav til raske tilpasninger i kostnadsnivå og vil kreve 

driftseffektiviseringer på et høyere nivå for å sikre bærekraftige driftsresultater.  
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Saksframlegg til ledergruppen ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Konsernrevisjon – Forvaltning av programvarelisenser 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

 72/2017 Klinikksjef Elin Marie Skei 

Avdelingsleder Harald Strøm  

 Etterretning  20.09.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   

 Oversendelse av revisjonsrapport 6-2017 STHF KRHSØ 

 Revisjonsrapport 6 2017 SP KRHSØ 

 TQM-rutine «Retningslinjer for avstemming av IKT-utstyr» 

 

Utrykte vedlegg: Ingen 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Nei 

 

Ingress:  

Saken omhandler konsernrevisjon av forvaltning av programvarelisenser. 

Revisjonens mål var å vurdere om planlagte tiltak i Sykehuspartner HF, sammen med 
eksisterende prosesser i helseforetakene gir et helhetlig system for forvaltning av lisenser.  
Tiltakene skal sikre forutsigbarhet i lisensvolum og -kostnader, samt bidra til optimalisert 
lisensbruk innenfor hele foretaksgruppen 

 

Bakgrunn: 

Revisjonen, som gjelder Sykehuset Telemark, OUS og Sykehuspartner, hadde følgende 

problemstillinger: 

1. Vil de oppgraderte prosessene i Sykehuspartner HF gi et system for lisenshåndtering som 
integrert med øvrige drifts- og virksomhetsprosesser, sikrer en hensiktsmessig styring 
med lisensvolum og -kostnader? 

2. Har helseforetakene et system for å ha kontroll over innbytte og sanering av utstyr og 
programvare som ikke er i bruk? 

3. Har helseforetakene et system for å ha kontroll over lisenser som ikke forvaltes av 
Sykehuspartner HF? 

 

Problemstilling 1 var rettet mot Sykehuspartner, mens 2 og 3 gjaldt Sykehuset Telemark og OUS 

 

Revisjonsrapporten konkluderer på følgende måte: 

«Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært 

begrenset. Forvaltningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til 

Sykehuspartner HF og inngår i SLA-en med Sykehuspartner HF. 
 
Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at Sykehuset Telemark HF ivaretar sin 
del av den samlede internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert 
og samordnet med Sykehuspartner HF. Sykehuset Telemark HF bidrar med dette til 
optimalisert lisensbruk innenfor hele foretaksgruppen. 
 
Det er gitt anbefalinger knyttet til formalisering av etablert avstemmingsrutine.» 
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Basert på konsernrevisjonens anbefaling, har Sykehuset Telemark HF etablert avstemmingsrutine 

for registrerte arbeidsstasjoner mot arbeidsstasjoner i faktisk bruk. 

 

Rutinen er dokumentert i vårt kvalitetssikringssystem med tittel «Retningslinjer for avstemming 

av IKT-utstyr». 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen om forvaltning av programvarelisenser og 

oppfølgingen av denne ved Sykehuset Telemark til etterretning. 

 

 

 

Skien, den 7. september 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

Administrerende direktør 
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1. Konklusjon 
1.1 Mål og problemstillinger 
Denne rapporten presenterer resultatene av konsernrevisjonens revisjon «Forvaltning av program-
varelisenser». Revisjonen er gjennomført i Sykehuspartner HF, Oslo universitetssykehus HF og 
Sykehuset Telemark HF. Revisjonens mål er å vurdere om de planlagte tiltakene i Sykehuspartner 
HF sammen med eksisterende prosesser i helseforetakene vil gi et helhetlig system for forvaltning av 
lisenser som vil sikre forutsigbarhet i lisensvolum og -kostnader, og som bidrar til optimalisert 
lisensbruk innenfor hele foretaksgruppen. 
 
Revisjonen har følgende problemstillinger: 

1. Vil de oppgraderte prosessene i Sykehuspartner HF gi et system for lisenshåndtering som integrert med øvrige 
drifts- og virksomhetsprosesser, sikrer en hensiktsmessig styring med lisensvolum og -kostnader? 

2. Har helseforetakene et system for å ha kontroll over innbytte og sanering av utstyr og programvare som ikke 
er i bruk? 

3. Har helseforetakene et system for å ha kontroll over lisenser som ikke forvaltes av Sykehuspartner HF? 
 
Problemstilling 1 er undersøkt i Sykehuspartner HF. Problemstilling 2 og 3 er undersøkt i Oslo uni-
versitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF. 
 
Sykehuspartner HF har fått et helhetlig ansvar for lisensområdet på vegne av foretaksgruppen, og 
utgjør den mest omfattende delen av revisjonen. Konsernrevisjonen har derfor valgt å konkludere på 
målet for revisjonen for Sykehuspartner HF. For Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Tele-
mark HF konkluderer vi på den rollen helseforetakene har i den helhetlige modellen i foretaksgrup-
pen. 
 
Revisjonen er utført med bruk av intervjuer og dokumentundersøkelser i perioden mars - juni 2017. 
 
 

1.2 Konklusjoner fra revisjonen 
Det er lagt grunn en modell for lisensforvaltning i foretaksgruppen der Sykehuspartner HF er den 
sentrale aktøren. Konsernrevisjonen har ikke avdekket forhold som tyder på at de tre reviderte hel-
seforetakene ikke lever opp til og bidrar til at modellen skal fungere på et overordnet nivå. At helse-
foretakene opptrer i tråd med det modellen legger opp til, er en viktig premiss for en optimalisert 
lisensforvaltning med hensyn til lisensvolum og -kostnader i foretaksgruppen. 
 
Det er videre i dette kapitlet beskrevet en egen overordnet konklusjon for hvert av de respektive 
helseforetakene. 
 
Sykehuspartner HF 
Konsernrevisjonens overordnede vurdering er at Sykehuspartner HF samlet sett har et målbilde med 
definerte tiltak for å få etablert et helhetlig system for forvaltning av lisenser. Revisjonen har imid-
lertid vist at arbeidet med å få planlagt og etablert tiltakene ikke er kommet så langt som opprinnelig 
planlagt. Effektivisering og påfølgende optimalisering av lisenskostnader er avhengig av at tiltakene 
gjennomføres. 
 
Konsekvensen av at det ikke foreligger et design for de fremtidige prosessene, er at konsernrevisjo-
nen på nåværende tidspunkt ikke kan vurdere om tiltakene vil gi et helhetlig system for lisensfor-
valtning i foretaksgruppen. Det ble derfor besluttet, i samråd med Sykehuspartner HF, at konsern-
revisjonen rapporterer status per primo juni, og at revisjonen videreføres i januar 2018. 
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De vesentligste utestående tiltakene er knyttet til styring og oppfølging, prosessdesign og verktøy-
støtte. 
 
Styring og oppfølging 
Utviklingsplanen for lisensforvaltning er ikke tilstrekkelig detaljert med aktiviteter, milepæler og fris-
ter for effektiv styring og oppfølging eller som grunnlag for å vurdere realisering av målbildet. Res-
surser til linjeorganisasjonen med ansvar for og kompetanse på lisensforvaltning er nå rekruttert og 
vil være operative i august. Endelig tidsplan med realistiske frister må sees i sammenheng med til-
gjengelig kapasitet. Videre må kpi-er defineres og rutiner for oppfølging av resultat- og effektmål 
etableres. 
 
Prosessdesign 
Det foreligger et design for SAM1-prosessene med noen utestående punkter som er overlevert fra 
prosjekt lisensforvaltning til linjeorganisasjonen. Integrering av lisenshåndtering i øvrige prosesser er 
ikke endelig avstemt og klart til operasjonalisering. Dette er en forutsetning for at Sykehuspartner 
HF innenfor et akseptabelt tidsrom får realisert overgangen til en proaktiv lisensforvaltning. 
 
Verktøystøtte 
Det skal kjøres en pilot for støtteverktøy for lisensregnskap. Det er ikke konkludert på om funksjo-
naliteten dekker behovet, og eventuell integrasjon mot økonomisystemene er uavklart. Integrerte 
støtteverktøy med nødvendig funksjonalitet er en forutsetning for at prosessene gjennom hele verdi-
kjeden skal bli effektive. 
 
Arbeidet med tiltakene på de ovennevnte områdene vil fortsette utover i 2017. 
 
Det er gitt anbefalinger knyttet til alle de tre tiltaksområdene. 
 
Det henvises til kapittel 3.1 for mer informasjon om resultatene fra revisjonen. 
 
 
Oslo universitetssykehus HF 
Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært begrenset. For-
valtningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF og inngår i SLA-
en med Sykehuspartner HF. 
 
Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at Oslo universitetssykehus HF ivaretar sin del av 
den samlede internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert og samordnet 
med Sykehuspartner HF. Oslo universitetssykehus HF bidrar med dette til optimalisert lisensbruk 
innenfor hele foretaksgruppen. 
 
Det er ikke gitt noen anbefalinger. 
 
Det henvises til kapittel 3.2 for mer informasjon om resultatene fra revisjonen. 
 
 

                                                 
1 SAM – Software Asset Management 
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Sykehuset Telemark HF 
Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært begrenset. For-
valtningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF og inngår i SLA-
en med Sykehuspartner HF. 
 
Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at Sykehuset Telemark HF ivaretar sin del av den 
samlede internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert og samordnet med 
Sykehuspartner HF. Sykehuset Telemark HF bidrar med dette til optimalisert lisensbruk innenfor 
hele foretaksgruppen. 
 
Det er gitt anbefalinger knyttet til formalisering av etablert avstemmingsrutine. 
 
Det henvises til kapittel 3.3 for mer informasjon om resultatene fra revisjonen. 
 

2. Innledning 
 
2.1 Kontekst 
Foretaksgruppen har store kostnader knyttet til lisensiert programvare. Lisensiert programvare bru-
kes i infrastrukturen, på arbeidsstasjoner og i kliniske og administrative fagsystemer. På vegne av 
foretaksgruppen har Sykehuspartner HF en sentral forvaltning av lisenser. I tillegg er det i et begren-
set omfang en lokal forvaltning av lisenser på helseforetakene. Risiko på lisensområdet er primært 
knyttet til økonomiske og juridiske forhold. Det er en premiss at bruk av lisensiert programvare i 
foretaksgruppen skal være i henhold til lov og avtaler med leverandørene, og på det økonomiske 
området kan store beløp spares ved å unngå over- og/eller underlisensiering. 
 
Det har over tid blitt klart at internkontrollen på lisensområdet ikke har vært tilfredsstillende, noe 
som blant annet er manifestert i Oppdrag og bestilling 2017 for Sykehuspartner HF: "Sykehuspart-
ner HF skal sikre lavest mulig lisenskost og sikre optimalisert lisensbruk. Sykehuspartner HF skal 
innen 1.5.2017 etablere plan for å sikre kontroll på og nedtak av de samlede lisenskostnadene". 
 
Revisjonsoppdraget ble planlagt i februar 2017 med utgangspunkt i at det frem mot juni 2017 skulle 
skje store endringer i eksisterende prosesser på lisensområdet i Sykehuspartner HF, med et målbilde 
som strekker seg frem mot 2021. På denne bakgrunn valgte konsernrevisjonen å kartlegge og vur-
dere internkontrollen i prosessene slik de var ment å fungere fra juni 2017. Fremdriften i utviklingen 
av prosesser på lisensområdet ble forsinket, i stor grad forårsaket av iMod-programmet. Konsekven-
sen var at prosessdesignet i juni 2017 ikke var på et stadium som gjorde det mulig for konsernrevi-
sjonen å vurdere internkontrollen som forutsatt. Det ble derfor besluttet, i samråd med Sykehus-
partner HF, at konsernrevisjonen skulle rapportere status per primo juni på lisensområdet i Syke-
huspartner HF på det grunnlaget som forelå da, og at revisjonen videreføres i januar 2018. 
 
 

2.2 Revisjonsgrunnlag og metode 
Revisjonsgrunnlaget som er lagt til grunn for utviklingen av revisjonene er hentet fra 

 Lov og forskriftskrav 
o Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (forskrift 28. 

oktober 2016 nr. 1250). 

 Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll Helse Sør-Øst, desember 
2010. 
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 Sykehuspartner HFs, Oslo universitetssykehus HFs og Sykehuset Telemark HFs egne sty-
rende dokumenter og prosedyrer. 

 
Revisjonen er utført ved bruk av metodene dokumentundersøkelse og intervju. 
 
Revisjonen forvaltning av programvarelisenser er gjennomført i henhold til revisjonsplan 2017 for 
konsernrevisjonen. Revisjonsplanen er godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

2.3 Omfang og avgrensning 
Revisjonen omfatter Sykehuspartner HF, Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF. 
 
I Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF omfatter revisjonen rutinene som er etab-
lert internt i helseforetaket og i grensesnittet mot Sykehuspartner HF når det gjelder bestilling av 
lisenser, opphør av og endringer i arbeidsforhold til ansatte og kontroll av inngående lisensfakturaer. 
 
I sykehuset Telemark HF har avdeling Teknologi og ehelse en koordineringsrolle mot Sykehuspart-
ner HF på vegne av andre avdelinger i helseforetaket. I tillegg har eiendomsavdelingen og ansvarlig 
for mtu-området vært involvert i revisjonen med henblikk på lokale ikt-systemer. 
 
I Oslo Universitetssykehus HF koordinerer IKT stab aktiviteter mot Sykehuspartner HF. I tillegg til 
IKT stab har eiendomsavdelingen og ansvarlige for mtu-området vært involvert i revisjonen med 
henblikk på lokale ikt-systemer. Lisenser i forskningsmiljøet som er eksternt finansiert er ikke en del 
av revisjonen. 
 
I Sykehuspartner HF omfatter revisjonen de aktivitetene som er etablert for å få en effektiv og opti-
mal kostnadskontroll med lisensforvaltning, ytterligere beskrevet i kapittel 2.4. 
 
Revisjonen omfatter lisensforvaltning med hensyn til infrastrukturen og klienter. Kliniske og admi-
nistrative fagapplikasjoner er foreløpig ikke en del av Sykehuspartner HFs system for lisensregnskap. 
Som en konsekvens av at Sykehuspartner HF ikke har tatt beslutninger om fremtidig ansvar og 
design for lisenser på slike systemer, ble de ikke medtatt i denne revisjonen. 
 
I Sykehuspartner HF omfatter revisjonen ikke: 

- Prosesser for strategisk styring av avtaler og prognose- og budsjettprosesser 
- Prosesser for å vurdere sluttbrukers eller et helseforetaks behov for programvare 
- Hvordan prosessene som ikke er implementert på revisjonstidspunktet i Sykehuspartner HF 

vil fungere i praksis 
- Viderefakturering av lisenskostnader til helseforetakene gjennom tjenesteprising 
- Kvalitetssikring av gjennomføringsprosessene for prosjektene "Lisensrevisjon" og "Prosess 

og verktøy". 
- Lisenser til kliniske og administrative fagsystemer, se under i avsnittet om Lisenser – 

begreper. 

Regional modell 

Sykehuspartner HF har et regionalt ansvar for forvaltning av lisenser. Dette ansvaret omfatter blant 
annet forvaltning av programvareavtaler, løpende oversikt over lisenskrevende installasjoner og til-
gjengelige lisenser, samt innberetning til leverandører i forbindelse med avtalerevisjoner ("True-up" 
eller tilsvarende). Selv om ikt-utstyret er fysisk plassert i helseforetakene, har Sykehuspartner HF 
ansvaret for forvaltning av lisensieringen, jamfør Figur 1. 



Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 7 av 23 
Versjon Rapport 6/2017  
Dato 4. juli 2017  

 

 
Selv om Sykehuspartner HF har et regionalt ansvar vil det være tilfeller hvor det er mest hensikts-
messig at helseforetakene selv har ansvar for forvaltningen. Dette gjelder programvare som brukes i 
et helseforetak alene eller et fåtall helseforetak samt programvare integrert i medisin-teknisk utstyr 
(mtu) og byggtekniske installasjoner. Det fremgår i tjenesteavtalen med de respektive helseforetak-
ene hvilke lisensavtaler og lisenser Sykehuspartner HF har forvaltningsansvaret for. 

SP

OUS

ST

HF

HF

HSØ

 
Figur 1: Lisensforvaltning i HSØ forgår sentralt i Sykehuspartner HF (blått) og desentralt i helseforetakene (rødt). 

 

Lisensforvaltning i helseforetakene 

De to helseforetakene som er omfattet av revisjonen har egne organisatoriske enheter for den gene-
relle ikt-forvaltningen. Lisenshåndtering innenfor dette området er i all hovedsak overført til Syke-
huspartner HF. 
 
Det er egne organisatoriske enheter som forvalter medisin-teknisk utstyr i helseforetakene. Det nor-
male innenfor mtu-området er at lisensene er knyttet til bruk av selve utstyret og ikke til programva-
ren som sådan. Lisenser er en del av anskaffelseskostnaden og er en engangskostnad uten påføl-
gende periodiske kostnader. Mtu-området har dermed ikke de samme forvaltningsmessige problem-
stillingene som på ikt-området for øvrig, og en sentralisert lisensforvaltning har så langt ikke vært 
aktuelt. Tilsvarende gjelder eiendomsforvaltningen ved helseforetakene. 
 
Det henvises til kapittel 2.4 for ytterligere informasjon. 
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2.4 Informasjon om forvaltning av lisenser 
I dette avsnittet redegjør vi for begreper og ulike forhold i forbindelse med lisensforvaltning, som et 
grunnlag for å sette innholdet i kapittel 3 i en sammenheng. 

Lisenser – begreper 

Det finnes ulike måter å gruppere og benevne grupper av programvare. I denne revisjonen har vi 
sett det hensiktsmessig å benytte følgende betegnelser i lisensiering av programvare: 
 

a) Infrastruktur og klienter (arbeidsstasjoner) 
Omfatter basissystemer og programvare infrastrukturen: Operativsystemer, databasesty-
ringssystemer, sql-systemer etc. Betegnelser omfatter i denne sammenheng også arbeids-
stasjoner. 

b) Kliniske og administrative fagsystemer 
Omfatter for eksempel Dips og RIS/PACS. 

