
 

Side 1 av 1 
 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak nr.  Saksansvarlig og saksaksbehandler  Sakstype  Møtedato 

060‐2018  Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 
 

Beslutning  26.09.2018 

                                                                                                   
Trykte vedlegg: Saksliste 
Utrykte vedlegg:   

 

Ingress: 
Innkalling og saksliste er sendt, sammen med saksdokumenter, til styret og brukerutvalgets 
representanter (leder og nestleder). 

 
 
 

Forslag til vedtak:  
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
Skien, den 14. september 2018 
 
 
Tom Helge Rønning  
Administrerende direktør 
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    Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 

 
Tid:    26. september 2018 kl. 0930 – 1700 

Sted:    Direktørens møterom i Skien 

Møteleder:  Styreleder Per Anders Oksum 

Møteinnkalling/saksliste  
 

Tid  Saksnr.  Sak  Sakstype 

0930 – 0935  060‐2018 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
V/Styreleder 

Beslutning 

0935 – 0940  061‐2018 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2018  
 
V/Styreleder 

Beslutning 

0940 – 1010  062‐2018  Administrerende direktør sin orientering  
 
 

Orientering 

1010 – 1210  063‐2018  Brukerutvalgets årlige møte med styret ved STHF 
 
V/Styreleder og leder for brukerutvalget 

 

1210 – 1240    Lunsj   

1240 – 1340  064‐2018  Virksomhetsrapport per 2. tertial 2018 
 

V/Økonomidirektør Øystein Næss 

Orientering 

1340 – 1410  065‐2018  Utskifting av analyselinje for medisinsk biokjemi ved 
Sykehuset Telemark  
(vedlegget er unntatt off. jfr. offentleglova § 23, første 
ledd) 
 
V/Klinikksjef Henrik Høyvik og økonomidirektør Øystein 
Næss 

Beslutning 

1410 – 1420    Pause   

1420 – 1450  066‐2018  Elektronisk kurve og medikasjon  
 
V/Fagdirektør Halfrid Waage og prosjektleder Benedicte 
Børge‐Ask 

Orientering 

1450 – 1550  067‐2018  Høringsdokument for Ambulanseplan 2035 
 
V/Utviklingsdirektør Annette Fure og prosjektleder Knut 
Inge Skoland 

Beslutning 

1550 – 1600    Pause    

1600 – 1620  068‐2018  Interne revisjoner 2018‐2019 
 
V/Fagdirektør Halfrid Waage og Elisabeth Hessen 

Orientering 
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Tid  Saksnr.  Sak  Sakstype 

1620 – 1630  069‐2018  Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018  
 
V/Administrerende direktør 

Beslutning 

1630 – 1635  070‐2018  Styrets oppdaterte årsplan 2018 
  
V/Styreleder 

Beslutning 

1635 – 1640  071‐2018  Eventuelt  
 
V/Styreleder 

Orientering 

1640 – 1645  072‐2018  Andre orienteringer 
 
V/Styreleder 

Orientering 

1645 – 1700  073‐2018  Egenevaluering – lukket møte 
 
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 
Direktørens stabs‐ og klinikksjefer 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2018 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
061-2018 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 

 
Beslutningssak 26.09.2018 

                                                                                                   
Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 20. juni 2018 
Utrykte vedlegg:  
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Protokoll fra styremøtet 20. juni 2018 godkjennes. 
 
 
 
 
Skien, den 14. september 2018 
 
 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Tid: Onsdag 20. juni 2018 kl. 09.30 – 16.00  Sted: Direktørens møterom, Skien 

 

Tilstede: 

Per Anders Oksum         styreleder 
Marit Kasin                      nestleder 
Folke Sundelin                                                                                                  
Kari Dalen                                                           
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  
 

Fra administrasjonen: 
Tom Helge Rønning, administrerende direktør  
Halfrid Waage, fagdirektør 
Øystein Næss, økonomidirektør  
Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent) 
 

I tillegg møtte (tilstede på deler av møtet): 
Per Urdahl, klinikksjef Medisinsk klinikk  
Lars Ødegård, klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling  
Henrik Høyvik, klinikksjef Medisinsk serviceklinikk 
Elin Marie Skei, klinikksjef Service‐ og systemledelse  
Frank Hvaal, klinikksjef Akutt‐ og beredskapsklinikken 
Gunnar Gausel, klinikksjef Barne‐ og ungdomsklinikken 
Kjetil Christensen, klinikksjef Kirurgisk klinikk 
Annette Fure, utviklingsdirektør 
Mai Torill Hoel, HR‐direktør 
 
Styreleder Per Anders Oksum ledet møtet. 
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 Saker som ble behandlet: 

 

Sak nr. 042‐2018  Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 
 
 

Sak nr. 043‐2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Protokoll fra styremøtet 23. mai 2018 godkjennes. 
 
 

Sak nr. 044‐2018  Administrerende direktør sin orientering  
 

 
Administrerende direktør orienterte om følgende:  

 

 Prosjekt utbygging av somatikk Skien 

 Adgangskontroll  

 Båtberedskapen i skjærgården  

 Hjemmedialyse 

 Doktorgrad om barn og smertevurdering  

 Oppdatering fra Akuttkjedeprosjektet 

 «Hjemmesykehus» 

 Avholdt beredskapsøvelse 14. juni  
 

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

Sak nr. 045‐2018  Virksomhetsrapport per mai 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar virksomhetsrapport per mai 2018 til etterretning. 
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Sak nr. 046‐2018  Status omstillingsarbeid STHF – presentasjon av tiltak i Kirurgisk klinikk 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering og presiserer at det er nødvendig å øke omstillingstakten for å 
sørge for å oppnå de vedtatte resultatmålene, både i inneværende år og i den vedtatte 
økonomiske langtidsplanen. 
 
 

Sak nr. 047‐2018  Bruk av finansiell leasing ved investeringer  
 

 

Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde for særskilte 

investeringsprosjekter i samsvar med Helse Sør‐Øst RHF sin finansstrategi.  
2.   Investeringsprosjekter med forslag om bruk av finansiell leasing på beløp over 10 

millioner kroner legges fram for styret før det sendes søknad om godkjenning til Helse 
Sør‐Øst RHF.  

3.   Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sende søknader om å inngå avtaler om 
finansiell leasing med kontraktsverdi på inntil 10 millioner kroner til Helse Sør‐Øst RHF,  
etter forutgående godkjennelse av styret i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert 
år.  

 
 

Sak nr. 048‐2018  Resultater fra undersøkelsen ForBedring STHF 2018  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar presentasjonen om hovedresultatene fra undersøkelsen ForBedring til orientering. 
 
 

Sak nr. 049‐2018  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. 
 
 

Sak nr. 050‐2018  Årsmelding 2017 fra Pasient‐ og brukerombudet i Telemark  
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar presentasjonen til orientering. 
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Sak nr. 051‐2018  Temasak: Demonstrasjon av ny operasjonsrobot 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar temasaken til orientering. 
 
 

Sak nr. 052‐2018  Styrets ansvar for organiseringen av Sykehuset Telemark 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styrets tar forståelsen av "Styrets ansvar for organiseringen av Sykehuset Telemark" til 
etterretning. 
 
 

Sak nr. 053‐2018  Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 7. juni til etterretning. 
2. Styret forutsetter at driften ved Sykehuset Telemark HF innrettes slik at gjenstående 

styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2018. 
 
 

Sak nr. 054‐2018  Møteplan for styret 2019 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for styret i Sykehuset Telemark HF i 
2019. 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmet Severinsen: 
Thor Severinsen kan ikke møte 24.4.2019 på grunn av reise. 
 
 

Sak nr. 055‐2018  Styresaker i STHF – Status og oppfølging 
 

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



  

Side 5 av 6 

Sak nr. 056‐2018  Styrets årsplan 2018 
 

 
Styrets enstemmige vedtak: 
Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.  
 
 

Sak nr. 057‐2018  Eventuelt  
 

 
Det ble ikke fremmet saker under denne posten. 
 
 

Sak nr. 058‐2018  Andre orienteringer  
 

 
Styreleder orienterte om deltakelse på møter utenom styremøtene: 
    

 Månedlig oppfølgingsmøte med HSØ  

 Foretaksmøte 7. juni 2018   
 

Skriftlige orienteringer: 
1. Protokoll fra ungdomsrådets møte 29.1.18 
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 7.6.18 
3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14.6.18  

   
   

Styrets enstemmige vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 

Sak nr. 059‐2018  Egenevaluering – lukket møte 
 

 
Styret avholdt egenevaluering i lukket møte.  
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 16.00 
 
Førstkommende ordinære styremøte: 
Onsdag 26. september 2018 kl. 09.30‐18.00. Frem til lunsj avholder styret et felles møte med 
brukerutvalget. Møtet avholdes i møterommet Ulefoss i konferansesenteret. Etter lunsj 
fortsetter styret sitt møte i Direktørens møterom. 
 