Lisensiering av arbeidsstasjoner (Microsoft) 

På arbeidsstasjonene kreves det lisens for arbeidsflaten (Windows og MS Office). Arbeidsstasjoner 
som har vært aktiv på nett de siste tre månedene før årlig telling inngår i et lisensregnskap. Uavhen-
gig av arbeidsstasjon kreves det i tillegg lisens knyttet til antall individuelle brukere omregnet til hel-
tidsstillinger. Brukere beregnes med utgangspunkt i data fra Personalportalen. Det påløper dermed 
ikke lisenskostnader over tid forbundet med at inaktive arbeidsstasjoner ikke returneres til Sykehus-
partner HF for gjenbruk eller kassasjon. 

Sykehuspartner HFs prioriterte områder for tiltak 

Sykehuspartner HF har over tid forvaltet lisenser for blant annet databaser, mellomvare, operativ-
systemer og driftsverktøy. Området har vært lite prioritert, men tidlig i 2015 ble en "baseline" for 
servere etablert. Resultatet viste vesentlige utfordringer med hensyn til lisenskrevende installasjoner, 
og blant annet ble underrapportering til Microsoft avdekket. Store investeringer i programvarelisen-
ser var derfor nødvendig i 2015 og 2016, og det også etablert en rutine for løpende oppfølging av 
disse Microsoft-lisensene. 
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Figur 2 viser områdene der Sykehuspartner HF setter inn ytterligere tiltak for å etablere en hensikts-
messig kontroll på hele lisensområdet. 
 

Prosesser

Verktøy

PolicyØkonomi

Organisasjon

 
Figur 2: Områder for realisering av målbilde 

 

For å etablere et helhetlig system for kontroll med lisensvolum og -kostnader, har Sykehuspartner 
HF planlagt tiltak i form av 

- policy for programvareforvaltning i foretaksgruppen 
- nye og oppgraderte prosesser for lisensområdet 
- reorganisering av ansvaret for lisensforvaltning 
- implementering av verktøystøtte 
- endringer i grensesnittet mellom lisens- og økonomiområdene. 

 
Med forbedrede prosesser for lisensforvaltning og med en tettere knytning til avtaleforvaltningen vil 
Sykehuspartner HF blant annet få større transparens i kostnadene og potensielt unngå unødige kost-
nader ved over- og underlisensiering. 
 
De mest sentrale prosessene implementeres i 2017, mens utvikling av øvrige prosesser ligger i et mer 
langsiktig målbilde. Etablering av organisasjonen og nyutviklet verktøystøtte skal være på plass i 
løpet av november 2017, med eventuell videreutvikling senere. Målbildet for området strekker seg 
helt frem mot 2021 hvor faser for videre utvikling er skissert, men uten at konkrete planer for reali-
sering er utarbeidet. Tiltaksarbeidet er organisert dels i prosjekter og dels i linjeorganisasjonen. 
 
Software Asset Management (SAM) 

Et sentralt tiltak for å etablere en tilfredsstillende internkontroll på lisensområdet i Sykehuspartner 
HF er en omstrukturering og oppgradering av prosessene innenfor området "Software Asset Mana-
gement". SAM skal styrke internkontrollen ved å etablere nye og endre eksisterende prosesser. Blant 
annet skal disse prosessene gi styring på hva slags programvare som skal installeres, oversikt over 
lisenskrevende installasjoner og oversikt over forbrukte og tilgjengelige lisenser i et lisensregnskap. 
SAM vil produsere data som kan brukes i forhandlinger med programvareleverandørene for å få best 
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mulige avtalevilkår og som kan brukes for å forbedre forutsigbarheten på økonomiområdet. Samlet 
vil dette gi et grunnlag som kan brukes til å optimalisere lisensbruken og kostnader over hele fore-
taksgruppen. 

Sykehuspartner HF – Grunnlag for etablering av ny lisensforvaltning 

Som et grunnlag for etablering av lisensforvaltning ble det gjennomført et forprosjekt i samarbeid 
med den eksterne leverandøren Crayon som ble dokumentert i et løsningsforslag. Løsningsforslaget 
inneholdt blant annet en beskrivelse som grunnlag for definering av fem nøkkelprosesser for lisens-
håndtering, videre betegnet som SAM-prosessene. Disse ble tatt inn i og videreutviklet i prosjekt 
Lisenskontroll som skulle foreslå tiltak for et helhetlig regime for lisensforvaltning. 
 
Prosjektet Lisensforvaltning har hatt store avhengighetene inn mot iMod-programmet og den frem-
tidige leveransemodellen med den eksterne samarbeidspartneren som det da ble planlagt for. Før 
prosjekt Lisenskontroll er ferdigstilt har det skjedd omfattende endringer iMod. Endelig oversikt 
over konsekvensene for prosjekt Lisenskontroll var på revisjonstidspunktet ikke avklart. 
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3. Resultater fra revisjonen 
Det er tre problemstillinger i rapporten. Den første problemstillingen omhandler Sykehuspartner 
HF, mens den andre og den tredje problemstillingen omhandler Sykehuset Telemark HF og Oslo 
universitetssykehus HF og deres rolle i totalbildet. 
 

3.1 Sykehuspartner HF 
 
3.1.1 Problemstilling 1 

Vil de oppgraderte prosessene i Sykehuspartner HF gi et system for lisenshåndtering som 
integrert med øvrige drifts- og virksomhetsprosesser, sikrer en hensiktsmessig styring med 
lisensvolum og -kostnader? 

 
 
Konsernrevisjonens overordnede konklusjon 
Konsernrevisjonen overordnede vurdering er at Sykehuspartner HF samlet sett har en hensiktsmes-
sig innretning på arbeidet for at helseforetaket skal klare å realisere målsetningen om tilfredsstillende 
kontroll på lisensområdet. Sykehuspartner HF har et målbilde med definerte områder for tiltak, og 
på alle områdene pågår aktiviteter for realisering. Innenfor områdene er realiseringen i ulike faser, 
men den totale fremdriften er forsinket i henhold til plan. 
 
Til tross for dette er konsernrevisjonen av den oppfatningen at for å nå målsetningen er det behov 
for: 

 Forsterket styring og oppfølging 

 Avklare prosessdesign med påfølgende operasjonalisering 

 Avklare design og integrasjoner av støtteverktøy. 
 
Forsterket styring og oppfølging 
"Plan for SAM-funksjonen 2021" må detaljeres ytterligere med aktiviteter, milepæler og realistiske 
frister for å kunne benyttes til effektiv styring og oppfølging, og som et grunnlag for realisering av 
målbildet. Det må sikres at ansvar og myndighet til involverte er definert og tilpasset arbeidsoppga-
vene. 
 
For å kunne evaluere måloppnåelse og utviklingen på området er det i tillegg viktig å utarbeide kpi-er 
egnet for å følge opp både kvalitet og status på optimalisering av lisenskostnader. Rutiner og format 
på oppfølging av resultat- og effektmål må etableres. 
 
Avklare prosessdesign med påfølgende operasjonalisering 
Det foreligger et design for SAM-prosessene med noen utestående punkter. Det er i tiden fremover 
viktig å prioritere ferdigstillelse og forankret prosessdesignet både for SAM-prosessene og øvrige 
prosesser slik at Sykehuspartner HF innenfor et akseptabelt tidsrom får realisert overgangen til en 
proaktiv lisensforvaltning. 
 
Avklare design og integrasjoner av støtteverktøy 
Piloten for verifisering av funksjonaliteten i HPE Asset Manager vil foregå utover høsten. Det er i 
tillegg viktig å få avklart integrasjon mot økonomisystemene, slik at prosessene gjennom hele verdi-
kjeden blir effektive og understøttes av nødvendig funksjonalitet. 
 
 
Under er beskrevet grunnlaget for ovennevnte konklusjon. 
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Revisjonskriterium 1: Styring og rapportering på lisensområdet er satt i system og det er 
definert mål og kpi-er tilpasset de ulike nivåer i Sykehuspartner HF. Dette vil danne grunn-
lag for måling av forventet optimalisering i foretaksgruppen som helhet. 
 
Revisjonsgrunnlag 

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er definert mål og kpi-er som er dek-
kende og egnet for styring på kvalitet og status på optimaliseringen av lisenser og kostnader. I tillegg 
forutsettes at planer med nødvendige aktiviteter og milepæler for å få etablert en optimalisert lisens-
forvaltning er utarbeidet og følges opp. Rapportering på mål og kpi-er må gjennomføres regelmessig 
som grunnlag for informasjon til ledelsen på ulike nivåer. 
 
Observasjoner 

Kravene i Oppdrag og bestilling er videreført i lederavtaler til leder for virksomhetsområdet Plan og 
styring og videre til avdelingsleder Kontraktsstyring som har fått ansvaret for lisensområdet. Som 
svar på kravet i Oppdrag og bestilling er "Plan for SAM-funksjonen 2021" utarbeidet med foreslåtte 
aktiviteter og tidsfrister som grunnlag for videre arbeid og oppfølging. Tidsfrister som er satt i de 
ulike planer og måldokumenter er ikke alltid konsistente. 
 
Økonomiske kpi-er for rapportering på Oppdrag og bestilling og andre relevante kpi-er for rappor-
tering på lederavtalene og milepæler er hittil ikke utarbeidet. Imidlertid er det startet opp en måned-
lig rapportering til ledergruppa i Plan og styring fra infrastrukturen som viser utviklingen i antallet 
lisenskrevende installasjoner. 
 
Arbeidet med å sikre kontroll på lisensområdet har blitt organisert i prosjektet Lisenskontroll og sta-
tus er rapportert til den operative styringsgruppa og i ukentlige statusmøter med direktør for Plan og 
styring og avdelingsleder for Kontraktsstyring. På revisjonstidspunktet har linjeorganisasjonen delvis 
kommet på plass, og mesteparten av prosjektet er overlevert til linjen ved SAM manager. Styring og 
oppfølging av lisensområdet som en fast linjeaktivitet er ikke foreløpig etablert. 
 
Avdelingsleder Kontraktstyring har primært fulgt opp lisenshåndteringen gjennom særskilte møter 
og i tillegg vært deltager i operativ styringsgruppe i prosjekt Lisenskontroll. Det planlegges nå for at 
området skal følges opp i avdelingsmøter hver 14. dag som en linjeaktivitet. 
 
Konsernrevisjonens vurdering 

"Plan for SAM-funksjonen 2021" er et grunnlag for videre arbeid, men den må detaljeres ytterligere 
med aktiviteter, milepæler og realistiske frister for å kunne benyttes til styring og oppfølging. Det 
fremkommer ulike tidsfrister for enkelte mål og aktiviteter i ulike dokumenter, noe som kan medføre 
usikkerhet knyttet til når en aktivitet skal gjennomføres og lite effektiv oppfølging av arbeidet. 
 
For å kunne evaluere måloppnåelse og utviklingen på området er det i tillegg viktig å utarbeide kpi-er 
egnet for å følge opp kvalitet og status på optimaliseringen. Som grunnlag for måling må en egnet 
«baseline» defineres. Når ovennevnte er definert og etablert kan rutiner og format på oppfølging av 
lisensområdet både i linjen og i månedlig rapportering til ledelsen etableres. 
 
Ved overlevering fra prosjektet vil konsernrevisjonen påpeke viktigheten av at avdekkede risikoer og 
tilhørende tiltak følges opp videre som en linjeaktivitet og inngår i de løpende risikovurderingene. 
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 På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende: 

   Arbeidet med mål og kpi-er ferdigstilles som en del av rapport og oppfølging 

 Planen som foreligger detaljeres med milepæler, ansvarlige for aktiviteter og realis-
tiske tidsfrister. 

 
 

Revisjonskriterium 2: Ansvar, myndighet og kompetansekrav for involverte i forvaltning av 
lisenser er definert og gjort kjent. 
 
Revisjonsgrunnlag 

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er etablert en organisasjon for forvalt-
ning av lisenser. Ansvar til den enkelte ressurs og område som helhet må være definert og kjent både 
av den enkelte medarbeider og øvrige aktører i Sykehuspartner HF de skal samhandle med. Ressur-
sene må ha tilstrekkelig myndighet til å ivareta sine roller, oppgaver og tildelt ansvar. Videre forutset-
tes at kompetansekrav til involverte i lisensforvaltningen er definert og tilpasses oppgaver og ansvar. 
 
Observasjoner 

I Sykehuspartner HF er ansvaret for rammeverket for lisensforvaltning lagt til virksomhetsområdet 
Plan og styring, avdeling Kontraktsstyring. I avdelingen er det etablert et SAM-team for lisensfor-
valtning bestående av fire personer som ledes av en SAM manager. Dette teamet forvalter i første 
omgang lisenser på infrastrukturen og arbeidsstasjonene. SAM manager eier forvaltningsdefinisjonen 
og skal lede videreutvikling av prosessene, samt at han skal delta i de planlagte beslutningsforaene 
("boards") der beslutninger som berører lisenser skal fattes.  SAM managers ansvar og oppgaver kan 
delvis utledes av ulike dokumenter, men er ikke tydeliggjort i Sykehuspartner HFs rollekatalog. 

 
Avdeling Kontraktsstyring har også ansvar for forvaltningen av avtalene for lisenser. I tillegg har 
avdelingen rekruttert en avtalecontroller – en funksjon som er overført fra regnskapsavdelingen – 
som tiltrer i august 2017 som blant annet skal ha en sentral rolle med videre bruk av avtalebasen. 
 
Lisenser til kliniske og administrative fagapplikasjoner forvaltes av de respektive fagavdelingene inn-
til videre. På et senere tidspunkt vil Sykehuspartner HF ta stilling til hvilket ansvar SAM-teamet skal 
ha i forbindelse med fagapplikasjonene, jamfør dokument "Programvareforvaltning med fokus på 
lisensforvaltning". 

 
Rammeverkets overordnede styrende dokumenter består av en policy for bruk av programvare og en 
forvaltningsdefinisjon for lisenser. Policyen gir blant annet prinsipper for ansvarsdelingen mellom 
Sykehuspartner HF og de øvrige helseforetakene, og hva ansvaret består av. I forvaltningsdefinisjo-
nen legges mange premisser for lisenshåndteringen. Forvaltningsdefinisjonen er retningsgivende for 
hva slags lisenser som faller inn under avdeling Kontraktsstyring forvaltningsansvar, hvilke lisenser 
skal forvaltes sentralt og hvilke skal forvaltes desentralt i fagavdelingene og ikke minst hvilke lisenser 
som faller utenfor forvaltningsdefinisjonen. 
 
Operasjonaliseringen av policyen og forvaltningsdefinisjonen er planlagt å starte opp i helseforeta-
kene august 2017. 
 
De ansvarlige for området i Sykehuspartner HF har definert kompetansebehovet og har gjennom-
ført en prosess for rekruttering av SAM-teamet og avtalecontroller. SAM manager og to lisensfor-
valtere har tiltrådt, mens de siste to ressursene tiltrer i august. To ressurser er overført internt og tre 
ressurser er rekruttert eksternt, alle med lang erfaring i store virksomheter innenfor fagfeltene. 
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Vurdering 

Ansvaret for lisensforvaltning – som tidligere har vært fordelt på ulike fagområder – er samlet og 
organisert inn under ett virksomhetsområde sammen med avtaleforvaltning for øvrig, og samtidig 
plassert på et høyere nivå i organisasjonen enn tidligere. Dette vurderes som hensiktsmessig for å gi 
området organisatorisk og faglig tyngde. 
 
De styrende dokumentene definerer premissene for lisenshåndteringen i foretaksgruppen. Særlig 
forvaltningsdefinisjonen har noen mangler, blant annet definisjoner av sentrale begreper. 
 
Prosessen for rekruttering har hatt en god ledelsesforankring med en helhetlig vurdering av kompe-
tansebehovet. 
 
Det fremstår for konsernrevisjonen som om SAM manager har bred erfaring og god kjennskap til 
lisensområdet. Hva som faktisk inngår i ansvarsområdet til og hvilken myndighet som er gitt til 
denne nye rollen og ressursene i resten av SAM-teamet, er i ulik grad definert og gjort kjent for den 
øvrige organisasjonen de skal samhandle med. Uklarhet om SAM managers og de øvrige teamressur-
senes ansvar og roller, kan etter konsernrevisjonens vurdering medføre risiko for forsinkelser i 
beslutninger og planlagt tiltaksarbeid. 
 
 

 På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende: 

   Ansvar og myndighet for SAM manager og øvrige ressurser i SAM-teamet tydelig-
gjøres 

 For å øke nytteverdien av forvaltningsdefinisjonen bør den kompletteres med 
definisjoner av termer. 

 
 
Revisjonskriterium 3: Lisenshåndtering vil inngå i alle prosesser som må etableres for at 
lisensregnskapet skal bli fullstendig og løpende oppdatert. Det er systemstøtte for effektive 
og automatiserte arbeidsprosesser, og kontroll på lisenskostnader gjennom hele verdikje-
den. 
 
Revisjonsgrunnlag 

I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det foreligger en oversikt over alle proses-
ser som lisenshåntering inngår i. Det foreligger eller er planlagt et omforent design og når øvrige 
prosesser skal være avklart og operasjonalisert i Sykehuspartner HF og eventuelt i helseforetakene. 
Som ledd i automatiseringen må det avklares hvilke og hvordan verktøy skal benyttes gjennom hele 
verdikjeden for nødvendige oversikt over lisenser som grunnlag for optimalisering av kostnadene i 
foretaksgruppen som helhet. 
 
Observasjoner 

I forprosjektet til prosjekt Lisenskontroll er det utarbeidet et løsningsforslag (jamfør avsnitt 2.4) med 
oversikt over alle prosesser hvor lisenser inngår. I henhold til forprosjektets anbefaling er det defi-
nert fem nøkkelprosesser – kalt SAM-prosessene – som skal inngå i et rammeverk for lisenshåndte-
ring. Prosjektet Lisenskontroll har beskrevet SAM-prosessene på aktivitetsnivå. Prosessbeskrivelsen2 
er overlevert linjen ved SAM manager med noen utestående punkter, i hovedsak der SAM-prosess-
ene skal integreres med andre prosesser. Endelig helhetlig prosessdesign er forsinket i henhold til 
opprinnelig plan og foreligger ikke på revisjonstidspunktet. SAM manager skal lede arbeidet med å 

                                                 
2 Prosjekt Lisenskontroll: Prosjektbeskrivelse. 
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avklare design og operasjonalisere SAM-prosessene, samt få integrert lisenshåndtering med øvrige 
berørte prosesser, for eksempel i prosjektmetodikken. 
 
I første omgang innføres leverandørene Microsoft og Oracle i SAM-prosessene, og senere blir 
øvrige leverandører gradvis innført. Hvordan lisenser for kliniske og administrative applikasjoner 
skal forvaltes vil bli avklart på et senere stadium. 
 