Styreseminar: 
Onsdag 26. september 2018 kl. 18.00 – 20.00 i Direktørens møterom.   
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Sykehuset Telemark, 20. juni 2018 
 

 
 
 

              

  Per Anders Oksum           Marit Kasin             Folke Sundelin 

  Styreleder           Nestleder      

  
 
             

 
  
             

   Nils Kristian Bogen      Ann Iserid Vik‐Johansen              Kari Dalen 

                        

  
 
 
 
             

Thor Helge Gundersen                       Thor Severinsen        Tone Pedersen 
                                                                                     Styresekretær 
 



 

Side 1 av 4 
 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Administrerende direktør sin orientering 
 
Sak nr.  Saksansvarlig og saksbehandler  Sakstype  Møtedato 

 062 ‐2018  Administrerende direktør Tom Helge Rønning 
 

Orientering  26.09.2018 

                                                                                                   
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 18. september 2018 
 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør  
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ADs orientering til styret 26.september 2018 
 

 
1. Beredskap fredag 31. august 

Sykehuset Telemark gikk i beredskap etter at flere vitner hadde observert en bevæpnet person i 
Fritidsparken i Skien. Vi valgte å utsette planlagte operasjoner for å frigjøre kapasitet, vi styrket 
akuttmottaket og sørget for å ha nødvendige personell tilgjengelig. Vi hadde sju ambulanser på plass i 
området, og vi rekvirerte ambulansehelikopter. I tillegg varslet vi nabosykehusene våre og kartla 
deres muligheter for bistand. Siden situasjonen var uoversiktlig, ble det også bestemt at barna i 
barnehagen skulle trekke inn og at sykehuset skulle sikre enkelte innganger. 
 
Det er godt å se at rutiner og prosedyrer fungerer svært godt, og at vi har ansatte som vet hva de skal 
gjøre. Én ting som vi har lært til neste gang er at vi må styrke den interne informasjonen til ansatte 
som ikke er direkte berørt. Vi skal derfor vurdere rutiner for sms‐varsling, bruk av e‐post og intranett. 
 

2. Revisjon av Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og 
kommunene i Telemark. 
Kommunene i Telemark og styret for Sykehuset Telemark Helseforetak (STHF) inngikk i 2012 en 
overordnet samarbeidsavtale med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven § 6‐1 om plikt til å inngå 
samarbeidsavtale. Samarbeidet har som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et 
helhetlig tilbud om helse‐ og omsorgstjenester. Det er gjort endringer i samarbeidsstrukturen mellom 
STHF og kommunene i Grenland og revidert avtale er tilpasset disse endringene. Endringene får 
konsekvenser for samarbeidsstrukturen i de to andre regionene i Telemark. Revisjonen har også 
medført noen presiseringer og justeringer i tråd med nasjonale føringer, samt noen lokale 
tilpasninger, slik som navnendring på samarbeidsorganene i Telemark. I tråd med overordnet 
samarbeidsavtale punkt 4.5 er det den politiske ledelsen i kommunen og styret for STHF som har 
fullmakt til å gjøre endringer i avtalen, som medfører store endringer av prinsipielle, eller økonomisk 
karakter. Gjennomført revisjon av samarbeidsavtalen medfører ikke store konsekvenser for STHF, og 
det informeres derfor om revisjonen under ADs orientering. 
 

3. Psykiatri ‐ ø‐hjelp funksjon for ungdom under 18 år utenom ordinær arbeidstid 
Ø‐hjelp funksjon for ungdom under 18 år utenom ordinær arbeidstid er en etablert funksjon i Klinikk 
for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR), men ny funksjon for Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) 
fra 3. september 2018. Det vil si at barn/unge primært skal legges rett inn på UPS alle dager, hele 
døgnet, uten å gå via voksenpsykiatrien. Det er etablert en praksis som kan ivareta dette med en 
rimelig ressursinnsats og med en beredskapsplan i klinikken som involverer ressurser fra voksenpsyk 
ved behov. 
KPR er svært tilfreds med at barn/unge primært blir ivaretatt faglig sett i UPS (døgn) og at føringer fra 
både helseminister, direktorat og fylkeslege er innfridd. 
 
 

4. Lærlinger i Sykehuset Telemark i 2018 
Sykehuset har i alt 28 lærlinger i 2018. Disse fordeler seg med 25 på ambulansefagarbeidere, 2 på 
portørfag og 1 i anleggsgartnerfag. 
Når det gjelder ambulansefaget, har alle lærlinger en primærveileder som følger opp lærlingen 
gjennomutdanningsløpet. Det er også avsatt 50 % ressurs til en lærlingeansvarlig som jobber ca. 25 % 
med organisering og oppfølging av lærlingenes kompetanseplan. 
For lærlinger i portørfaget er opplæringen organisert med fadderordning. Det er også avsatt tid til at 
lærlingene har en hel studiedag hver 14. dag og som følges opp av fadderen. Lærlingene har også 
hospiteringsperioder i andre deler av sykehuset slik læreplanen for portørfaget tilsier. 
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Sykehuset har ingen lærlinger i helsefag denne høsten. Det tas opp nytt kull i februar, og målsettingen 
er å få inn minst 6. Tidligere lå ansvaret for å rekruttere lærlinger i klinikkene, nå er det HR‐avdelingen 
som følger opp og sikrer at sykehuset tar opp lærlinger slik forutsatt i OBD. Det er også ansatt en 
person i 20 % stilling for å følge opp lærlinger i helsefag. 
Sykehuset har god dialog med OKOS (Opplæringskontoret for offentlig sektor), som har gitt positive 
tilbakemeldinger i forhold til hvordan lærlingene blir tatt imot og lært opp ved Sykehuset Telemark. 
 

5. 75% vaksinasjonsdekning av helsepersonell 2018‐2019  
I Oppdrag og bestilling 2018 til Sykehuset Telemark er en oppgave at sykehuset skal legge til rette for 
at alt personell hvert år får tilbud om sesonginfluensavaksine slik at WHO og EUs målsetning om 75 
prosent vaksinasjonsdekning for helsepersonell kan nås. For å øke oppslutningen om vaksinasjon mot 
influensa, ber Helse Sør‐Øst sine helseforetak og sykehus om å sette i verk følgende tiltak: 
 

o Sørge for tydelig ledelsesforankring 

o Optimalisere tilgang til vaksine for helsepersonell gjennom desentralisert vaksinering, dvs. 

vaksinering på egen arbeidsplass (i tilknytning til ordinær drift) 

o Benytte oversikt over informasjonsmateriell fra Folkehelseinstituttet der det synes være 

behov for dette. 

 
      Bedriftshelsetjenesten (BHT)/smittevern/kommunikasjon er i full gang med å forberede dette. I tillegg    
      til å rapportere på oppdraget i årlig melding for 2018, skal helseforetakene og sykehusene i Helse Sør – 
      Øst gi en tilbakemelding til RHF’et innen fristen 12. desember. 

 
6. Ordinær drift med ny operasjonsrobot fra 27. august   

I sommer har leger og operasjonssykepleiere tatt e‐læringskurs og trent praktisk på den nye avanserte 
operasjonsroboten Den første operasjonen og ordinær drift med ny operasjonsrobot var mandag 27. 
august. 
 
Det har vært fokus på opplæring og sertifisering. De fleste legene har tatt både e‐læringskurs og den 
praktiske opptreningen. I tillegg skal to av gastro‐kirurgene utenlands for å trene på gastro‐kirurgiske 
inngrep ved hjelp av operasjonsrobot. Også operasjonssykepleierne som skal assistere blir nå 
oppdatert på bruken av den nye roboten. Fire av de som har erfaring med robot‐operasjoner skal i 
løpet av høsten på studieturer til Danmark på kurs for å bli sertifisert for å få formell utdanning og bli 
sertifisert som «First Assist». Tidligere har det vært en kirurg som assisterer operatøren ved slike 
operasjoner. Nå skal de fleste operasjonene kunne gjennomføres med en kirurg og en 
operasjonssykepleier. 
 

7. Miljørevisjon fra DNV‐GL 4.‐7. september  
DNV‐GL hadde en rekke positive tilbakemeldinger ved periodisk revisjon. Blant annet ble det 
bemerket stort engasjement, vel gjennomført holdningskampanje, handlingsplaner i stor grad 
etablert, forståelse for hva ved den enkelte seksjon som påvirker miljøet. 
 
Foreløpig tilbakemelding viser funn i omfang omtrent på nivå med tidligere år. Tiltak iverksettes for å 
lukke avvikene og etterkomme andre tilbakemeldinger.  
 
STHF er en stor arbeidsplass, som samlet sett har et ikke uvesentlig miljøavtrykk. Det er derfor viktig 
at vi tar dette arbeidet på alvor. 
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8. Representanter i varslingsutvalget til Sykehuset Telemark HF 

Administrerende direktør og ledergruppen behandlet i ledermøte 14. august sak angående ny 

retningslinje og prosedyre for varsling, i tillegg til mandat og sammensetning for varslingsutvalg. Det 

ble vedtatt at varslingsutvalget skal bestå av en representant fra Økonomiavdelingen, en fra Fag og 

forskning og en fra HR‐avdelingen i tillegg til hovedverneombud. 

 

Oppnevnte representanter er: Dana Tønnesen ‐ økonomisjef, Mai Torill Hoel ‐ HR‐direktør, Helle Devik 

Haugseter ‐ konstituert kvalitetssjef og Øystein Boklund ‐ hovedverneombud. Leder for utvalget er 

HR‐direktør. 

 
 
 

 
 

Øvrige orienteringer kan gis muntlig i styremøtet. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Brukerutvalgets møte med styret 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
063-2017 Tom Helge Rønning, administrerende direktør, 

Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 
Fellesmøte 
styret og BU 

26.09.2018 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   Ingen 
Utrykte vedlegg:  Ingen 
 
 
Ingress: 
 
Brukerutvalget møter styret en gang hvert år. 
 
Brukerutvalget er invitert til å delta i styremøtet den 26. september 2018. Hensikten med møtet er 
informasjonsutveksling. Brukerutvalget inviteres til å ta opp saker med styret for eksempel 
informasjonssaker, informasjonssaker eller om utvalget har spørsmål til styret. Tilsvarende saker 
kan styret be om fra brukerutvalget.  
  