Sykehuspartner HF har en frittstående avtalebase med oversikt over alle avtaler. Formålet med basen 
er å gi kontroll på inngående fakturaer knyttet til blant annet lisensavtaler og som et hjelpesystem til 
den påfølgende viderefaktureringen fra Sykehuspartner HF til helseforetakene i henhold til SLA-ene. 
Databasen har ikke automatiserte grensesnitt mot økonomisystemet for øvrig. 
 
Inngående fakturaer for lisenser kontrolleres mot avtale i basen. Fakturaflyt i tilknytning til hver 
avtale som grunnlag for behandlingen av inngående faktura og for viderefakturering til helseforeta-
kene er definert i økonomisystemet3. 
 
Det er planlagt at SAM-prosessene skal understøttes av et verktøy for lisenshåndtering. På bakgrunn 
av en vurdering av fordeler, ulemper og alternativer er det er besluttet at funksjonalitet i Sykehus-
partner HFs egen installasjon av HPE Asset Manager skal kjøres i pilot i regi av prosjekt Lisenskon-
troll frem til høst 2017 for å verifisere om verktøyet dekker behovet. Piloten er forsinket i henhold 
til opprinnelig plan. 
 
I forbindelse med de fremtidige SAM-prosessene foreligger det ikke konkrete planer eller overord-
net design for integrasjon av HPE Asset Management mot økonomisystemene og avtalebasen, eller 
hvilke grensesnitt som må etableres mellom systemene. 
 
Konsernrevisjonens vurdering 

Sykehuspartner HF har utredet et godt og fullstendig grunnlag for prosessutvikling på lisensområdet. 
Det er en hensiktsmessig tilnærming å prioritere utviklingen av de viktigste SAM-prosessene. Fordi 
prosessbeskrivelsen som er overlevert linjen har en del utestående punkter, samt at andre prosesser 
hittil ikke er tilpasset SAM, kan konsernrevisjonen ikke vurdere om fremtidige prosessene gir et godt 
nok grunnlag for optimalisering av lisensiering. Konsernrevisjonen forutsetter at utvikling og opera-
sjonalisering av prosessene videreføres som linjeaktivitet i 2017. 
 
Den gradvise innfasingen der de to største leverandørene, Microsoft og Oracle (ca. 50 % av totale 
lisenskostnader), prioriteres, fører til en tidlig dekning av en stor del av lisensvolumet og -kostna-
dene. 
 
Piloten for verifisering av funksjonaliteten i HPE Asset Manager vil foregå utover høsten, og det er 
for tidlig å vurdere hensiktsmessigheten av denne. Det er uavklart om, eventuelt hvordan HPE 
Asset Manager skal integreres mot økonomisystemene, noe som inntil videre gir en risiko for at pro-
sessene blir ineffektive og at nødvendig funksjonalitet for optimalisering av kostnader ikke blir til-
gjengelig. 
 

                                                 
3 Oracle Applications og Basware 
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 På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende: 

   Behov og krav til innhold og integrasjon i og mellom økonomisystemet, avtalebase 
og HPE Asset Manager utredes og besluttes. 
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3.2 Oslo universitetssykehus HF 
 
 
Konsernrevisjonens overordnede konklusjon 
Forvaltningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF. Det er kon-
sernrevisjonens overordnede vurdering at Oslo universitetssykehus HF ivaretar sin del av den sam-
lede internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert og samordnet med Syke-
huspartner HF. 
 
  

Under er beskrevet grunnlaget for ovennevnte konklusjon. 
 

3.2.1 Problemstilling 2: 

Har helseforetaket et system for å ha kontroll over lisenser som ikke forvaltes av Sykehus-
partner HF? 

 
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at ansvar og myndighet internt på Oslo uni-
versitetssykehus HF for egenforvaltning av programvarelisenser er definert og avklart. Rutiner i 
Oslo universitetssykehus HF og i grensesnittet mot Sykehuspartner HF med hensyn til lisensforvalt-
ning er etablert og avklart. Videre forutsettes det at helseforetaket har etablert rutiner for bestilling 
av programvarelisenser, og for attestasjon og kontering av lisenskostnader. 
 
Observasjoner 

Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært begrenset. Det 
meste av lisensforvaltning er overført til og inngår i SLA-en med Sykehuspartner HF. 
 
Det er ingen sentralisert funksjon for det begrensede behovet for lokal lisensforvaltning, men hver 
klinikk og/eller avdeling håndterer selv behovet for og oppfølging av programvarelisenser. Avdeling 
IKT stab har ingen lokal forvaltning av lisenser og internt på sykehuset har avdelingen ansvar for 
oppgaver knyttet til koordinering både av bestillinger til og leveranser fra Sykehuspartner HF. På 
mtu-området og innenfor det byggtekniske området er lisensiering en integrert del av utstyrsleveran-
sene som er knyttet til bruk av selve utstyret (antall brukere og/eller valg av funksjoner), og ikke som 
bruksrettigheter til programvare isolert sett. 
 
Oslo universitetssykehus HF har utarbeidet "Instruks fullmaktsstruktur". Instruksen beskriver blant 
annet fullmakter for bestillinger, attestasjon og anvisning og hvilke beløpsgrenser som gjelder for 
den enkelte leder. Instruksen er innarbeidet i ikt-systemene ved sykehuset. 
 
Bestillinger fra Oslo universitetssykehus HF som betinger lisensiering, kanaliseres gjennom predefi-
nerte bestillingsprosesser felles for hele foretaksgruppen i portalene iProcurement og Min Sykehus-
partner. 
 
Revisjonen viser at programvarelisenskostnader i all hovedsak er knyttet til SLA-en med Sykehus-
partner HF. Sykehuspartner HF fakturerer lisenser månedlig i henhold til bilag 7, enten integrert i 
tjenesteprisene eller som en separat priset leveranse. Avdeling IKT stab kontrollerer de inngående 
fakturaene fra Sykehuspartner HF mot bestillinger og budsjett. Fakturaene fra Sykehuspartner HF 
konteres til 6751 "Driftstjenester IKT". Revisjonen viser for øvrig at en stor del av posteringene på 
hovedbokskonto 7600 "Programvarelisenser" ikke er i samsvar med kontoplanen, og at kontoen 
således ikke gir et representativt bilde av lisenskostnadene på Oslo universitetssykehus HF. 
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Konsernrevisjonens vurdering 

Fordi forvaltningen av mesteparten av programvarelisenser er overført til Sykehuspartner HF er 
behovet for en lokal forvaltning svært begrenset. Oslo universitetssykehus HF benytter seg av de 
systemene og rutinene som Sykehuspartner HF har tilrettelagt for helseforetakene, og på den bak-
grunn virker organiseringen og omfanget av lokale rutiner og funksjoner med henblikk på program-
varelisenser, herunder oppfølging av Sykehuspartner HF, hensiktsmessig. 
 
3.2.2 Problemstilling 3: 

Har helseforetaket et system for å ha kontroll over innbytte og sanering av utstyr og pro-
gramvare som ikke er i bruk? 

 
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er etablert lokale rutiner for opphør av 
og endring i arbeidsforhold slik at lisenser til systemer, klienter, funksjonalitet med videre kan avslut-
tes eller fristilles. 
 
Observasjoner 

Opphør av arbeidsforhold ved Oslo universitetssykehus HF registreres av HR-funksjonen i Perso-
nalportalen. På bakgrunn av informasjon i Personalportalen oppdateres systemene i Sykehuspartner 
HF og programvarelisenser knyttet til individuelle brukere fristilles. 
 
Det er en dokumentert rutine for innlevering av personlig arbeidsstasjon til nærmeste leder. Dersom 
utstyret ikke skal benyttes videre på avdelingen, overleveres utstyret til Sykehuspartner HFs. 
 
Det påløper ikke programvarelisenskostnader over tid forbundet med at inaktive arbeidsstasjoner 
ikke returneres til Sykehuspartner for gjenbruk eller kassasjon, jf. lisensiering av arbeidsstasjoner, 
avsnitt 2.4. 
 
Selv om Sykehuspartner HF ikke har programvarelisenskostnader, kan det påløpe andre kostnader 
for drift, forvaltning og leie for ubrukte arbeidsstasjoner som faktureres Oslo universitetssykehus 
HF. Oslo universitetssykehus HF legger til grunn at Sykehuspartner HF har prosesser for å ha til-
strekkelig oversikt over arbeidsstasjoner på Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset har ikke selv en 
rutine for å verifisere Sykehuspartner HFs oversikt over arbeidsflater selv om både Oslo universi-
tetssykehus HF og Sykehuspartner HF erkjenner at oversikten kan være ufullstendig. 
 
Konsernrevisjonens vurdering 

Oslo universitetssykehus HFs bruk av Personalportalen sammen med de lokale rutinene for innbytte 
og sanering av utstyr gir samlet sett et hensiktsmessig system slik at helseforetaket unngår lisens-
kostnader for utstyr og programvare som ikke er i bruk. Andre kostnader forbundet med ubrukte 
arbeidsstasjoner vurderes å være begrenset. Det er pågående aktiviteter i Sykehuspartner HF for å 
etablere et integrert system som skal gi oversikt over arbeidsstasjoner og kostnader som grunnlag for 
fakturering til helseforetakene. Videre skal helseforetakenes behov for økonomisk og teknisk infor-
masjon i forbindelse med driftsleveransene inngå i en planlagt dialog mellom Sykehuspartner HF og 
helseforetakene. Eventuelle behov for eget oppfølgingssystem i Oslo universitetssykehus HF bør 
avvente dette arbeidet. 
 
Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger.  
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3.3 Sykehuset Telemark HF 
 
 
Konsernrevisjonens overordnede konklusjon 
Forvaltningen av programvarelisenser er i all hovedsak overført til Sykehuspartner HF. Det er kon-
sernrevisjonens overordnede vurdering at Sykehuset Telemark HF ivaretar sin del av den samlede 
internkontrollen på lisensområdet gjennom et system som er etablert og samordnet med Sykehus-
partner HF. 
 
 

Under er beskrevet grunnlaget for ovennevnte konklusjon. 
 

3.1.1 Problemstilling 2: 

Har helseforetaket et system for å ha kontroll over lisenser som ikke forvaltes av Sykehus-
partner HF? 

 
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at ansvar og myndighet internt på Sykehuset 
Telemark HF for egenforvaltning av programvarelisenser er definert og avklart. Rutiner i Sykehuset 
Telemark HF og i grensesnittet mot Sykehuspartner HF med hensyn til lisensforvaltning er etablert 
og avklart. Videre forutsettes det at helseforetaket har etablert rutiner for bestilling av programvare-
lisenser, og for attestasjon og kontering av lisenskostnader. 
 
Observasjoner 

Revisjonen viser at omfanget av lokal forvaltning av programvarelisenser er svært begrenset. Det 
meste av lisensforvaltning er overført til og inngår i SLA-en med Sykehuspartner HF. 
 
Det er ingen sentralisert funksjon for det begrensede behovet for lokal lisensforvaltning, men hver 
klinikk og/eller avdeling håndterer selv behovet for lisenser. Avdeling Teknologi og ehelse har ingen 
lokal forvaltning av programvarelisenser. Internt på sykehuset har avdelingen ansvar for oppgaver 
knyttet til koordinering både av bestillinger til og leveranser fra Sykehuspartner HF. På mtu-området 
og innenfor det byggtekniske området er lisensiering en integrert del av utstyrsleveransene som er 
knyttet til bruk av selve utstyret (antall brukere og/eller valg av funksjoner), og ikke som bruksret-
tigheter til programvare isolert sett. 
 
Det er utarbeidet en "Fullmaktsmatrise STHF". Matrisen beskriver blant annet fullmakter for bestil-
linger, attestasjon og anvisning og hvilke beløpsgrenser som gjelder for den enkelte leder. Matrisen 
er innarbeidet i ikt-systemene ved sykehuset. 
 
Bestillinger fra Sykehuset Telemark HF som betinger lisensiering, kanaliseres gjennom predefinerte 
bestillingsprosesser felles for hele foretaksgruppen i portalene iProcurement og Min Sykehuspartner. 
 
Revisjonen viser at lisenskostnader i all hovedsak er knyttet til SLA-en med Sykehuspartner HF. 
Sykehuspartner HF fakturerer lisenser månedlig i henhold til bilag 7, enten integrert i tjenesteprisene 
eller som en separat priset leveranse. Avdeling Teknologi og ehelse kontrollerer de inngående faktu-
raene fra Sykehuspartner HF mot bestillinger og budsjett. Fakturaene fra Sykehuspartner HF konte-
res til hovedbokskonto 6751 "Driftstjenester IKT". Uavhengig av Sykehuspartner HFs fakturaer 
viser revisjonen at mange fakturaer feilkonteres til hovedbokskonto 7600 "Programvarelisenser", og 
at kontoen således ikke gir et representativt bilde av lisenskostnadene på Sykehuset Telemark HF. 
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Konsernrevisjonens vurdering 

Fordi forvaltningen av mesteparten av programvarelisenser er overført til Sykehuspartner HF er 
behovet for en lokal forvaltning svært begrenset. Sykehuset Telemark HF benytter seg av de syste-
mene og rutinene som Sykehuspartner HF har tilrettelagt for helseforetakene, og på den bakgrunn 
virker organiseringen og omfanget av lokale rutiner og funksjoner med henblikk på programvare-
lisenser, herunder oppfølging av Sykehuspartner HF, hensiktsmessig. 
 
3.1.2 Problemstilling 3: 

Har helseforetaket et system for å ha kontroll over innbytte og sanering av utstyr og pro-
gramvare som ikke er i bruk? 

 
I henhold til revisjonsgrunnlaget er det en forutsetning at det er etablert lokale rutiner for opphør av 
og endring i arbeidsforhold slik at lisenser til systemer, klienter, funksjonalitet med videre kan avslut-
tes eller fristilles. 
 
Observasjoner 

Opphør av arbeidsforhold ved Sykehuset Telemark HF registreres av HR-funksjonen i Personalpor-
talen. På bakgrunn av informasjon i Personalportalen oppdateres systemene i Sykehuspartner HF og 
programvarelisenser knyttet til individuelle brukere fristilles. 
 
Det er en dokumentert rutine for innlevering av personlig arbeidsstasjon til nærmeste leder. Dersom 
utstyret ikke skal benyttes videre på avdelingen, overleveres utstyret til Sykehuspartner HFs lokale 
ikt-ressurser. Disse ressursene følger også opp utstyr som Sykehuspartner HF har driftsansvaret for, 
og fjerner utstyr som eventuelt ikke er i bruk. 
 
Avdeling Teknologi og ehelse har etablert en avstemmingsrutine for registrerte arbeidsstasjoner mot 
arbeidsstasjoner i faktisk bruk. Ledere kontrollere om registrerte arbeidsstasjoner stemmer overens 
med enhetens ansatte, og gir melding til avdeling Teknologi og ehelse ved eventuelle avvik. I tillegg 
får Sykehuset Telemark HF en oversikt over alle arbeidsstasjoner ved sykehuset som ikke har vært i 
bruk de siste tre månedene. Avdeling Teknologi og ehelse sjekker mot aktuelle avdelinger om over-
sikten stemmer. 
 
Svakheter/mangler 

Avstemmingsrutinen for registrerte arbeidsstasjoner mot arbeidsstasjoner i faktisk bruk, jamfør fore-
gående avsnitt, er ikke dokumentert og etterprøvbar. 
 
Konsernrevisjonens vurdering 

Sykehuset Telemark HFs bruk av Personalportalen sammen med de lokale rutinene for innbytte og 
sanering av utstyr gir samlet sett et hensiktsmessig system slik at sykehuset unngår lisenskostnader 
for utstyr og programvare som ikke er i bruk. Robustheten i avstemmingsrutinen vil styrkes ved at 
den formaliseres og dokumenteres. De pågående aktivitetene i Sykehuspartner HF for å etablere et 
integrert system skal gi oversikt over arbeidsstasjoner og kostnader som grunnlag for fakturering til 
helseforetakene. Videre skal helseforetakenes behov for økonomisk og teknisk informasjon i forbin-
delse med driftsleveransene inngå i en planlagt dialog mellom Sykehuspartner HF og helseforeta-
kene. 
 