Etter møtet avholdes felles lunsj for styret og brukerutvalget ca. kl. 12.00 til 12.30 i sykehusets 
kantine. 
 
 
 
 
Skien, den 14. september 2018 
 
 
 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Saksframlegg til styremøte ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Virksomhetsrapport per 2. tertial 2018 
 
Sak nr. Saksansvarlig/saksbehandler Sakstype Møtedato 
064-2018 Økonomidirektør Øystein Næss/ 

Økonomisjef Dana Tønnessen og controller Marte 
Helen Helland 
 

Orientering 26.09.2018 

                                                                                                   
 
Trykte vedlegg:  Virksomhetsrapport per august 2018 

Risikovurdering per august 2018 
Utrykte vedlegg: Ingen 
 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? 
Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Ledergruppen tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2018 til orientering. 

 
 
 
 
Skien, den 17. september 2018 

 
Tom Helge Rønning  
Administrerende direktør 
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Administrerende	direktørs	vurdering	
Risikovurderingen pr. 31. august peker på fortsatt høy risiko for manglende måloppnåelse på de 
samme områder som pr 30.april; økonomisk resultat og prioriteringsregelen. Samtidig er det viktig å 
presisere at det vurderes ingen økt risiko for redusert kvalitet og pasientsikkerhet og gjennom 2018 
observeres en gradvis forbedring for flere av de fleste medisinske parametere blant annet for 
pakkeforløp. 

Prioriteringsregelen er ikke oppfylt pr august og det er iverksatt ytterligere tiltak for å nå 
målsetningene om oppfyllelse av prioriteringsregelen. Vi har for tiden relativt mange vakanser i 
behandlerstillinger og det jobbes med ulike virkemidler for å forsøke å få fylt stillingene. Det er 
innført en mer målrettet lederoppfølging i de ulike seksjonene og økt grad av sekretærstyrte 
avtalebøker. Etablering av «ventelisteansvarlige» og innføring av avklaringssamtaler er andre 
eksempler på konkrete tiltak. 

Det regnskapsmessige underskuddet pr. 30.april på -11,6 millioner kr har blitt redusert til -3,3 
millioner kr pr. august. Det representerer en resultatforbedring på +8,3 millioner kr i 2.tertial. Til tross 
for dette er budsjettavviket pr august økt til -23,3 millioner kr.  

Det er iverksatt et oppfølgingsopplegg av tiltaksarbeidet i klinikkene, der måloppnåelsen av årets 
effektivitetskrav og håndteringen av uløst budsjettutfordring fremover gjennomgås.  Det jobbes 
samtidig med planlegging av et sykehusovergripende utviklingsprogram, som forventes å bidra til 
ytterligere driftseffektiviseringer på sikt.  

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til resultatutviklingen ut året og spesielt september vil være 
utfordrende. I tillegg til at ISF-inntektene er periodisert høyt denne måneden, medvirker varierende 
registreringspraksis at det fremdeles ikke full oversikt over den samlede effekten av 
sommeravviklingen og det er sannsynlig med noe etterslep i variabel lønn.  Det er samtidig varslet 
høyere kostnader etter lønnsoppgjøret enn det som budsjettet tar høyde for. 

Estimatet for året opprettholdes til et driftsresultat i balanse, som er 30 millioner kr. svakere enn 
styringsmålet på +30 millioner kr.  
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Sammendrag	
Det er utarbeidet risikovurdering per andre tertial. Den overordnede vurderingen er at det er høy 
risiko for manglende måloppnåelse innfor flere av indikatorene, men det vurderes at det ikke 
foreligger økt risiko for redusert kvalitet og pasientsikkerhet.  
 

- Høy risiko for manglende måloppnåelse: økonomiske resultater og prioriteringsregelen 
- Middels risiko for manglende måloppnåelse: kvalitet/tilgjengelighet, bemanning, aktivitet, 

strategisk posisjonering i markedet, informasjonssikkerhet og fritt behandlingsvalg 

I utarbeidelsen av risikovurderingen inngår vurdering av måloppnåelse for mål/krav i oppdrag og 
bestilling, samt sykehusets strategi.   

Gjennom siste året observeres en gradvis forbedring i de fleste medisinske parametere. 
Gjennomsnittstall per 2. tertial i år viser 83 % andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp. 76 % av 
pasientene i pakkeforløp behandles innen standard forløpstid, som er høyere enn ved tilsvarende 
periode i fjor (64 %), og innfrir målet om 70 %. Sykehuset Telemark HF scorer således høyest på 
andel behandlet innen standard forløpstid innen foretaksgruppen. 