 På bakgrunn av vurderingene anbefales det følgende: 

   Sykehuset Telemark HF vurderer om den etablerte avstemmingsrutinen for regist-
rerte arbeidsstasjoner mot arbeidsstasjoner i faktisk bruk skal formaliseres. 
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Vedlegg 1 - Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang 
og rapportbehandling 
 
 

Sykehuspartner HF 
 

Dokumentasjon 

Lederavtaler Terje T. Johnsen og Mette Pedersen 

Løsningsforslag og Prosessbeskrivelser fra Crayon 

Forvaltningsdefinisjon 

Policy bruk av programvare 

Prosjekt lisenskontroll – diverse presentasjoner, statusrapporter OPS og risikovurderinger 

Prosessdokumentasjon valg av verktøy HP AM 

Stillingsannonser – Sam manager, lisensforvalter og avtalekonntroller 

Eksempler på fakturaer fakturering av lisenser til OUS og ST HF 

Avtaledatabasen, kopi og eksempler på innhold, grunnlag faktura og avstemming 

Rutiner for avtaleforvaltning og avstemming 

Masterplan (OBD 1.5) og presentasjon / referat møte med RHFet 

Board meeting manual 

 
 
Gjennomførte samtaler 
 

Rolle 

Leder virksomhetsområder Plan og styring, Sykehuspartner HF 

Leder avdeling Kontraktsstyring, Sykehuspartner HF 

SAM manager, Sykehuspartner HF 

Prosjektleder Lisenskontroll, Sykehuspartner HF 

Systemeier HPE Asset Management 

Regnskapssjef, Sykehuspartner HF 

 
 
Saksgang og rapportbehandling 
 

Dato  Aktivitet  

26.06.2017 Oversende rapportutkast til verifikasjon 

30.06.2017 Gjennomgåelse av rapportutkast Sykehuspartner HF 

03.07.2017 Frist tilbakemelding rapportutkast 

04.07.2017 Oversendelse endelig rapport 

Ikke avklart 
Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging av tiltaks-
arbeidet for styret 
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Oslo universitetssykehus HF 

 
Dokumentasjon 

Fullmaktsstruktur OUS 

Ulike interne prosedyrer, bl.a bestilling av varer 

Sikkerhetsinstruks OUS 

SLA avtale for 2017 mellom OUS og Sykehuspartner, avtalte bilag 

Diverse regnskapsspesifikasjoner for utvalgte hovedbokskonti fra Oracle Application 

Eksempler på mnd økonomirapportering og oppfølging av lisenser og SLA fra Sykehus-
partner HF 

Presentasjon av MTU området i OUS 

Dokumenter knyttet til opplæring og veiledning i risikostyring 

Referater fra programstyre- og styringsgruppemøter 

Statusrapporter fra programmer, prosjekter og delprosjekter 

 
 
Gjennomførte samtaler 
 

Rolle 

Leder IKT stab, Oslo universitetssykehus HF 

Leder IKT Sykehuspartner og prosjektområder, Oslo universitetssykehus HF 

IKT stab, controller, Oslo universitetssykehus HF 

Leder Serviceavdelingen MTU-IKT, Oslo universitetssykehus HF 

Leder Eiendom, OSS, Oslo universitetssykehus HF 

 
 
Saksgang og rapportbehandling 
 

Dato  Aktivitet  

31.05.2017 Oversendt faktadel i rapportutkast til verifikasjon 

26.06.2017 Oversendt rapportutkast til verifisering 

03.07.2017 Frist tilbakemelding rapportutkast 

04.07.2017 Oversendelse endelig rapport 

Ikke avklart 
Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging av tiltaks-
arbeidet for styret 
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Sykehuset Telemark HF 
 

Dokumentasjon 

Oversikt over ansvarsfordeling mellom ST HF og Sykehuspartner HF 

Prosedyrer for bl.a bestilling av varer, innlevering av utstyrhåndtering av inng. faktura mm 

SLA avtale for 2017 mellom Sykehuset Telemark HF og Sykehuspartner, avtalte bilag 

Diverse regnskapsspesifikasjoner for utvalgte hovedbokskonti fra Oracle Application 

Eksempler på budsjett og avstemming av av inngående faktura fra Sykehuspartner HF  

Organisasjonskart  

Oversikt MTU utstyr  

Mail beskrivelse av kontroller som utføres periodevis 

 
 
Gjennomførte samtaler 
 

Rolle 

Leder Teknologi og ehelse, Sykehuset Telemark HF 

Leder Medisinsk teknologi, Sykehuset Telemark HF 

Leder Eiendomsforvaltning, Sykehuset Telemark HF 

Informasjonssikkerhetsleder, Sykehuset Telemark HF 

Controller, Sykehuset Telemark HF 

Sykehuspartners lokalavdeling ved Sykehuset Telemark HF 

 
 
Saksgang og rapportbehandling 
 

Dato  Aktivitet  

31.05.2017 Oversendt faktadel i rapportutkast til verifikasjon 

02.06.2017 Gjennomgåelse av faktadel Sykehuset Telemark HF 

03.07.2017 Frist tilbakemelding rapportutkast 

04.07.2017 Oversendelse endelig rapport 

Ikke avklart 
Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging av tiltaks-
arbeidet for styret 

 
 

 



ID nummer – Retningslinjer for avstemming av IKT-utstyr 

ENDRINGSKONTROLL 

Rev/dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 

    

    

 

FORMÅL  

Formålet med denne retningslinjen er å 

 Sikre overensstemmelse mellom registrerte arbeidsstasjoner og arbeidsstasjoner i faktisk bruk. 

 Sikre at arbeidsstasjoner i faktisk bruk står i forhold til utviklingen i brukermassen.  

 Sikre at utstyr som ikke lenger benyttes overføres til mellomlager (hvis garanti gjelder) eller 

destrueres. 

 

BESKRIVELSE 

 

Havari/utskifting: 

Ansvarlige for IKT-bestillinger i Teknologi og eHelse vil månedlig gjennomgå rapport fra 

Sykehuspartner for å sikre overensstemmelse mellom registrerte arbeidsstasjoner og arbeidsstasjoner i 

faktisk bruk. I forbindelse med havari eller utskifting, skal det alltid hentes inn utstyr tilsvarende det 

som leveres ut. Eventuelle avvik gjennomgås i månedlige oppfølgingsmøter med Sykehuspartner, og 

nødvendige tiltak iverksettes. 

 

 

Nybestillinger: 

Ansvarlige for IKT-bestillinger i Teknologi og eHelse vil månedlig gjennomgå rapport fra 

Sykehuspartner som viser antall nybestilte PC-er, samt antall PC-er i bruk på STHF. Dette for å holde 

oversikt over utviklingen i PC-parken, samt at arbeidsstasjoner i faktisk bruk står i forhold til 

utviklingen i brukermassen. 

 

 

Generell oppfølging: 

Ansvarlige for IKT-bestillinger i Teknologi og eHelse vil månedlig produsere rapport over utstyr som 

ikke har vært i bruk de siste 30 dagene. 

PC-er som ikke har vært logget på i løpet av de siste 30 dager meldes til Sykehuspartner for 

gjennomgang. Hvis utstyret ikke lenger benyttes, skal det overføres til mellomlager(hvis garanti 

gjelder) eller destrueres.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017  
  
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

73-2017 Tom Helge Rønning, administrerende direktør 
Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutning 20.9.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:  Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017 
 
 

Ingress: 
Oppdrag og bestilling 2017 (OBD 2017) ble gitt til Sykehuset Telemark HF (STHF) i foretaksmøte 
15. februar 2017. Dokumentet ble behandlet i styremøte 20. april 2017 (sak nr. 22/17). 
 
Helseforetakene i Helse Sør-Øst mottok 23. august 2017 vedlagte tilleggsdokument til Oppdrag 
og bestilling 2017.  
 
Dokumentet er likelydende for alle helseforetakene og har samme status som Oppdrag og 
bestilling. 2017.  
 
Hensikten med foreliggende sak er: 

 at styret formelt kvitterer for mottatt av tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 

 at styret gjøres kjent med administrerende direktørs vurderinger hva gjelder foretakets 
evne til å etterkomme kravene i tilleggsdokumentet 

  
Forslag til vedtak: 
1. Styret bekrefter at tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 fra Helse Sør-Øst er 

mottatt. 
2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom tilleggsdokument til Oppdrag og 

bestilling 2017 ivaretas. Styret tar administrerende direktørs vurdering til orientering, hva 
gjelder STHFs evne til å etterkomme kravene i tilleggsdokumentet.  

  
 
Skien, den 9. september 2017 
 
 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 er et likelydende dokument til alle helseforetak 
og private ideelle sykehus, som har mottatt OBD 2017 fra Helse Sør-Øst RHF. Tilleggsdokumentet 
omfatter styringsbudskap som Helse Sør Øst mottok fra Helse- og omsorgsdepartementet i juni 
2017, samt styringsbudskap som er forankret i vedtak i styret for Helse Sør-Øst, etter at Oppdrag 
og bestilling 2017 ble utarbeidet. 
 
Sykehuset Telemark HF mottok OBD 2017 i foretaksmøte 15. februar 2017.  For å sikre god 
dokumentasjon og kvalitet i overleveringen av styringskrav gitt etter at Oppdrag og bestilling 
2017 ble overlevert, har Helse Sør-Øst RHF utarbeidet et tilleggsdokument. Det mottatte 
tilleggsdokumentet utgjør ytterligere krav i forhold til OBD 2017. 
 
Tilleggsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF konkretiserer og presiserer hvordan helseforetakene 
og private ideelle sykehus forutsettes å delta i arbeidet for å nå de overordnede målene. 
Tilleggsdokumentet er ikke tilpasset til tjenesteporteføljen i det enkelte helseforetak/sykehus, 
men er utarbeidet som et felles dokument til alle. Den enkelte mottager må derfor i sin videre 
oppfølging ta stilling til om de enkelte oppdragene skal tas til orientering eller følges opp med 
egne tiltak. For noen av oppdragene forutsettes nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF før 
aktuelle helseforetak/sykehus iverksetter tiltak. Dette er presisert i det enkelte oppdrag. 
 
Tilleggsdokumentet har samme status som oppdrag og bestilling, og det stilles de samme krav 
om å utføre oppgaver og gjennomføre styringskrav innenfor de rammer og ressurser som er stilt 
til rådighet.  
 
Tilleggsdokumentet er inndelt i to hoveddeler: 
 
A. Styringsbudskap (andre oppgaver 2017) som er rapporteringspliktig i Årlig melding 2017 

til Helse Sør-Øst RHF 
- Forskning; Foretaket skal påse at opplysninger om alle pågående og planlagte kliniske 

studier til enhver tid er oppdatert og komplett på helsenorge.no, og at pasienter i hele 
landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. 

- KPP - kostnader på pasientnivå; Det skal legges til rette for at KPP (kostnader pr. pasient) 
anvendes i helseforetakets forbedrings- og planarbeid. Data skal leveres inn til den 
nasjonale databasen. 

- Kreftbehandling; Helseforetakene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får 
informasjon om tidligere celleprøver som har vært feiltolket.  Det må påses at det er 
etablert gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har fått en betydelig 
endret diagnose etter en regransking av tidligere prøver. 
 

B. Informasjon som ikke er rapporteringspliktig i Årlig melding 2017 til Helse Sør-Øst RHF 
- Pasientadministrative systemer; Foretaket skal delta i det regionale arbeidet med å følge 

opp de registreringstekniske forhold knyttet til pasientadministrative systemer som er 
beskrevet av Helsedirektoratet. 

- Trombolysebehandling; Korreksjon ift. OBD 2017, der det ved en inkurie var satt feil mål.  
- Legemidler; Foretaket skal – etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF – ta del i 

arbeidet med å forberede overføring av flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de 
regionale helseforetakene. 
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- Kartlegging av laboratorieundersøkelser; Foretaket skal – etter nærmere henvendelse fra 
Helse Sør-Øst RHF – delta i arbeidet med å kartlegge om laboratorierekvisisjoner 
inkluderer den nødvendige (kliniske) informasjonen som er nødvendig, både for å vurdere 
om prøvene faktisk skal analyseres og for å tolke analysene. 

- Medisinsk kodepraksis; helseforetaket skal gjøre seg kjent med og følge opp 
Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene, herunder sette 
i gang et arbeid for å følge opp de aktuelle områder som Riksrevisjonen har påpekt 
innenfor sine ansvarsområder.  

 
Det vises til vedlagte tilleggsdokument for mer utdypende beskrivelse av styringskravene i 
tilleggsdokumentet. 
 
Administrerende direktørs vurdering: 
Etter administrerende direktørs vurdering er det knyttet liten risiko for at Sykehuset Telemark 
ikke skal kunne oppfølge eierkrav som er satt i tilleggsdokumentet til OBD 2017. 
Dokumentet ble gjennomgått i administrerende direktørs ledergruppe 29. august 2017 og er  
gjeldende for ledere på relevante nivå i STHF.  
 
Sykehuset Telemark vil integrere styringsbudskapene fra tilleggsdokumentet i ordinært styrings- 
og rapporteringssystem. Rapporteringspliktige mål fra tilleggsdokumentet vil, som for øvrige mål 
2017, tas inn i Årlig melding for 2017. 
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Om tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling er et likelydende dokument til alle 
helseforetak og private ideelle sykehus som har mottatt oppdrag og bestilling fra Helse 
Sør-Øst RHF. Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har 
mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet og styringsbudskap som er forankret i 
vedtak i styret for Helse Sør-Øst RHF etter at oppdrag og bestilling til 
helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet. Det vises i denne sammenheng til 
«Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 
S (2016-2017)» Dette dokumentet legges for ordens skyld med som vedlegg til 
tilleggsdokumentet. 
 
For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak/sykehus gjør 
seg kjent med innholdet og følger opp det som er relevant gjennom innarbeidelse i 
virksomhetsplanlegging og rapportering på lik linje med styringsbudskapene som 
inngår i oppdrag og bestilling. Tilleggsdokumentet er inndelt i to hoveddeler: 
 
 Styringsbudskap (andre oppgaver 2017) som er rapporteringspliktig i årlig melding 

2017 til Helse Sør-Øst RHF 
 Informasjon som ikke er rapporteringspliktig i årlig melding 2017 til Helse Sør-Øst 

RHF. 
 
Under hver hoveddel er styringsbudskapene organisert etter egne temaoverskrifter. 
Disse er så lang det er mulig samsvarende med temaoverskriftene i oppdrag og 
bestilling 2017. 
 

Styringsbudskap (andre oppgaver 2017) som er rapporteringspliktig i årlig 
melding 2017 til Helse Sør-Øst RHF 

Forskning 
 De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele 

landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det 
innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte 
kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele 
landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. 
 
Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal ta del i dette arbeidet 
gjennom å påse at opplysninger om alle pågående og planlagte kliniske studier 
innenfor sine ansvarsområder til en hver tid er oppdatert og komplett på 
helsenorge.no. 

 
KPP - kostnader på pasientnivå 
 Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å utrede og planlegge en løsning for nasjonale 

KPP-data (kostnader på pasientnivå) i NPR med sikte på etablering av en nasjonal 
KPP-database fra 1.1.2018. De regionale helseforetakene skal sørge for at alle 
helseforetak leverer data inn til den nasjonale databasen. 
 
Det forutsettes at det legges til rette for at KPP anvendes i det lokale forbedrings- og 
planarbeidet i helseforetak og private ideelle sykehus. 
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 De regionale helseforetakene skal innen 1. november 2017 redegjøre for 
departementet for status for bruk av KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid i 
helseforetakene. 
 
Helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal gi nødvendige opplysninger om dette 
etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. 

 
Kreftbehandling 
 Siden 2015 har sykehusene regransket celleprøver til kvinner som har fått 

livmorhalskreft, og som har hatt normale celleprøver mindre enn fem år tidligere. 
Sykehusene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon om 
tidligere celleprøver som har vært feiltolket. 
 
Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst som har ansvar for denne 
pasientgruppen må påse at det er etablert gode rutiner for hvordan man informerer 
kvinner som har fått en betydelig endret diagnose etter en regransking av tidligere 
prøver. 

 

Informasjon som ikke er rapporteringspliktig i årlig melding 2017 til Helse Sør-
Øst RHF: 

Pasientadministrative systemer 
 Det vises til Helsedirektoratets rapporter Kvalitet i ventelistedata (2014) og Utredning 

av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten (2017) hvor det framgår at 
registreringstekniske forhold knyttet til pasientadministrative systemer kan ha ført 
til at andelen pasienter som registreres med frist til utredning er for høy og at 
andelen henvisninger som registreres som avvist av spesialisthelsetjenesten er for 
høy. 
 
De regionale helseforetakene skal sørge for at riktige opplysninger registreres i de 
pasientadministrative systemene og rapporteres til Norsk pasientregister, herunder 
sørge for at det gjennomføres endringer i de pasientadministrative systemene i 
henhold til det som framkommer i rapportene. 
 
Helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette arbeidet og følge opp de 
registreringstekniske forhold knyttet til pasientadministrative systemer som er 
beskrevet i Helsedirektoratets rapporter. 

 
Trombolysebehandling 
 Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst er tidligere informert om at 

det i oppdragsdokument 2017 inngår en indikator om trombolysebehandling. Ved en 
inkurie ble det satt feil mål i oppdragsdokumentet. Riktig mål er minst 50 pst. Dette 
er i tråd med det som er satt som høy måloppnåelse for den nasjonale 
kvalitetsindikatoren. Det vises til helsenorge.no for en beskrivelse av indikatoren. 
Indikatoren lyder: Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, 
og får denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 

 
Legemidler 
 Som følge av beslutninger i Nye metoder og gjennom overføring av flere legemidler 

fra folketrygden, utgjør finansiering og forvaltning av legemidler en stadig større 
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oppgave for de regionale helseforetakene. Dette setter økte krav til regionale 
helseforetaks kapasitet til å forvalte legemiddelområdet, og fordrer evne til å 
realisere gevinster både gjennom anbudskonkurranser og overgang til faglig 
likeverdige, men rimeligere legemidler. 
 
I 2018 tas det sikte på å overføre flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de 
regionale helseforetakene. Som varslet i Prop. 129 S (2016–2017) legges det opp til å 
overføre finansieringsansvaret for gjenværende legemidler i noen 
legemiddelgrupper/terapiområder der finansieringsansvaret allerede er overført, 
samt for terapiområder der det forventes nye legemidler som kan føre til 
konkurranse. Dette vil blant annet omfatte legemidler til behandling av hiv, hepatitt 
B, alvorlig astma og mastocytose. 
 
For at de regionale helseforetakene skal få tid til å forberede seg til overføringen, 
herunder bestille metodevurderinger, ble dette varslet allerede i Prop. 129 S (2016–
2017). De regionale helseforetakene skal: 
 
o Etablere tilstrekkelig kapasitet for å gjennomføre anbudskonkurranser knyttet til 

legemidler finansiert av regionale helseforetak, herunder legemiddelgrupper som 
overføres fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2018. Kapasiteten skal 
dimensjoneres med sikte på å realisere gevinstpotensialet knyttet til anbud. 

o Sørge for at det er tilgjengelig strukturert legemiddelinformasjon i 
spesialisthelsetjenesten for å understøtte bruk og forskrivning av legemidler i 
sykehus. 

o Sørge for tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre metodevurderinger. 
Departementet viser i denne sammenheng til at det i statsbudsjettet for 2016 ble 
understreket at dersom behovet for metodevurderinger overstiger det antall 
metodevurderinger som da ble lagt til grunn for SLVs og FHIs bevilgninger og 
rammer, kan disse finansieres over regionale helseforetaks egne rammer. 

 
Helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal ta del i dette arbeidet etter nærmere 
henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. 

 
Kartlegging av laboratorieundersøkelser 
 Utgiftene til laboratorievirksomhet ved sykehusene (kap. 732, post 77) har vist en 

langvarig og sterk vekst. Veksttakten i 2017 har økt. Departementet vil vurdere 
alternative tiltak i forslag til statsbudsjett 2018. 
 
Laboratorieanalyser kan rekvireres av både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Departementet ber de regionale helseforetakene kartlegge om rekvisisjonene 
inkluderer den nødvendige (kliniske) informasjon som er nødvendig både for å 
vurdere om prøvene faktisk skal analyseres og for å tolke analysene. 
 