Ventetidene og antall henvisninger har økt siden foregående måned for alle tjenesteområdene, men 
endringene vurderes som normale variasjoner. Psykiatrien har ledige terapeutstillinger og 
rekrutteringsutfordringer, som påvirker aktivitetsnivået negativt. 

Prioriteringsregelen er oppfylt målt i kostnader per tjenesteområde for alle tjenesteområdene, for 
BUP målt i poliklinikkaktivitet og for TSB målt i endring i ventetider. 

Aktiviteten har vært god gjennom lavdriftsperioden for alle tjenesteområdene. Den samlede 
aktiviteten i somatikken hittil i år er om lag som budsjettert. Budsjettet for høstmånedene er imidlertid 
høyt, og det vil kreve god planlegging og økt aktivitet framover om aktivitetsmålene for 2018 skal nås. 

Sykehuset Telemark rapporterer et driftsresultat på –3,3 millioner kr. pr. august, som er 23,3 
millioner kr. svakere enn periodisert styringsmål. Regnskapet viser et driftsresultat i tilnærmet balanse 
i august og det negative budsjettavviket øker således med 2,2 millioner kr. 

Negativt driftsresultatresultat og budsjettavvik hittil i år skyldes lavere polikliniske 
laboratorieinntekter som følge av takstendringer og mindre effekt av internt effektiviseringsarbeid, 
som har hatt en svak fremdrift i år. Det negative budsjettavviket er relatert til resultatene i klinikkene, 
delvis kompensert av positivt bidrag fra kjøp/salg av helsetjenester (lavere kostnader H-resepter og 
gjestepasienter).   

Aktiviteten i somatikken har i 2.tertial vært bedre enn budsjett og også sammenlignet med 2017. 
Samtidig er det vært en svak reduksjon i antall årsverk på somatikken. Oppdaterte tall fra HSØ per 
august viser at Sykehuset Telemark er det helseforetaket i foretaksgruppen som viser størst 
produktivitetsforbedring i somatikken sammenlignet med tilsvarende periode i fjor:  
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Klinikkene har fokus på stram økonomistyring i den daglige driften og jobber med å identifisere tiltak 
som kan gi varige driftsforbedringer og økt produktivitet. De interne styringsmålene for året er 
opprettholdt til balanse og det vil kreve stor innsats ut året for å redusere budsjettavviket.  

Det gjenstår fortsatt implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger i 
Pasientsikkerhetsprogrammet fra 2016, med mål om etterlevelse av tiltakspakken innen 2018. 
Status for innsatsområder fra 2017 er også uendret. 

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.  

God forberedelse og oppfølging av tilsyn og revisjoner er 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. Derfor presenteres tilsyn og revisjoner, som anses å ha relevans utover aktuell enhet, 
for ledergruppen.  
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Risikovurdering	per	2.	Tertial	
 

Virksomheten i sykehuset skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og styringskrav 
fastsatt i oppdragsdokumentet eller foretaksmøtet samt vedtak som fattes av eget styre. Effektiv 
styring forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som skal identifisere systemsvikt, 
feil og mangler samt bidra til å nå gjeldende styringskrav og målsettinger. Innenfor hvert av 
styringsmålene er konkrete og målbare mål gjennomarbeidet og det er gjort vurdering av risiko for 
manglende måloppnåelse, med tilhørende sannsynlighets- og konsekvens beskrivelse.  
 
Hensikten med risikovurderingen er å identifisere hvilke områder som trenger særskilt 
oppmerksomhet i perioden fremover og korrigering av utviklingen for å oppnå resultater som forventet 
i løpet av året. 
 
Den overordnede vurderingen er at det er høy risiko for manglende måloppnåelse 
innfor flere av indikatorene, men det vurderes at det ikke foreligger økt risiko for redusert kvalitet og 
pasientsikkerhet.  
 

- Høy risiko for manglende måloppnåelse: økonomiske resultater og prioriteringsregelen 
- Middels risiko for manglende måloppnåelse: kvalitet/tilgjengelighet, bemanning, aktivitet, 

strategisk posisjonering i markedet, informasjonssikkerhet og fritt behandlingsvalg. 
 

Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Historisk utvikling

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 T2‐17 T3‐17 T1‐18 T2‐18

1 Kvalitet og tilgjengelighet x x

Ventetid

Fristbrudd

Infeksjoner

Direkte time

Korridorpasienter

Pasientsikkerhetsprogrammet

2 Økonomi x x

3 Bemanning x x

Årsverk

Variabel  lønn og innleie

Sykefravær og AML

Kompetanse

4 Aktivitet somatikk og psykiatri x x

5 Strategi ‐ attraktivitet og konkurransesituasjon x x

6 Prioriteringsregelen x x

7 Informasjonssikkerhet ‐ personvern ‐ ny EU direktiv x x

8 Fritt behandlingsvalg x x  
 
 

1. Kvalitet og tilgjengelighet – Ingen endring fra forrige rapportering. Det er lange ventetider sett 
opp mot prioriteringsregelen og interne styringsmål. Ventetid har økt over sommeren. Økning 
i fristbrudd, nedgang i direkte time. 
 