De regionale helseforetakene skal også foreslå tiltak som kan iverksettes dersom 
kartleggingen skulle konkludere med at informasjonsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. 
Departementet ber om at resultatet av kartleggingen samt forslag til tiltak sendes til 
departementet innen 1. mai 2018. Helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst som 
utfører laboratorieanalyser skal ta del i dette arbeidet etter nærmere henvendelse fra 
Helse Sør-Øst RHF. 
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Medisinsk kodepraksis 
 Helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst skal gjøre seg kjent 

med og følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i 
helseforetakene, herunder sette i gang et arbeid for å følge opp de aktuelle områder 
som Riksrevisjonen har påpekt innenfor sine ansvarsområder. Det vises til Dokument 
3:5 (2016-2017) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i 
helseforetakene, og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 297 S (2016-2017). 

 



 

Side 1 av 1 

 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Ambulant palliativt team STHF 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

74-2017 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 20.09.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   Prosjektrapport ambulant team 

Utrykte vedlegg: 0 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten? Saken har ikke direkte betydning for 

pasientsikkerheten, men er tett knyttet til pasientens og pårørendes opplevelse av kvalitet på 

tjenestetilbudet. 

 

Ingress:  

Sykehuset Telemark har hatt en palliativ seksjon siden 2001. Seksjonen er organisert i Medisinsk 

serviceklinikk under kreftavdelingen. I en treårsperiode (september 2013 til desember 2016) har 

man i tillegg til sengeenhet og palliativt team internt hatt et prosjekt med ambulant palliativt team, 

som er dedikert til ambulant virksomhet ut mot pasienter og sykehjem. Etter endt prosjektperiode 

har teamet gått over i fast drift.  

Bakgrunnen for ambulant palliativt team er at de fleste pasienter med alvorlig og langtkommen 

kreftsykdom ønsker å tilbringe mest mulig tid hjemme. Samtidig har pasientene ofte sammensatte 

symptomer og plager og trenger spesialisert behandling. Det har vært en sentral målsettingen å gi 

bedre oppfølging og behandling av palliative pasienter i hjemkommunene, samt å ivareta 

pårørende på en bedre måte. Det har også vært fokus på å øke kompetansen og tryggheten hos 

fastleger, sykehjemsleger og personell i kommunehelsetjenesten slik at de i større grad skal kunne 

ivareta behov hos denne pasientgruppen.  

 

Arbeidet i ambulant palliativt team er et godt praktisk eksempel på god samhandling mellom 

sykehus og kommunene til det beste for pasientene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra 

involverte parter og har ved flere anledninger også presentert arbeidet i regionen for øvrig, på 

konferanser og på møter i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Målsettingen med saken er å presentere for styret de erfaringer vi har gjort oss og de resultatene 

som er oppnådd frem til i dag. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Saken tas til orientering 

 

 

Skien, den 12. september 2017 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 
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     Skien, mai 2017 

          Torunn Haugstøl              Ronny Dalene 

          Prosjektleder/kreftsykepleier            Overlege 
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Prosjekt ambulant team 01.09.13 – 31.12.16 

Utvikling av palliative tjenester i 

samhandling med kommunene i Telemark. 
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1. Innledning 

  

Palliativ enhet ved Sykehuset Telemark har vært i drift fra 2001. Enheten var den 

første i landet på sentralsykehusnivå og er organisert etter anbefaling fra Nasjonalt 

handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.  

 

Palliativ enhet er en kompetansebase innen palliasjon i fylket og er godkjent som 

utdanningssted for leger som ønsker videreutdanning innen palliasjon. 

 

Enheten består av en sengeenhet, palliativt team internt på sykehuset og ambulant 

team ut mot pasientens hjem og sykehjem. Palliativ enhet har ansvar for 

kontaktsykepleiernettverket i Telemark, fagutvikling og initiering av prosjekter innen 

palliasjon som kan være gjeldende for fagfeltet både i og utenfor sykehuset. 

Kontaktsykepleiernettverket i Telemark har vært etablert i 20 år. De fleste 

sykepleierne har opparbeidet seg kompetanse og erfaring fra undervisning, kurs og 

klinisk samarbeid med Palliativ enhet. Noen er spesialutdannet og har øremerkede 

stillinger i kommunene. De fleste har oppfølging av kreftpasienter i tillegg til andre 

oppgaver i hjemmetjenesten/sykehjem. Mange er engasjerte og interesserte i 

palliasjon og har i mange år hatt tett og direkte dialog med Palliativ enhet/team.  

De fleste pasienter ønsker å tilbringe mest mulig tid hjemme i løpet av 

sykdomsperioden.  Pasienter med alvorlig og langt kommen kreftsykdom har mange 

plagsomme symptomer. Symptomene er sammensatte og symptombildet kan endres 

raskt. Samtidig har familien i kortere eller lengre tid opplevd stor belastning med å ha 

en alvorlig syk i familien. De rammes i mange tilfeller både sosialt og økonomisk. 

 

Palliativ enhet har utvidet sin virksomhet ved å styrke det ambulante tilbudet i 

pasientens hjem og på sykehjem, og vi vil i denne rapporten presentere de målbare 

effektene av dette. 
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2. Prosjektperiode 

Prosjektet har vart fra 1.september 2013 til 31.desember 2016. Ved oppstart av 

prosjektet ble det ansatt lege i 100 % stilling og kreftsykepleier i 100 % stilling, begge 

stillinger dedikerte til ambulant virksomhet. 

 

3. Målsetning for prosjektet 

 

 Bedre oppfølging og behandling av palliative pasienter i hjemkommunene i 

Telemark, uavhengig av avstand til sykehuset 

 Øke kompetanse og trygghet hos fastleger, sykehjemsleger og personell i 

kommunehelsetjenesten i forhold til behandling av palliative pasienter i 

hjem/sykehjem   

 Bedre ivaretagelsen av pårørende 

 Bedre samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, samt 

mellom de ulike aktører i kommunehelsetjenesten 

 Øke hjemmetiden til palliative pasienter 

 Legge til rette for økt andel hjemmedød 

 Gjennomføre praktiske prosedyrer utenfor sykehuset som sparer 

sykehusinnleggelse(ascites- og pleuratapping) 

 

4.  Ambulant team 

Ambulant team har bestått av lege i 100 % stilling og kreftsykepleier i 100 % stilling. 

Teamet har hatt ansvar for oppfølging/behandling av pasienter som er utenfor 

sykehuset.  

Vi får henvist aktuelle pasienter fra sykehusleger, fastleger og sykehjemsleger. På 

sykehuset har vi særlig systematisert samarbeid med onkologer og hematologer. 

Vi har hatt fokus på å bruke de allerede etablerte samhandlingslinjene mellom 

spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt å inkludere fastlegene tidlig slik at de får 

en sentral rolle i oppfølging av pasientene.  

Viktige momenter for å nå målsetningen har vært at lege i ambulant team har hatt 

høy grad av tilgjengelighet og fleksibilitet. Dette for på kort varsel å kunne utføre 

hjemmebesøk med fastlege til stede.  
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Teamet har hatt felles hjemmebesøk med fastlege, kontaktsykepleier/ 

hjemmesykepleier til palliative pasienter med tydelig ansvarsfordeling og utarbeidelse 

av konkret behandlingsplan. Vi bruker individuell plan aktivt i samhandlingen. 

Hjemmebesøk innebærer også spesialisert medisinsk behandling av lege i ambulant 

team, som for eksempel ascites- og pleuratapping. 

Det er etablert kontakt med fastleger i 17 av 18 kommuner i Telemark. Teamet har 

ikke hatt kontakt med fastleger i Nissedal. Sistnevnte kommune forholder seg stort 

sett til Sørlandet sykehus Arendal når det gjelder palliative pasienter.  

Av totalt 162 fastleger i Telemark har vi hatt samarbeid med 143. Flere av legene har 

vi samarbeidet med om flere pasienter.  

I løpet av prosjektperioden har vi gjennomført 933 hjemmebesøk og 154 

sykehjemsbesøk i hele fylket.  

Vi har systematisert besøkene i følgende oversikt. Denne beskriver antall 

hjemmebesøk/sykehjemsbesøk i hver kommune i 2013, 2014, 2015 og 2016. I tillegg 

samlet oversikt for hele prosjektperioden og antall hjemmebesøk/sykehjemsbesøk pr. 

1000 innbyggere pr. kommune. 
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Det er utført spesialisert behandling i hjem/sykehjem for å unngå innleggelser i 

sykehus og unngå belastende transport for pasienter som bor langt fra sykehuset. 

Det er utført følgende behandling/prosedyrer: 

 154 ascitestappinger til pasienter i hele fylket fra Vinje til Kragerø 

 23 pleuratappinger 

 Oppstart av subcutan smertebehandling. 

 Oppfølging og evaluering av invasiv smertebehandling med epidural- og 

intratekalkateter 

 Oppfølging av parenteral ernæring hos hjemmeboende pasienter 

 

Ambulant team tar ofte ansvar for utarbeidelse av behandlingsplan for døende 

pasienter, som kan bidra til mer forutsigbarhet i livets sluttfase. Vi erfarer at dette 

bidrar til trygghet for pasient og pårørende, slik at den palliative behandlingen i 

hjemmet blir av like god kvalitet som ved sykehusinnleggelse.  

Vi har hatt fokus på å etablere tydeligere avtaler mellom kontaktsykepleier/ 

hjemmesykepleien, fastlege og ambulant team. Dette for også å sikre bedre kontakt 

mellom fastlege og kontaktsykepleier. Ambulant team skal fungere som konsulenter 

med tett samarbeid mellom fastlege og lege i ambulant team.  
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Palliative pasienter har behov for ulik oppfølging og behandling. Ambulant team 

ønsker å være igangsetter/formidler/katalysator for å skreddersy en plan som passer 

for den enkelte pasient/familie. Noen pasienter har lite plager av sin sykdom, men 

trenger å etablere nettverk med forutsigbar og tydelig avklart behandlingsansvar 

mellom sykehuset og fastlege/kontaktsykepleier/hjemmesykepleien.  Andre pasienter 

trenger avansert behandling og oppfølging i hjemmet, som innebærer tett oppfølging 

av ambulant team i samarbeid med fastlege/kontaktsykepleier. 

Det er viktig at tilbudet er fleksibelt og individuelt tilpasset den enkelte pasient.  

Ansvarsfordeling mellom ambulant team og fastlege kan derfor variere alt etter 

behandlingens kompleksitet og behov for justering av symptombehandlingen. 

Lege og sykepleier i ambulant team har mobiltelefon som innebærer høy grad av 

tilgjengelighet og direkte kommunikasjonslinjer. 

 

Samhandling - erfaringer 

Det er avgjørende at legestillingen er 100 % og dedikert til utadrettet virksomhet som 

sikrer kontinuitet og fleksibilitet.    

Lege og sykepleier i ambulant team reiser sammen i hjemmebesøk i møte med 

fastlege og kontaktsykepleier/hjemmesykepleien. Lege og sykepleier har ulike roller 

og utfyller hverandre i konkrete oppgaver/råd/veiledning og er rollemodeller overfor 

den enkelte kollega. Det gir et sterkt signal overfor samarbeidspartnere i 

kommunehelsetjenesten at ambulant team prioriterer å reise sammen. Dette 

synliggjør at samhandling om palliative kreftpasienter krever flere yrkesgrupper. 

Felles hjemmebesøk avklarer videre ansvarslinjer og rollefordeling. Vi erfarer at 

kontaktsykepleier i økende grad forholder seg til fastlege. Det resulterer i færre 

kontakter til ambulant team for spørsmål som kan avklares uten spesialistveiledning. 

Vi har erfart viktigheten av å spre kompetanse og få implementert gode faglige 

retningslinjer i den enkelte kommune.  

Ett godt samarbeid med fastlege initierer samarbeid om flere pasienter og gode 

erfaringer spres til kollegaer på samme legesenter. 

Ambulant team får henvist pasienter via samarbeidsmøter på kreftpoliklinikken. I 

tillegg er sykehusavdelinger i Skien og på Notodden mer oppmerksomme på å 

kontakte ambulant team når pasienter skrives ut fra sykehuset. Dette innebærer at 

fastlegene blir inkludert og får en tydeligere rolle i et lengre palliativt forløp, ikke bare 

når pasienten er døende. 
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Vi erfarer at det kan være nødvendig med flere hjemmebesøk når det er tydelig 

forverring av pasientens tilstand, vanskelig håndterbare symptomer og behov for 

planlegging av den døende fase i hjemmet. 

Erfaring viser at å møtes i pasientens hjem er en unik arena for videre samhandling, 

hvor spesialisthelsetjenesten får inkludert fastlegene på en meningsfull måte.  

Jfr. spørreundersøkelsen 

 

5. Lindrende enheter 

Telemark har lindrende enheter i tre kommuner. Skien lindrende enhet etablert i 

2003, Frednes lindrende enhet i Porsgrunn etablert i 2007 og Bamble lindrende 

enhet etablert i 2013. Alle enhetene er organisert og driftet i samsvar med Nasjonalt 

handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Disse lindrende 

enhetene utgjør derfor et tilbud til 105 000 av totalt 170 000 innbyggere i Telemark 

Ambulant team har regelmessige møter med de tre enhetene.  I tillegg har Palliativ 

enhet ansvar for å innkalle til årlige leder/fagutviklingsmøter mellom Palliativ enhet på 

sykehuset og de lindrende enhetene.  Felles fagkvelder er også en konkret 

møteplass for faglig påfyll og utvikling av felles prosedyrer. 

Livets siste dager er implementert i Skien og Porsgrunn.  Bamble lindrende enhet har 

søkt om midler fra Helsedirektoratet for implementering av tiltaksplanen i hele 

sykehjemmet med lindrende enhet som ressursavdeling. Ambulant team bidrar med 

undervisning til leger og pleiepersonell på sykehjemmet. 

 

 

Lindrende enheter - erfaringer 

De tre lindrende enhetene i Telemark har alle ønsket regelmessige samarbeidsmøter 

med ambulant team.  

Bamble 

Det første året i prosjektperioden har ambulant team prioritert tett samarbeid med 

Bamble lindrende enhet. Det har vært behov for medisinsk råd og veiledning til lege 

på enheten og mye fokus på drøfting av tverrfaglig tilnærming til pasientgruppen. 

Ukentlig møte har vært benyttet til faglige diskusjoner og oppbygging av kompetanse 

til alle faggrupper lege, sykepleier, fysioterapeut og prest. Kreftsykepleier i 

kommunen deltar på møtene og gir en god oversikt over hjemmeboende 

kreftpasienter. Det innebærer at ambulant team får en samlet oversikt over  
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kreftpasientene i kommunen, gir råd/veiledning i møtet og reiser på hjemmebesøk 

med fastlege/kreftsykepleier ved behov.   

Siste året i prosjektperioden har ambulant team deltatt på møter hver 14.dag. Legen 

på lindrende enhet har hatt praksis på Palliativ enhet på sykehuset og har 

opparbeidet seg god kompetanse i palliasjon.  

 

Porsgrunn 

Ambulant team har i hele prosjektperioden deltatt på tverrfaglig møte hver 14.dag. 

Lindrende enhet har helt fra etablering for ti år siden, bygd opp en god modell for 

tverrfaglig møte og samhandling med Palliativ enhet på sykehuset. I tillegg til lege og 

pleiepersonalet på enheten deltar fysioterapeut, kreftkoordinator fra tjenestekontoret 

og kreftsykepleiere fra hjemmesykepleien på møtene. Møtet er en samhandlings og 

læringsarena for alle som følger opp palliative pasienter i og utenfor institusjon.   

Det har vært forskjellige leger tilknyttet enheten.  Porsgrunn har ansatt 

sykehjemsoverlege i 100 % stilling som også er lege på lindrende enhet. Legen har 

tilegnet seg god kompetanse i palliasjon i løpet av et års tjenestetid på Palliativ enhet 

på sykehuset og videreutdanning i palliasjon for leger. I tillegg har flere fastleger hatt 

sin kommunale tjeneste på lindrende enhet.  

 

Skien 

Ambulant team deltar på tverrfaglig møte en gang pr. måned. 

Skien lindrende enhet har vært i drift siden 2003 og var en av de første lindrende 

enhetene på sykehjem i vår region.  

Legetjenesten er fordelt på 2 leger. En av legene har hatt tjenestetid på Palliativ 

enhet på sykehuset og har tatt videreutdanning innen palliasjon. Han er en erfaren 

lege som har god kompetanse innen fagfeltet. 

Kontaktsykepleierne i hjemmesykepleien deltar ikke på møtene, men nettverksmøte 

på lindrende enhet før utskrivelsen ivaretar god oppfølging av 

fastlege/kontaktsykepleier.  

Hvis ønskelig følger ambulant team opp pasienter etter utskrivelsen fra enheten i 

samarbeid med fastlege/kontaktsykepleier. Dette gjelder pasienter som har behov for 

avansert behandling/oppfølging i hjemmet, f.eks. intratekalkateter, parenteral 

ernæring eller ascites/pleuratapping. Det kan også være pasienter som har vært mye 

på institusjon og som nå ønsker hjem. Målet er da å etablere et tryggere og tettere 

nettverk rundt pasient og pårørende. 
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6. Sykehjem 

De fleste pasienter er henvist fra sykehuset for oppfølging av symptomlindrende 

behandling etter utskrivelse. Aktuelle problemstillinger har også vært å bidra med 

råd/veiledning og konkret behandlingsplan for døende pasienter.  

Sykehjemsbesøk innebærer møte med sykehjemslege, pleiepersonell, 

pasient/pårørende og ambulant team med tydelig ansvarsfordeling og konkret 

behandlingplan.      

 

Notodden kommune har to øremerkede senger på Notodden Omsorgssenter.  

Kommunen bygger nytt sykehjem som skal stå ferdig våren 2017. Det planlegges to 

til tre øremerkede senger innen palliasjon på det nye sykehjemmet. Kommunen 

planlegger økt legebemanning ved å ansette sykehjemslege i 100 % stilling.   

Porsgrunn kommune har i mange år arbeidet systematisk med å implementere 

faglige retningslinjer innen palliasjon både for leger og pleiepersonell.  Det er etablert 

sykehjemslegeforum og sykepleietjenesten har hatt sterkt fokus på kvalitet og 

fagutvikling.  

Lege og kreftsykepleier på lindrende enhet har implementert «Livets siste dager» på 

alle sykehjem i kommunen. I tillegg har midler fra Helsedirektoratet vært benyttet til 

oppbygging og videreutvikling av kompetanse i palliasjon hos fastleger og 

pleiepersonell i hjemmesykepleien. Ambulant team har deltatt i referansegruppe for 

begge prosjektene. 

Sauherad bygdeheim har fått midler fra Helsedirektoratet for implementering av 

Livets siste dager på sykehjemmet.  Ambulant team har hatt ansvar for undervisning 

til leger og pleiepersonell. 