2. Økonomi - ingen endring i sannsynlighet eller konsekvens fra forrige rapportering, men 
positiv resultatutvikling. Lavere aktivitet enn forventet, inntektstap etter omlegging av 
inntektssystem for lab.tjenester, kombinert med forsinkelser i effektiviseringsarbeid gir høy 
sannsynlighet for at budsjettet ikke innfris. Det jobbes med kompenserende tiltak, men det 
vurderes at effekten av disse ikke vil være tilstrekkelig for å nå resultatmålene for 2018. 
Prognosen for 2018 er uendret, kr 0. 

 
3. Bemanning - ingen endring fra forrige rapportering. Bemanningsnivået er lavere enn i fjor, 

men høyere enn budsjettert. Det er lagt opp til en nedgang på 58 årsverk i 2018, men noen av 
tiltakene er ikke effektuert ennå og vil ikke gi full effekt i inneværende år. Høyere sykefravær 
og derav høyere vikar-innleie har negativ effekt på omstillingsarbeidet.  Organisasjonen må ha 
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spesielt fokus på løpende helsetjenester og at kvaliteten ikke blir negativt påvirket av 
omstillingsarbeidet. 
 

4. Aktivitet - ingen endring fra forrige rapportering. Det er behov for økt produktivitet for å nå 
resultatmålet. Resultatene hittil i år viser negativ utvikling. 

 
5. Strategi – attraktivitet og konkurransesituasjon – Ingen endring fra forrige rapportering. 

Sykehuset må jobbe aktivt og mer bevist med å tilpasse seg konkurransesituasjonen som er 
styrt av pasientrettighetene, for å holde kostnadene knyttet til FBV og gjestepasienter på et 
lavt nivå.  

 
6. Prioriteringsregelen – Ingen endring fra forrige rapportering.  Prioriteringsregelen er ikke 

oppfylt. Lavt aktivitetsnivå i psykiatrien har påvirket ventetidene negativt. Nedgangen i 
aktivitet i psykiatrien skyldes i hovedsak et økende antall vakante terapeutstillinger. 
 

7. Informasjonssikkerhet – Redusert sannsynlighet fra forrige rapportering. Rutiner i forbindelse 
med ivaretakelse av personopplysninger iht nytt lovverk er i ferd med å bli etablert. 
 

8. Fritt behandlingsvalg – Ingen endring fra forrige rapportering. FBV-ordningen medfører 
økende kostnader i forbindelse med behandlingsforløpets lengde, særlig innen psykiatri og 
TSB. Sykehuset er pliktig til å opplyse pasienten om alternative behandlingsinstitusjoner. 

 

Virksomhetsstyring	ved	Sykehuset	Telemark	
Grunnleggende for STHFs arbeid med styringskravene fra eier og innfrielse av mål i sykehusets 
strategiplan er effektiv virksomhetsstyring. Dette forutsetter at det er etablert god intern styring og 
kontroll. Som ledd i arbeidet med innfrielse av styringskrav og strategimål følger under status for 
sykehusets arbeid med oppdrag og bestilling 2018 og sykehusets strategi. I tillegg orienteres det om 
status i arbeidet for følgende elementer i virksomhetsstyringen; sykehusets kvalitetssystem (HELIKS), 
Ledelsens gjennomgang 2018, informasjonssikkerhet og personvernforordningen (GDPR). 

Sykehusets	kvalitetssystem	
Et velfungerende kvalitetssystem er en forutsetning for forsvarlig virksomhetsstyring. 
Kvalitetssystemet skal beskrive hvordan aktiviteter og tjenester skal planlegges, gjennomføres, 
evalueres og korrigeres for å være i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lovgivningen og 
egne definerte mål (internkontroll). 

I februar 2018 tok Sykehuset Telemark i bruk det nye kvalitetssystem HELIKS som 
dokumentstyringssystem. Dette var den første prosjektleveransen fra DFS-prosjektet som er et 
samarbeidsprosjekt mellom Sunnaas sykehus HF, Betanien Hospital, Sykehuspartner HF, Sørlandet 
Sykehus HF og Sykehuset Telemark HF. Videre prosjektleveranser herunder nytt forbedringssystem er 
ikke endelig avklart. Inntil videre vil derfor avvikssystemet TQM Helse fortsatt være i bruk.    

Oppdrag	og	bestilling	2018		
De ansvarlige for mål/krav i Oppdrag og bestilling 2018 har per 2. tertial vurdert måloppnåelse. 
Gjennomgangen viser ingen store endringer fra rapporteringen etter 1. tertial. Tabellen under viser at 
sykehuset fremdeles har utfordringer med måloppnåelse på fire områder; 
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Sykehuset	Telemarks	strategi	2016	–	2019	
Status for gjennomføringen av tiltak for å nå delmål i 2018 viser kun utfordring med måloppnåelse på 
området «STHF har skapt økonomisk handlingsrom som sikrer faglig utvikling og rom for 
investeringer».  