Sykehjemmet har en engasjert sykehjemslege som er opptatt av gode rutiner og 

systemer for palliativ behandling på sykehjemmet.  Ambulant team har hatt mye 

samarbeid med sykehjemmet, både i konkrete pasientsituasjoner og råd/veiledning 

innen fag/systemarbeid.  

  

Sykehjem - erfaringer 

Sykehjemsbesøkene er en fin læringsarena for å styrke kompetansen i palliasjon.  

Det innebærer å drøfte den enkelte pasient med fokus på god symptomlindring og 

kommunikasjon med pasient og pårørende, men også å lage en behandlingsplan for 

forventede symptomer.  



 

15 

Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen                                                      

 

 

Målet er å unngå unødvendige innleggelser i sykehus, men heller trygge personalet 

og pasient/pårørende på at den behandlingen som blir gitt på sykehjemmet ikke er 

annerledes enn den pasienten ville fått på sykehuset. 

Det er få sykehjemsleger som tar kontakt med ambulant team. De aller fleste 

henvendelser kommer fra sykepleier eller fra sykehuset. De møtene vi har hatt er 

ubetinget positive. Vi erfarer at sykehjemslegene ønsker å samarbeide på denne 

måten, men er overrasket over at teamet har mulighet til å reise til sykehjemmene i 

hele fylket. Læringseffekten er mye større enn ved telefonisk veiledning.  

Prosjektet ”Behandling, pleie og omsorg av døende pasienter” som ble avsluttet i 

2012 er kjent på flere av sykehjemmene vi har samarbeidet med.  Sykepleierne er 

ofte de som melder behovet for å starte med behandlingsplanen for døende 

pasienter 

Vi erfarer at det er stor utskiftelse i sykehjemslegegruppen i Telemark.  Det er 

usikkerhet om hvordan og når de 4 medikamentene for døende skal brukes.  Rutine 

for bruk av pårørendesamtalen er også veldig varierende, fra en godt implementert 

prosedyre til helt tilfeldig bruk. På tross av systematisk undervisning til leger og 

sykepleiere i hele Telemark for noen år siden, erfarer vi i løpet av prosjektperioden at 

det er få kommuner som har gode rutiner for implementering av faglige prosedyrer i 

kvalitetssystemet i kommunen. Det er fortsatt for personavhengig og 

engasjementet/interessen for fagfeltet kan reduseres mye når ildsjeler og dyktige 

fagpersoner slutter.   

Det er derfor behov for å drøfte med kommuneoverleger og ledere i den enkelte 

kommune, hvordan anbefalte faglige retningslinjer kan bli implementert og ikke minst 

videreført og presentert for nyansatte i kommunen.  

 

7.  Lokalsykehus 

Ambulant team har i løpet av prosjektperioden hatt ønske om å videreutvikle og 

systematisere samarbeidet med lokalsykehuset på Notodden og Rjukan i behandling 

og oppfølging av palliative kreftpasienter.  

Ambulant team har hatt møte med leger og ledere på Notodden sykehus for å bli 

enige om en plan for palliativt samarbeid. 

Undervisning på morgenmøte for leger på Notodden sykehus med videokonferanse 

til Rjukan sykehus. 
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Undervisning for sykepleiere og hjelpepleiere i smerte/symptomlindring på Notodden 

sykehus. 

Møte med legene på Rjukan sykehus og fastlegene i Tinn, Vinje og Tokke for å 

presentere prosjektet. Dessuten å etablere et konstruktivt samarbeid og kartlegge 

behovet for kompetanse innen palliasjon. 

Tilsyn til pasienter på sengepostene ved behov for symptområdgivning og plan for 

oppfølging etter utskrivelsen 

Hjemmebesøk til utskrevne pasienter fra sykehuset, slik at samhandlingen mellom 

fastlege og lege i ambulant team etableres tidligere i den palliative fasen. 

 

Lokalsykehus - erfaringer 

Notodden sykehus 

Det er etablert et godt samarbeid mellom legene på sykehuset og lege i ambulant 

team. Etter gjennomført undervisning på fire morgenmøter høsten 2013, erfarte vi at 

det ble etablert et godt utgangspunkt for samarbeid.  

Direkte kommunikasjonslinjer via mobiltelefon til lege og sykepleier i ambulant team 

gjør at teamet er lett tilgjengelig. 

Vi har fortsatt forholdsvis få henvendelser fra leger/sykepleiere når pasienter 

utskrives til hjemmet/sykehjem. De fleste pasienter vi tilser på sykehuset eller i 

kommunene som tilhører Notodden sykehus, henvises fra kreftpoliklinikken på STHF.  

Kreftkoordinator på sykehuset henviser mange pasienter og ønsker å koble inn 

ambulant team.  

Ved tilsyn til pasienter på sykehuset, erfarer vi god kommunikasjon og nyttige faglige 

diskusjoner. 

Det er behov for råd/veiledning til pleiepersonale om hvordan ambulant team kan 

konsulteres og trekkes inn i planlegging og samhandling med kommunene når 

pasienter utskrives fra sykehuset.  

 

Rjukan sykehus 

Akuttfunksjonen og sengepostene ved sykehuset ble nedlagt høsten 2014.  Pr. dags 

dato er det kun poliklinisk virksomhet.  
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Lokalene som var sengeposter er nå benyttet av kommunen til 

korttids/rehabiliteringsplasser og legevakt.  

Ambulant team etablerte første året i prosjektet god kontakt med legene på 

sykehuset. Ved utskrivning av pasienter til kommunen, ble vi kontaktet for oppfølging 

av pasienten både i hjemmet og på sykehjem.   

Samarbeidet som vi etablerte med sykehuset har også medvirket til at fastlegene har 

blitt mer oppmerksom på vårt tilbud til hjemmeboende pasienter.  Vi har hatt mange 

henvendelser og flere pasienter har fått avansert behandling i hjemmet.  

 

8. Systemarbeid 

Ambulant team har i hele prosjektperioden arbeidet systematisk med å informere om 

prosjektet til samhandlingspartnere i hele fylket. Prosjektet er også etterspurt i 

regionen for øvrig, på konferanser og møter i regi av Helse og 

Omsorgsdepartementet.  

 

Vi har: 

 Presentert prosjektet for fastlegefora i Skien, Porsgrunn, Midt-Telemark, Vinje/ 

Tinn, Kragerø, Drangedal, Bamble, Notodden/Hjartdal og Vest-Telemark.   

 Hatt møter med samhandlingsgruppene i Telemark og har hatt 

kontakt/samarbeid med samhandlingskoordinatorene Hege Holmern, 

Johannes Haukaas og Sissel Bitustøyl. 

 Hatt møte med leger og sykepleiere på Notodden sykehus. 

 Deltatt i STHF sitt årlige møte med kommunalsjefer/virksomhetsledere i 

kommunene i Telemark.  

 Presentert prosjektet for ledere på Rjukan sykehus og Tinn kommune. 

 Presentert prosjektet for ledere i Notodden kommune. 

 Presentert prosjektet for ledere i Kreftforeningen i Vestfold, Buskerud, Østfold 

og Telemark 

 Presentert prosjektet for Helse- og omsorgskomiteen (besøk på Sykehuset av  

Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold) 

 Presentert prosjektet på Kreftkonferanse i regi av Helseminister Bent Høie 

 Presentert prosjektet i lederforum i regi av Helse- Sør/Øst 

 Presentert prosjektet på den 13. Landskonferansen om ”Utfordringer ved livets 

slutt” i Trondheim- 2014 

 Presentert prosjektet på den 15 Landskonferansen i kreftsykepleie i 

Stavanger- 2015 
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8. Undervisning 

Ambulant team har undervist i ulike tema innen palliasjon både på sykehus og i 

kommunehelsetjenesten i Telemark. Vi har også undervist på Oslo 

Universitetssykehus, Høgskolen i Oslo andre fylker i Helse Sør- Øst, Bergen og 

Nordfjordeid. 

 

Vi har hatt undervisning for 2863 personer.  Målgruppen har vært leger, sykepleiere 

og tverrfaglig personell i sykehus og kommuner. 

 

Temaene har vært behandlingsavklaring, pårørendesamtalen, smertebehandling, 

observasjoner og kartlegging av symptomer hos palliative pasienter og 

medikamentell behandling til døende pasienter. Vi har informert om prosjektet på de 

ulike stedene vi har hatt undervisning. 

 

 

10. Finansiering 

 

Samhandlingsmidler fra Helse-Sør/Øst til Sykehuset Telemark og midler fra 

Helsedirektoratet har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet fra 01.09.13 – 

31.12.16.  

Vi erfarer at lege i 100 % stilling er helt avgjørende for at tilbudet skal være 

forutsigbart, fleksibelt og lett tilgjengelig. Sykehuset Telemark dekker lønn til 

kreftsykepleier.  

 

I tillegg har kommunene i Telemark bidratt med delfinansiering av legelønnen i 

ambulant team ved å dekke 60% av lønnen fra 2015. 

 

Fra 01.01 2017 har prosjekt ambulant team gått over i fast drift. Kommunene 

fortsetter med å dekke 60 % av kostnadene til legelønn. 

 

 

11.  Evaluering 

 

Vi har utført målinger på følgende pasientpopulasjoner; 

 Pasienter henvist til palliativ enhet i prosjektperioden 2013-2016 

 Pasienter henvist til palliativ enhet de siste 12 mnd. før prosjektets start, 2012-

2013, som sammenligningsgrunnlag 

 Innenfor prosjektperioden differensierer vi mellom hele populasjonen og de 

pasientene som har hatt hjemmebesøk fra ambulant team 

 Pasienter henvist 2015-2016 er ikke beskrevet, ettersom 15% av disse fortsatt 

lever. 
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Følgende målinger har blitt gjennomført: 

 Levetid.  

o I denne sammenheng har vi definert levetid som antall dager pasienten 

lever fra henvisningstidspunkt til død. 

 Telling av antall innleggelser i sykehus 

o Innleggelser innenfor levetid(som definert ovenfor)  

 Prosentvis andel av levetid tilbragt på sykehus 

 Prosentvis andel av levetid tilbragt hjemme 

 Prosentvis fordeling av dødssted 

o Hjemme, sykehjem, lindrende enhet, sykehus 

 Sendt spørreskjema til fastleger, sykehjemsleger og kontaktsykepleiere 

 

Tabell 1. Levetid og hjemmetid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvisningsperiode 

Pasientpopulasjon 

Levetid  

Median 

Hjemmetid 

Gjennomsnitt 

Sep12-aug13 

Alle = 173 

53 dager 44,0 % 

Sep13-aug14 

Alle = 230 

53 dager 41,5 % 

Sep13-aug14 

Hjemmebesøk= 99/230 

115 dager 68,2 % 

Sep14-aug15 

Alle = 259 

45 dager 37,5 % 

Sep14-aug15 

Hjemmebesøk= 117/259 

120 dager 71,8 % 
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Kommentarer 

 Ift median levetid så har den vært stabil for hele populasjonen både før og 

under prosjektperioden. Det er dog en betydelig høyere median levetid i 

hjemmebesøkspopulasjonen. 

 Det er også en betydelig høyere andel av hjemmetid i 

hjemmebesøkspopulasjonen. 

 Antall henviste har økt fra 173/år før prosjektet til 259/år i prosjektperioden 

 

 

Tabell 2. Innleggelser og andel levetid på sykehus 

 

Henvisningsperiode 

Pasientpopulasjon 

Antall innleggelser 

Gjennomsnitt 

 Andel levetid innlagt sykehus 

Gjennomsnitt 

Sep12- aug 13 

Alle = 173 

3,0 33,3 % 

Sep13-aug14 

Alle = 230 

2,3 30,1 % 

Sep13-Aug14 

Hjemmebesøk= 99/230 

3,2 19,4 % 

Sep14-aug15 

Alle = 259 

2,3 32,9 % 

Sep14-aug15 

Hjemmebesøk=117/259 

3,2 17,1 % 
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Kommentarer 

Selv om antall innleggelser er lite påvirket, både i hele populasjonen samt i 

hjemmebesøkspopulasjonen, så ser vi i hjemmebesøkspopulasjonene en tydelig 

reduksjon i andelen av levetiden pasienten tilbringer på sykehus. 

 

Tabell 3. Dødssted 

Henvisningsperiode 

Pasientpopulasjon 

Hjemme Sykehjem Lindrende 

enhet 

Sykehus 

Sep12-aug13 

Alle = 173 

12,7 % 22,5 % 29,0 % 35,8 % 

Sep13-aug14 

Alle = 230 

15,2 % 32,6 % 15,2 % 37,0 % 

Sep13-aug14 

Hjemmebesøk= 99/230 

27,3 % 25,2 % 11,1 % 36,4 % 

Sep14-aug15 

Alle = 259 

16,2 % 27,0 % 26,3 % 30,5 % 

Sep14-aug15 

Hjemmebesøk= 117/259 

32,5 % 19,7 % 21,4 % 26,4 % 

 

Kommentarer 

I hele populasjonen sees en relativ økning i hjemmedød på 27,6 % i løpet av 

prosjektperioden(16,2 % versus 12.7 %) 

Den mest påfallende økningen i andel hjemmedød ser vi dog i 

hjemmebesøkspopulasjonen med 32,5 % i siste henvisningsperiode.Andelen dødsfall 

i sykehus, sykehjem og lindrende enheter er også lavere i 

hjemmebesøkspopulasjonen enn i hele populasjonene for de respektive 

henvisningsperiodene. 
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Spørreskjema 
 

Vi benyttet Surveymonkey spørreskjema som ble sendt pr. e-post.  Svarprosent fra 

fastleger/sykehjemsleger var 50 % og fra kontaktsykepleierne 72 % 

 

 

 

Prosenttall angir andel av de spurte som svarte «Ja» på følgende spørsmål;  

 

Har samarbeid med ambulant team medført…… 

Økt interesse for palliasjon? 

 

Fastleger / sykehjemsleger: 81 % 

Kontaktsykepleiere: 94 % 

Økt kompetanse ift palliasjon? 

 

Fastleger/sykehjemsleger: 83 % 

Kontaktsykepleiere: 94 % 

Økt trygghet ift å håndtere palliative pasienter? 

 

Fastleger / sykehjemsleger:90 % 

Kontaktsykepleiere: 93 % 

Bedret samhandling med kontaktsykepleiere? Fastleger:71 % 

Sykehjemsleger: 59 % 

Bedret samhandling med fastleger? 

 

Kontaktsykepleiere i hjemmesykepleien: 72 % 

Bedret samhandling med sykehjemsleger? Kontaktsykepleiere i sykehjem: 70 % 

Økt trygghet ift å ivareta palliative pasienter og 

pårørende hjemme? 

Fastleger: 95 % 

Kontaktsykepleiere: 96 % 

Økt hjemmetid for palliative pasienter? Fastleger: 95 % 

Kontaktsykepleiere: 95 % 
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I spørreundersøkelsen hadde man også muligheten til å gi en kommentar i fritekst.  

Et utdrag av disse lød som følger; 

 

Fra fastleger og sykehjemsleger 

«Veldig fornøyd med samarbeidet med palliativt team. Opplever at både pasientene, 

pårørende og u.t. som fastlege føler seg tryggere i situasjonene og at pasientene kan 

være hjemme lenger, ev. dø hjemme, enn de ville kunnet uten oppfølging fra palliativt 

team. Viktig tilbud fra sykehusets side. Håper virkelig ordningen videreføres.» 

«Amb. team er et særdeles vellykket tiltak. Gir økt trygghet til pasient, pårørende, 

hjemmetjenesten og fastlege. Stor tilgjengelighet og svært serviceorientert» 

«Teamet har økt min trygghet med palliasjon. Slik at nå tør jeg stå i litt mere alene, 

men tar fortsatt hyppige telefoner. Godt å vite at de kan komme en tur på kort varsel. 

Et helt fantastisk tilbud til både pasient og fastlege.»  

«Palliativ behandling er viktig å gje der pasienten er, slik at pasienten slepp lang 

reiseveg når han er alvorleg sjuk. Når de frå spesialisthelsetenesta kjem ut til 

pasienten og fastlegen, vert det mykje enklare for fastlegen å handtera denne 

pasientgruppa. Det bidreg både til tryggheit for pasienten og fastlegen. Ikkje minst gir 

det flott læringsutbyte for fastlegen, som kan få umiddelbar og direkte tilbakemelding 

på sine eigne vurderingar. Dette ligg midt i kjernen av samhandlingsreforma med 

auka vekt på at meir behandling skal skje i kommunen eller nær pasienten. Eg vil 

derfor sterkt oppfordra til å halda fram med denne måten å jobba på. Eg meiner dette 

burde vera ein naturleg måte å jobba på for å ei palliativ avdeling uavhengig av 

prosjektmiddel eller ikkje, men er sjølvsagt klar over at økonomien gir visse føringar. : 

Mange takk for godt og hyggeleg samarbeid!» 

 

Fra kontaktsykepleiere 

«Det ambulante team gjør en forskjell til det bedre - er med på å trygge 

hjemmesituasjonen for pasient/pårørende samt hjemmespl. De er alltid villig til å 

hjelpe til tross for mange som trenger deres kunnskap. Fortsett med den gode jobben 

dere gjør. Hilsen en takknemlig kreftsykepleier ute i felten.» 

«Teamet har en rask responstid som skaper trygghet. Er veldig tilgjengelige for oss « 
 
«Ambulant team gir meg trygghet til å være kreftkontakt.» 
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12. Konklusjon 

 Resultatene viser at tidlig intervensjon fra ambulant team med mulighet for 

hjemmebesøk gir økt andel hjemmetid og hjemmedød samt mindre andel tid 

på sykehus. Det er derfor viktig at vi får henvist flere pasienter i en tidligere 

fase av sykdommen. Dersom vi først blir kjent med pasienten i en fase hvor 

det oppleves utrygt at pasienten er hjemme, er det mye vanskeligere for oss å 

skape nødvendig trygghet for at pasienten kan få god palliativ behandling i 

hjemmet. Selv i Telemark med det langvarige fokuset vi har hatt på palliativ 

behandling, er det fortsatt kun 45% av de henviste pasientene som er i en fase 

hvor hjemmebesøk er mulig. 

 Vi har i prosjektperioden etablert kontakt med 143 av 162 fastleger i Telemark. 

Gjennom felles hjemmebesøk og god telefontilgjengelighet har samhandlingen 

mellom fastlege og ambulant team vært svært god, og læringseffekten 

likeså(jfr. spørreundersøkelsen). Fastleger og sykehjemsleger beskriver en 

tydelig positiv effekt av samarbeidet  ift kompetansehevning, trygghet og 

samhandling med både ambulant team og kontaktsykepleiere. Dette 

synliggjøres også gjennom et økt antall henvisninger fra fastleger og 

sykehjemsleger i prosjektperioden.  

 Det har vært en viss utskiftning av fastleger i Telemark i løpet av 

prosjektperioden, hvilket gjør det viktig å kontinuerlig være offensiv  overfor 

nye leger slik at de blir kjent med det palliative tilbudet i Telemark 

 I hjemmebesøkene er det også tydelig for oss at pleiepengeordningen er lite 

kjent i kommunehelsetjenesten, slik at vi ofte må ta ansvar for å få dette på 

plass. Pårørendes mulighet for å kunne være til stede uten at dette kommer i 

konflikt med egen arbeidssituasjon, er ofte helt avgjørende for å kunne skape 

nødvendig trygghet i en hjemmesituasjon. 

 Kontaktsykepleiergruppen har vært stabil gjennom mange år i Telemark, også 

i prosjektperioden. De er derfor sammen med hjemmesykepleien fundamentet 

i den palliative oppfølgningen i hele Telemark. 

 Vi har i prosjektet også behandlet palliative pasienter som ikke har 

kreftsykdom, og har gode erfaringer med det. Vi mener derfor at 

samhandlingsmodellen har en overføringsverdi til andre palliative 

pasientgrupper enn kreftpasienter. 

 Ettersom denne samhandlingsmodellen respekterer de føringer, retningslinjer 

og tjenesteveier som allerede er nedfelt i fastlegeordningen, Lov om 

kommunehelsetjeneste og samhandlingsreformen, mener vi at den har 

overføringsverdi til andre fylker i Norge. 
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13. Videre arbeid 

Prosjektet har avdekket et behov for en mer sømløs kommunikasjon mellom Palliativ 

enhet, fastleger og hjemmetjenesten ift behandlingsplaner. Dette løser vi ved at all 

skriftlig kommunikasjon mellom ambulant team og fastlege sendes parallelt til 

hjemmetjenesten i form av elektroniske meldinger. 

Prosjektet har også avdekket et behov for å heve kvaliteten på kartlegging og 

observasjoner av symptomer hos palliative pasienter. Vi har derfor utarbeidet et 

kartleggingsverktøy som supplement til ESAS. Dette blir tilgjengelig for hele 

kommunehelsetjenesten innen sommeren 2017.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Tilsyn med medarbeidernes tilgang til helseopplysninger   

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

75-2017 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 20.09.2017 

                                                                                                   

Trykte vedlegg:   0 

Utrykte vedlegg: 0 

 

Har saken betydning for pasientsikkerheten?  

Det er av stor betydning for pasientsikkerheten at helsepersonell har tilgang til nødvendige og 

relevante helseopplysninger når det tjenstlige behovet tilsier det.  

 

 

Ingress:  

Datatilsynet og Statens helsetilsyn har opprettet tilsynssak som omhandler informasjonssikkerhet i 

Sykehuset Telemark HF. 

Det sentrale vurderingstemaet er helseforetakets styring og kontroll med tilganger til 

pasientjournal, herunder at ansatte er kjent med muligheter og begrensninger som følger av 

lovverket. 
Saken belyser tilbakemelding fra de to tilsynsmyndighetene og hvordan Sykehuset Telemark HF 

følger opp disse. 

  

 

Forslag til vedtak:  

 

Saken tas til orientering 

 

 

 

Skien, den 12. september 2017 

 

 

Tom Helge Rønning 

Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 
Tilgangsstyring i elektronisk pasientjournal er tydelig regulert i lovverket, ref. 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, helsepersonelloven § 21 og pasientjournalloven § 16. Det er 

forbudt å lese eller tilegne seg pasientopplysninger uten at det er begrunnet i tjenstlig behov. 

Samtidig skal spesialisthelsetjenesten sørge for at helsepersonell har tilgjengelig relevante og 

nødvendige opplysninger for å kunne gi helhetlig og koordinert helsehjelp.    

Sykehuset Telemark HF har lagt dette til grunn ved innføringen av DIPS i 2013 og senere 
utarbeidelse av prinsipper for tilgangsstyring. Tilgangsstyringen er i hovedsak automatisert 
og rollebasert, dvs definert utfra  yrkesgruppe og organisasjonsenheter.  
 
Kontroll fra Datatilsynet 
Sykehuset Telemark har den 29.06.17 mottatt foreløpig kontrollrapport og varsel om vedtak 
etter kontroll gjennomført av Datatilsynet 23.03.17. 
 
Tema for kontrollen var sykehusets styring av medarbeidernes tilgang til helseopplysninger 
i elektronisk pasientjournal, logging av oppslag i elektronisk pasientjournal, kontroll av 
logger og avvikshåndtering. 
 
På bakgrunn av kontrollbesøket har Datatilsynet varslet om to pålegg: 

1. Sykehuset Telemark HF pålegges å gjennomføre vurdering av innholdet i de ulike rollene og 

tilpasse tilgangene etter faktisk behov, jf. pasientjournalloven §§ 19 og 22, jf. 

Personopplysningsforskriften § 2-4.  

2. Sykehuset Telemark HF pålegges å utarbeide rutiner og verktøy for å gjennomføre 

systematisk oppfølging av hendelseslogger i pasientjournalsystemet, jf. pasientjournalloven § 

22, jf. Personopplysningsforskriften § 2-4.  

Rapporten ble svart opp innen fristen 01.09.2017. Vi avventer endelig avgjørelse fra 
Datatilsynet når det gjelder de varslete påleggene. Samtidig erkjenner vi å ha 
forbedringsområder og starter arbeidet med disse umiddelbart. Tiltakene er nærmere 
beskrevet i vurderingsavsnittet. 
 
Tilsynssak Statens helsetilsyn – brudd på spesialisthelsetjenesteloven 
Med bakgrunn i en konkret klagesak gjennomfører Statens helsetilsyn tilsyn med Sykehuset 
Telemark HF. Helsetilsynet ønsker å vurdere helseforetakets styring og oppfølging av hvem, 
og hvilke funksjoner, som skal ha tilgang til hvilke deler av det pasientadministrative 
systemet. En sentral problemstilling er om helseforetaket har sørget for at ansatte er kjent 
med de muligheter og begrensninger som lovverket gir.  
Noe av bakgrunnen for den opprinnelige klagesaken er at enkelte opplysninger om kvinne 
og mann har vært lagret i felles journal på fertilitetsavdelingen. Denne praksisen er endret 
etter en viss dato. 
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I tilsynsrapport av 11.07.2017 har helsetilsynet konkludert med følgende:  
«Sykehuset Telemark HF har brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 ved ikke å sørge for at 
ansatte kan overholde sine lovpålagte plikter, jf. helsepersonelloven § 21 a.  
 
Sykehuset Telemark HF må innen 1. oktober 2017 gjøre rede for hvilke tiltak som skal 
iverksettes for å rette forholdet. Redegjørelsen sendes Fylkesmannen i Telemark, som avgjør 
om tilsynssaken kan avsluttes. 
 
Sykehuset Telemark HF må innen samme dato orientere Fylkesmannen i Telemark om status 
for arbeidet med å gjennomgå tidligere fellesjournaler.» 

Rapporten vil bli svart opp innen fristen. 
 

 

Vurdering 
Ved implementering av automatisk tilgangsstyringen til elektronisk pasientjournal har det 
vært sentralt å dekke de ulike situasjoner hvor tilgang til journal er nødvendig og aktuelt for 
helsepersonell samtidig som pasienters personvern ivaretas. Tilgangsstyringen søker å 
balansere behovet for at helsepersonell har tilgang til helseopplysninger for å kunne yte 
forsvarlige helsetjenester samtidig som de ikke skal ha tilgang til mer enn de har tjenstlig 
behov for.  
 

Som ledd i oppfølgingen av tilsynene og for å ytterligere sikre at informasjonssikkerheten 
ivaretas, vil STHF gå gjennom prinsippene for og innretningen på tilgangsstyringen i DIPS på 
nytt og gjøre justeringer hvis nødvendig. Videre vil vi gjennom opplæring av ledere 
tydeliggjøre rutinene for å opprette og avslutte arbeidsforhold korrekt og derved sikre 
riktige tilganger i aktuell tidsperiode. Vi vil også periodisk, manuelt kontrollere tilgangene til 
enkelte ansatte for å verifisere riktige tilganger. 

 

Som ledd i utvikling av en helhetlig pasientjournal (jf. St.mld. 9 – Én innbygger – én journal) 
deltar Sykehuset Telemark HF i arbeidet med Regional EPJ. Dette innebærer at alle 
helseforetakene i regionen i stor grad må standardisere arbeidsprosesser og bygge 
tilgangsstyringen på samme måte. Datatilsynet har påpekt nødvendigheten av å forankre 
regionale føringer lokalt. Vi ser behov for i enda større grad å løfte felles regionale 
beslutninger og føringer inn i sykehuset slik at vi sikrer god lokal behandling og vurdering.  
 

Når det gjelder loggkontroll har vi utarbeidet manuell rutine for periodisk kontroll av 
innsynslogger. En slik manuell kontroll gir lite treffsikkerhet og vil være i påvente av 
mønstergjenkjenningsprosjektet i regi av Helse Sør-Øst. Dette skulle vært i drift i 2017, men 
er forsinket og forventes å være på plass i løpet av 2018. 
 

Til sist følger vi opp med nødvendige endringer når det gjelder fellesjournaler og orienterer 

Fylkesmannen om dette. 

 

 

Konklusjon 
Oppfølging av tilsynssakene har høyt fokus. Vi avventer endelig rapport fra Datatilsynet. Samtidig 

utarbeides og iverksettes det tiltak for å ytterligere bedre informasjonssikkerheten og med sikte på 

å at sakene kan lukkes.  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Eventuelt 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

76-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver  20.9.2017 

                                                                                                   

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. september 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styrets årsplan 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

77-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 20.9.17 

                                                                                                   

 
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. september 2017 

 

 

Tom Helge Rønning  

Administrerende direktør 
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Styremøte/-

seminar 
Beslutningssaker 

Saker til orientering og 
etterretning 

Annet 

Styreseminar 
25. januar  
kl. 09.00-14.00 
(lunsj kl. 12.00) 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 
Tema:  
Omstilling  
Virksomhetsdata  

   

Styremøte 
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  
 

Styremøte 
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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Styremøte 
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 

Styremøte 
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 

Styreseminar 
19. september  
Kl. 09.30-15.30 
 
Sted: Skien 

Ulefoss møterom,   
konferansesenteret   
 

  Temasaker: 
(før lunsj)  

 Budsjettdiskusjon 
 
(etter lunsj)  

 Prosjekt Somatikk Skien 
- Faglige driftskonsepter  

Styremøte 
20. september 
kl. 09.30-15.30 
 
 
Sted: Skien 
Ulefoss møterom,   
konferansesenteret   
 
Felles møte med 
Brukerutvalget frem 
til lunsj 
 
 
 

 Innkalling og saksliste 

 Protokoll fra styremøte ST 
21.06.17 

 Virksomhetsrapport per 2. tertial 

 Tilleggsdokument til oppdrag og 
bestilling 2017  

 Konsernrevisjon - Forvaltning 
programvarelisenser   
 

 AD driftsorienteringer 

 Status innsparingstiltak per 
august 2017 

 Ambulant palliativt team 
STHF 

 Tilsyn med medarbeidernes 
tilgang til helseopplysninger  

 Styrets oppdaterte årsplan 
2017 

 Andre orienteringer 
 

 Møte med BU hvor 
utvalget presenterer 
saker og diskutere disse 
med styret 

 Styrets egenevaluering 
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Styremøte 
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  
 
 

 AD driftsorienteringer 

 Status budsjett 2018 

 Innføring av nytt 
kvalitetssystem  

 Orientering om foretakets 
meldinger om hendelser 
som har eller kunne ha ført 
til alvorlig personskade 
(spesialisthelsetjenesteloven 
§ 3-3a) 

 Prosjekt Utbygging somatikk 
Skien 

 Styrets oppdaterte årsplan 
2017 og foreløpig årsplan 
2018 

 Andre orienteringer 
 

 Styrets egenevaluering 

Styremøte 
13. desember 
kl. 09.30-15.00 
 
Sted: Dir. møterom, 
Skien 
 

 Innkalling og saksliste 

 Protokoll fra styremøte STHF 
25.10.17  

 Virksomhetsrapport per 
november 2017  

 Budsjett 2018 

 Prosjekt Utbygging somatikk 
Skien - Godkjenning av idefase 
(B2-beslutning) og innstilling til 
HSØ 

 Fullmakter for Sykehuset 
Telemark – årlig oppdatering 

 Interne revisjoner: resultater 
2017, og tema 2018 

 Styrets årsplan 2018  
 

 AD driftsorienteringer 

 Orientering om fremdrift og 
status for ERP prosjektet 

 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 

78-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 20.9.2017 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   
1. Protokoll ekstraordinært styremøte HSØ 30.5.17 
2. Protokoll ekstraordinært styremøte HSØ 8.6.17 
3. Protokoll styremøte HSØ 15.6.17 
4. Protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 28.6.17 
5. Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 17.8.17 
6. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 8.6.17 

 

 
Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 

 
 
 

Forslag til vedtak:  
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Skien, den 12. september 2017 
 
 
Tom Helge Rønning  
Administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Solastrand hotell og  telefon 

Dato: Ekstraordinært møte 30. mai 2017 

Tidspunkt: Kl 07:30 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  (deltok på telefon) 
Eyolf Bakke   (deltok på telefon) 
Kirsten Brubakk   (deltok på telefon) 
Christian Grimsgaard   ? 
Bernadette Kumar    
Geir Nilsen    
Truls Velgaard   (deltok på telefon) 
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland    
 
 
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

059-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

060-2017 ENDRET SAMMENSETNING I STYRET FOR 
SYKEHUSPARTNER HF 

 
Saken ble behandlet i lukket styremøte, jf helseforetakslovens § 26 a 
 
 
Styrets  
 

V E D T A K 
 

 
1. Styrets sammensetning ble diskutert. Den endelige styresammensetningen vil bli 

avklart i løpet av dagen og forankret med styret. Styresammensetningen fremgår 
av protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner 31. mai 2017 

 
2. Oppnevning av nytt styre bekreftes i foretaksmøte i Sykehuspartner HF onsdag 

31. mai 2017 
 
 
 
Møtet hevet kl 08:55 
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Solastrand, 30. mai 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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Møteprotokoll 

 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Telefonmøte 

Dato: Ekstraordinært møte 8. juni 2017 

Tidspunkt: Kl 16:30 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Forfall 
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bernadette Kumar   Forfall 
Geir Nilsen    
Truls Velgaard    
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland    
 
 
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

061-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

062-2017 ANSKAFFELSE AV AMBULANSEFLYTJENESTER  

 
Saken ble behandlet i lukket styremøte, jf. helseforetakslovens 
§ 26 a, offl § 13 jf. fvl § 13, 1. ledd, nr 2 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanseflytjenester 
i Norge til orientering.  
 
Styret for Helse Sør-Øst RHF gir med dette fullmakt til administrerende direktør til å 
sluttføre kontrakten for anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 16:55 
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Oslo, 8. juni 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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Møteprotokoll 

 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 15. juni 2017 

Tidspunkt: Kl 0900-1600 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bernadette Kumar   Forfall 
Geir Nilsen    
Truls Velgaard   Forfall 
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
Rune Kløvtveit    
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne 
Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

063-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

064-2017 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA ORDINÆRT 
STYREMØTE 27. APRIL OG FLERE EKSTRAORDINÆRE 
STYREMØTER I MAI OG JUNI 2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra ordinært styremøte 27. april 2017 og ekstraordinære styremøter 3. mai,  
5. mai, 16. mai, 24. mai, 30. mai og 8. juni 2017 godkjennes. 
 
 
 

065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER  
MAI 2017  

 
 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per mai 2017 til etterretning. 
 
 
 

066-2017 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
FØRSTE TERTIAL 2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2017 til etterretning. 
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067-2017 DIGITAL FORNYING – RAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tak status per første tertial 2017 for gjennomføringen av Digital fornying til 
orientering 
 
 
 

068-2017 VURDERING AV FORETAKSTILHØRIGHET FOR 
KONGSVINGER SYKEHUS 

 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i 

Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger 
sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i rimelig forhold til 
den risiko og de omkostninger som endringen innebærer. Det kan gjennomføres en 
fornyet vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus når en modernisert 
IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og kapasiteten innen psykisk helsevern 
i Akershus universitetssykehus HF er økt. 
 

2. Styret vektlegger at Kongsvinger sykehus skal bevares og videreutvikles som et 
akuttsykehus med fødetilbud i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.  
 

3. Det etablerte samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset 
Innlandet HF om bruk av Kongsvinger sykehus for å avlaste kapasiteten ved 
Akershus universitetssykehus skal videreføres og videreutvikles i en forpliktende 
avtale. Dette gjelder også det faglige samarbeidet mellom Akershus 
universitetssykehus HF og Kongsvinger sykehus.  
 

4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Nes kommune tilbakeføres til 
Akershus universitetssykehus HF. Endelig vurdering av overføringstidspunkt gjøres 
på grunnlag av kapasitetsvurderinger ved Akershus universitetssykehus HF i 2018. 
 

5. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling 
i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 

 
Alternativt forslag til vedtak fremmet av styremedlem Grimsgaard: 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i 
Helse Sør-Øst RHF at foretakstilhørigheten for Kongsvinger sykehus endres, og at 
sykehuset legges inn under Akershus universitetssykehus HF. Styret tilrår at 
overføringen koordineres med den pågående med digital fornying i Helse Sør-Øst, 
men at prosessen med overføring skal være sluttført innen utgangen av 2019. 
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2. Styret tilrår at Akershus universitetssykehus HF starter arbeidet med utredning av 
nødvendige tiltak for overføring av ansvaret også for psykisk helsevern, med 
beskrivelse av prosess for å etablere nødvendig døgnkapasitet.  

 
3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling 

i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
Votering: 
Det alternative vedtaksforslaget fikk 1 stemme. Administrerende direktørs forslag ble 
dermed vedtatt. 
 
 
Styrets endelige  

VEDTAK 
 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil etter en samlet vurdering tilrå overfor foretaksmøtet i 

Helse Sør-Øst RHF at det ikke gjøres endring i foretakstilhørigheten for Kongsvinger 
sykehus nå. Dette fordi gevinstene ved en slik endring ikke står i rimelig forhold til 
den risiko og de omkostninger som endringen innebærer. Det kan gjennomføres en 
fornyet vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus når en modernisert 
IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst er på plass og kapasiteten innen psykisk helsevern i 
Akershus universitetssykehus HF er økt. 
 

2. Styret vektlegger at Kongsvinger sykehus skal bevares og videreutvikles som et 
akuttsykehus med fødetilbud i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.  
 

3. Det etablerte samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset 
Innlandet HF om bruk av Kongsvinger sykehus for å avlaste kapasiteten ved 
Akershus universitetssykehus skal videreføres og videreutvikles i en forpliktende 
avtale. Dette gjelder også det faglige samarbeidet mellom Akershus 
universitetssykehus HF og Kongsvinger sykehus.  
 

4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Nes kommune tilbakeføres til 
Akershus universitetssykehus HF. Endelig vurdering av overføringstidspunkt gjøres 
på grunnlag av kapasitetsvurderinger ved Akershus universitetssykehus HF i 2018. 
 

5. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling 
i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 

 
 
Stemmeforklaring fra styremedlem Christian Grimsgaard: 
Diskusjonen rundt egnet tilhørighet for Kongsvinger sykehus ble først fremmet rundt år-
tusenskiftet. En overføring til Akershus universitetssykehus ble da utsatt i påvente av utbyggingen 
av det nye sykehuset. Kongsvinger sykehus har lang erfaring med å samarbeid med begge 
sykehusene som er aktuelle, og har i dag like stor del av pasientaktiviteten mot Akershus 
universitetssykehus som mot innlandet til tross for at sykehuset i dag er en del av Innlandet HF 
 
I administrasjonens fremlegg foreslås det en videreføring av dagens foretakstilhørighet kombinert 
med å flytte ansvaret for Nes kommune til Akershus universitetssykehus. Opptaksområdet til 
Kongsvinger sykehus vil da reduseres til 44 000. I tillegg er det aktuelt å flytte sykehusets 
revmatologiske aktivitet, og videre å gjøre endringer innen øyeaktiviteten.  
Samlet sett vil det være en betydelig risiko for at et vedtak om å videreføre dagens 
foretakstilhørighet kombinert med å flytte Nes kommune vil medføre at sykehusets forutsetninger 
for god og effektiv drift vil svekkes i så stor grad at sykehuset vil stå foran nedleggelse over noe 
tid.  
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Representanten vil bemerke at det i utredningen ikke er gjort en risikovurdering av 
administrasjonens tilrådning med å flytte ut Nes kommune og videreføre dagens tilhørighet. 
Representanten anmerker at det er en vesentlig svakhet i beslutningsgrunnlaget. 

 
 
 

069-2017 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2018-2021 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2018-2021 til etterretning. 

 
2. Det legges til grunn at helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i 

pasientbehandlingen skal gis høy prioritet gjennom hele perioden, slik at kravene fra 
eier i de årlige oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte. 
 

3. Styret tar plantallene for aktivitet i 2018 og ut perioden 2018-21 til foreløpig 
orientering. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes 
aktivitetsbudsjetter inn mot 2018 og senere årsbudsjetter for å sikre at de krav og 
føringer som følger av statsbudsjettet det enkelte år blir ivaretatt, herunder 
prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn somatikk.  
 

4. Styret konstaterer at det legges opp til et høyt investeringsnivå i foretaksgruppen. 
Det er planmessig tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter i 
gjennomføringsfase, samt videreføring av regionens satsning på Digital fornying. De 
enkelte investeringsbeslutninger fremmes styret for behandling i henhold til etablert 
fullmaktsregime.  

 
5. Styret forutsetter at det arbeides med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak 

som anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig resultatutvikling i perioden slik at 
investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Dette arbeidet må skje i nært 
samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. 

 
6. Styret understreker viktigheten av god ledelse og bred involvering av de ansatte for å 

sikre realistiske budsjetter og god gjennomføring. 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Øverland, Grimsgaard og Brubakk: 
Vi vil anmerke at det legges til grunn en videreføring av aktivitetsøkningen med et nedtrekk i 
bemanningen på 1 % , og at det er usikkerhet knyttet til om dette vil la seg gjennomføre. 
Representantene vil videre bemerke at det i planen forutsettes en nedgang i lønnskostnader på 
0,3 %. I SSBs fremskrivinger antydes en reallønnsvekst i perioden på 6 %. Etter 
representantenes vurdering er det usikkert om forutsetningene lagt i planen knyttet til 
lønnskostnader er sannsynlige, og det vil videre bemerkes at resultatrisiko knyttet til dette punktet 
er betydelig.  
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070-2017 KONSEPTRAPPORT FOR NY REGIONAL 
SIKKERHETSAVDELING 

 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapport for ny regional 

sikkerhetsavdeling. 
 

2. Styret mener det er svært viktig å etablere nye lokaler til regional sikkerhetsavdeling 
og anbefaler at ny regional sikkerhetsavdeling sammen med regionalt 
kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri prioriteres for utbygging 
på Ila. 
 

3. Styret ber om at lokalisering av utbyggingstrinn 2 vurderes nærmere høsten 2017 
slik at det blir avklart om samlokalisering på Ila er mulig. Sak om dette fremlegges 
styret i desember 2017 før oppstart av forprosjekt. 
 

4. Styret ber om at den videre planlegging og gjennomføring tilrettelegges med oppstart 
av forprosjekt i januar 2018 med planlagt ferdigstillelse av etappe 1 medio 2021. 
 

5. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at prosjektet skal utvikles innenfor 
følgende kostnadsramme (prisnivå januar 2017): 

 Prosjektkostnad (P50): 826 MNOK  
 Ikke-byggnær IKT: 36 MNOK 
 Tomtekostnad: 50 MNOK 
 Tilpasninger til tomt: 50 MNOK 

 
6. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om 

lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansering.  
 

7. Styret ber om at det i det videre arbeidet søkes etter å etablere fleksible, robuste og 
nøkterne løsninger som bidrar til å redusere usikkerhet og gjennomføringsrisiko. 
 

8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for det videre 
arbeid og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet. 
 

9. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF gjennom forprosjektfasen utarbeider 
konkrete gevinstrealiseringsplaner som kan måles og følges opp også etter at bygget 
er tatt i bruk. 

 
 
 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard og Øverland: 
 
Et samstemt fagmiljø mener at det er store gevinster både faglig og økonomisk ved å 
samlokalisere RSA, PUA og lokal sikkerhetsavdeling. Dette vil også gi en raskere avvikling av 
uegnede lokaler på Dikemark. 
Disse styremedlemmene legger til grunn at samlokalisering skal være det overordnede målbildet. 
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071-2017 KONSEPTRAPPORT FOR NYTT KLINIKKBYGG VED 
RADIUMHOSPITALET 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapport for nytt klinikkbygg ved 

Radiumhospitalet og ber om at utbyggingsalternativ 2 legges til grunn for det videre 
arbeidet. 
 

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at prosjektet skal utvikles innenfor 
følgende kostnadsramme (prisnivå januar 2017): 

 Prosjektkostnad (P50): 2.880 MNOK  
 Overordnet IKT-program: 233 MNOK 

 
3. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse -og omsorgsdepartementet om 

lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansering.  
 

4. Styret ber om at det i det videre arbeidet søkes etter å etablere robuste og nøkterne 
løsninger som bidrar til å redusere usikkerhet og gjennomføringsrisiko. 
 

5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for det videre 
arbeid og etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet.  
 

6. Styret ber om å få seg forelagt skisseprosjektet fra konseptfasenes del II, inkludert 
oppdatert vurdering av de driftsøkonomiske effektene, for godkjenning før prosjektet 
videreføres. 

 
 
 

072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med utvikling av Oslo universitetssykehus HF 

videreføres med oppstart konseptfase for Aker og Gaustad. 
 

2. Styret forutsetter at det videre arbeid tilrettelegges med oppstart konseptfase ved 
årsskiftet 2017/18. 
 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen 
for hhv. Aker og Gaustad. 
 

4. Styret ber Oslo universitetssykehus HF om å avsette nødvendige ressurser til 
medvirkning og forankring, utvikling av virksomhetsmodell, driftskonsepter og 
bemanning, samt planer for gevinstrealisering. 

  
5. Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og 

ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus 
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HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette. Styret skal holdes orientert underveis i 
utredningen og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko. 

 
6. Styret forutsetter at det ikke gjøres disponeringer mens utredningen pågår som kan 

hindre alternative løsninger i fremtiden.  
 
7. Styret legger til grunn at konseptfasen for både Aker og Gaustad gjennomføres 

innenfor en samlet ramme på 100 MNOK inkl. mva. og at konseptfaserapportene for 
hhv. Aker og Gaustad legges fram for styret til godkjenning i desember 2018. 

 
 
 

073-2017 VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I DR. 
SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219 BÆRUM 
KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Saken utsettes 
 
 

074-2017 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

075-2017 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
 
Redegjørelsen om IKT-infrastruktur ble gitt i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.  
 
 
 
Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai 2017 

3. Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017 
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4. Innspill fra styret i Ila borettslag vedrørende ny regional sikkerhetsavdeling 

5. Brev fra Bærum kommune vedrørende ny regional sikkerhetsavdeling 

6. Brev fra Aker sykehus venner vedrørende arbeid med utbygging på Aker og 
Gaustad 

7. Kopi av brev til Høie og styret i Vestre Viken HF fra Venner av Bærum sykehus 

8. Drøftingsprotokoll datert 14. juni 2017 fra konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst 
RHF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 1630 
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Oslo, 15. juni 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
 
 



 

 

Møteprotokoll 

 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo – 1. etg 
(Christiania Qvartalet Møtesenter – møterom 6-7) 

Dato: Ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 

Tidspunkt: Kl 08:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Eyolf Bakke   Forfall 
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bernadette Kumar    
Geir Nilsen    
Truls Velgaard    
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
 
Ingen 
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Konserndirektør Atle Brynestad, konst. fagdirektør Geir Bøhler, konst. HR-direktør 
Svein Tore Valsø, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og juridisk direktør Ann-
Margrethe Mydland 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

076-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

077-2017 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST  

 
Deler av behandlingen av saken ble gjennomført i lukket møte, jf helseforetakslovens  
§ 26a 
 
Administrerende direktør fremmet et revidert forslag til vedtak for punktene 6, 7 og 9. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret understreker at pasientene skal være sikre på at sensitive 
personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. En modernisering av 
IKT-infrastrukturen er helt nødvendig og vil være et viktig bidrag for å kunne 
ivareta hensynet til personvern og informasjonssikkerhet. 

2. Styret tar den endelige rapporten fra PwC til etterretning og forutsetter at de 
påpekte svakheter følges opp gjennom det oppdraget som er gitt til 
Sykehuspartner HF i foretaksmøte 31. mai 2017. Dette gjelder i særlig grad 
aktiviteter som vil styrke personvern og informasjonssikkerhet, herunder arbeidet 
med å bedre tilgangsstyringen og forbedret metodikk for risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Styret understreker at dette arbeidet må gis høy prioritet og 
ber administrerende direktør avklare rammer og opplegg for gjennomføring av 
arbeidet med forbedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser i samarbeid 
med Sykehuspartner HF.  

3. Styret konstaterer at Sykehuspartner HF har stilt programmet for IKT-
infrastrukturmodernisering i bero.  

4. Dagens situasjon knyttet til informasjonssikkerhet i foretaksgruppens IKT-
infrastruktur gir grunn til bekymring. Styret tar til etterretning at selv om 
programmet for IKT-infrastrukturmodernisering er stilt i bero, skal enkelte 
prosjekter og aktiviteter som er viktige for å bedre informasjonssikkerheten og 
sørge for sikker og stabil drift videreføres. Disse tiltakene er ikke relatert til 
tjenesteutsetting. Dette gjelder følgende: 

a. Prosess- og verktøyprosjektet 
b. Applikasjonskonsolidering og -standardisering 
c. Identity and access management (IAM) -prosjektet 
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d. Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert infrastruktur 
inklusiv fremtidig regional sikkerhetsarkitektur 

e. Replanlegging av telekommunikasjon-modernisering 
f. Utvalgte helseforetaksspesifikke prosjekter 

5. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehuspartner HF for å 
avklare økonomiske rammer og omprioriteringer av investeringsmidler for å sikre 
at tiltakene i punkt 4 og andre nødvendige tiltak for å bedre 
informasjonssikkerheten og opprettholde sikker og stabil drift gjennomføres. 
Dette inkluderer backup-løsninger og lagring, samt innføring av 
analyseplattformen til alle helseforetak for å bedre informasjonssikkerheten 
gjennom sporing og logging. 

6. Styret tar til etterretning status i det pågående arbeidet med å utrede alternative 
modeller for å gjennomføre moderniseringen. Styret understreker at alle 
alternativer skal ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en trygg og 
sikker måte og i tråd med lovgivningen. Styret understreker også at terminering 
av avtalen skal utredes videre og at det må startes et arbeid med å utrede 
hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.  

7. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF i det videre arbeidet sikrer bred 
involvering og medvirkning av ansatte og tillitsvalgte. Ansattes kompetanse og 
kunnskap skal aktivt etterspørres og inkluderes i utredningen av alternative 
modeller.  

8. Styret tar til etterretning de tiltak som Helse Sør-Øst RHF vil iverksette knyttet til 
å styrke kapasitet og kompetanse innenfor områdene personvern og 
informasjonssikkerhet. Styret legger også vekt på at styring og ledelse av det 
videre arbeidet med å modernisere IKT-infrastrukturen må styrkes og sikre god 
involvering av helseforetakene. 

9. Det regionale brukerutvalget skal involveres før ny sak fremmes for styret i Helse 
Sør-Øst RHF. 

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland: 
Brubakk, Grimsgaard og Øverland viser til at ansatte i SP har utarbeidet et eget arbeidsdokument 
som resultat av opplevd manglende involvering i prosessen etter foretaksmøtet 31 mai 2017. 
For å lykkes med infrastruktur moderniseringsprosjektet er det avgjørende at man tegner et felles 
virkelighets- og mål bilde. Vi forventer at de problemstillinger som de ansatte i SP beskriver i 
arbeidsdokumentet blir vurdert og svart ut i det videre arbeidet med utredning av alternativer. Det 
skal legges til rette for en åpne og inkluderende dialog i SP mellom ansatte og ledelse, der de 
ansattes kompetanse og kunnskap aktivt etterspørres, og der divergerende syn håndteres 
profesjonelt og uten frykt for represalier. Vår vurdering er at dette forutsetter at ekspertise, uhildet 
av tidligere prosesser, inviteres inn i arbeidet med å fremskaffe alternativer, deriblant et godt 
alternativ for utvikling av IKT infrastruktur av SP hvis avtalen termineres. 
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078-2017 VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I DR. 
SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219 BÆRUM 
KOMMUNE 

 
Saken utsettes til første ordinære styremøte til høsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 11:40  

 4 



 
 
 
Oslo, 28. juni 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Telefonmøte 

Dato: Ekstraordinært styremøte 17. august 2017 

Tidspunkt: Kl 15:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Ann-Kristin Olsen Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Eyolf Bakke    

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bernadette Kumar    

Geir Nilsen    

Truls Velgaard   Forfall 

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin 
Sande og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

079-2017 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

080-2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT 
STYREMØTE 15. JUNI OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 
28. JUNI 2017 

 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
Protokoll fra ordinært styremøte 15. juni 2017 og ekstraordinært styremøte 28. juni 2017 
godkjennes. 
 
 
 

081-2017 NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – STATUS ERVERV AV TOMT PÅ 
BRAKERØYA – INNGÅELSE AV AVTALE MED ABB  

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd nr 4. 
 
1. Styret godkjenner den fremlagte avtalen med ABB AS og ABB Holding AS.  
 
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret i oktober med en 

redegjørelse om erverv av tomt på Brakerøya, herunder status knyttet til frivillige 
forhandlinger og ekspropriasjonssaken i Drammen kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 15:50  
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Oslo, 17. august 2017 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
08.06.2017 kl 16:30 til 17:00  

Sted: Quality Hotel Skjærgården | Stathelleveien 35 | 3970 Langesund  

   
Tilstede: Kari Stubberud Thomsen (siste møte) 
  Else Kari Myhra Tovsli (siste møte) 

Ingrid Venanger (siste møte) 
Ann Kristin Semb (siste møte) 
Thyra Giæver 
Egil Rye-Hytten 
Birte Helene Moen 
Bjørg T. Lønnberg (ny) 
John Arne Rinde (ny) 
Ole Johnny Kjørholt (ny) 
Hanne Kittilsen (ny) 
 
Tom Helge Rønning, administrerende direktør  
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF  

   
Forfall:  Idar Grotle 

Tor Strømme  
Vidar Bersvendsen 
Elena Dahl  
 

 
Grunnet kun en sak – sak 28/17 Konstituering av nytt brukerutvalg  ved Sykehuset Telemrk HF for 
perioden 2017-2019, 
var øvrige faste representanter fra STHF, regionalt brukerutvalg og Telemark Pasient- og 
brukeriombud ikke tilstede. 
 

Nytt Brukerutvalg under etablering gjennomførte møte 8. juni 2017. 
 

 

Sak 28-17 
 

Konstituering av nytt brukerutvalg ved Sykehuset Telemark HF for perioden 2017 – 2019 
 
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 
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Egil Rye Hytten FFO Telemark / LHL 

Idar Grotle A-larm 

John Arne Rinde Pensjonistforbundet Telemark 

Hanne Kittilsen Kreftforeningen 

 
Vedtak: 
Nytt Brukerutvalg vedtok å fremme forslag til styret på Idar Grotle (A-larm) som leder og Birte 
Helene Moen (FFO Telemark/NRF) som nestleder i funksjonsperioden. 
 
Endelig godkjenning vil bli foretatt i styremøtet i Sykehuset Telemark HF 21.juni 2017 
 
 

 
Skien, 9. juni 2017 

Anne Borge Kallevig 

referent 



 

Side 1 av 1 

 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 

Sakstittel: Styrets egenevaluering 
  
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 

 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 

79-2017 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab Egenevaluering 20.9.2017 

                                                                                                   

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. september 2017 

 

 

Per Anders Oksum  

Styreleder  
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