Administrerende direktør har gjennomført midtveisevaluering av måloppnåelse for sykehusets strategi 
2016-2019 (temasak i ledergruppens møte 24. april 2018). Midtveisevaluering av de tre 
suksessfaktorene viser at STHF er et stykke fra måloppnåelse. Dette skyldes ulike faktorer som 
økonomi, organisatoriske utfordringer, m.m. Måloppnåelse for de medisinske satsningsområdene er i 
henhold til plan. 

Evalueringen identifiserte behov for endringer for kommende strategiperiode. Dette gjelder bl.a. å 
redusere antall mål, være mer tydelig på ambisjonsnivå/målbarhet for de enkelte overordnede målene, 
samt at konkrete mål og tiltak defineres innenfor det som er mulig med STHFs økonomiske 
forutsetninger. 

Revidering av strategien for neste strategiperiode 2020-2022 vil skje i løpet av 2019 i hht. til definert 
strategiprosess. Prosessen inkluderer involvering av medarbeidere, foretakstillitsvalgte og 
vernetjenesten.  

Ledelsens	gjennomgang		
Det er sentralt for sykehuset å ha et velfungerende styringssystem, som støtter opp om lovpålagte krav 
innen ledelse og kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, HMS samt informasjonssikkerhet.  Hensikten 
med LGG er å evaluere styringssystemet for å sikre at dette fungerer som forutsatt og bidrar til 
kontinuerlig forbedring.  

Krav i Oppdrag og bestilling 2018 1. t. 2. t. Kommentarer
Økonomi
Årsresultat 2018 for Sykehuset Telemark 
skal være på minst 30 millioner kroner.

Se kommentarer på området i 
virksomhetsrapporten under områdene 
"sammendrag", "risikovurdering" og "økonomi" 

Prioriteringsregelen Se kommentarer på området i 
virksomhetsrapporten under områdene 
"Sammendrag", "Risikovurdering" og "Prioritere 
psykisk helsevern og TSBi" 

Andel pasientskader basert på de årlige GTT-
undersøkelsene er redusert med 25 pst. 
innen utgangen av 2018, målt ut fra 
undersøkelsen for 2012

Målinger viser følgende resultat: 9,5 % i 2012 - 
12,5 % i 2016 - 18, 75 % i 2017. Årsaker til at 
måloppnåelse er utfordrende skyldes blant annet 
innføringen av elektronisk sykepleie-
dokumentasjon i 2014, samt endret metodikk 
for utvalg i 2016

Lærlingplasser i helsefag Sykehuset har ingen lærlinger i helsefag denne 
høsten. Det tas opp nytt kull i februar, og 
målsettingen er å få inn et sted mellom 6 og 10. 
Tidligere lå ansvaret for å rekruttere lærlinger i 
klinikkene, nå er det HR-avdelingen som følger 
opp og sikrer at sykehuset tar opp lærlinger slik 
forutsatt i OBD. Det er også ansatt en person i 
20 % stilling for å følge opp lærlinger i helsefag.
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LGG skal være en integrert del av sykehusets virksomhetsstyring og er bygd opp mot tilgjengelig 
statistikk og informasjon i virksomhetsrapportering per tertial, samt øvrige saker til ledergruppe og 
styret i løpet av året.  

Sykehusets siste LGG på overordnet nivå ble gjennomført høsten 2015. Etter dette er prosedyre for 
LGG revidert slik at den samsvarer med kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten. Fra og med 2019 skal klinikkene gjennomføre LGG. 

Ledelsens gjennomgang (LGG) 2018 på foretaksnivå, inkludert ledelsens gjennomgang for miljø, ble 
gjennomført i Direktørens ledergruppe 28. august 2018. Gjennomgangen for 2018 viste ingen områder 
i styringssystemet hvor Sykehuset Telemark har dårlig styring og kontroll, men forslag til forbedringer 
ble vedtatt. Oppfølgingsplan for forbedringsområder er utarbeidet (beskrevet i referat fra 
gjennomgangen). Tiltakene/endringene skal implementeres og status på implementeringen følges opp 
tre ganger i året, hvorav den ene skjer i forbindelse med LGG og som en del av tertialrapporteringen. 

Internkontroll	informasjonssikkerhet		
Sykehuset har iverksatt en rekke tiltak for forbedringer på området informasjonssikkerhet og det 
foregår flere regionale prosesser i Helse Sør-Øst. Prosessene innebærer at helseforetakene i regionen 
skal standardisere arbeidsprosesser og rutiner på aktuelle områder. I direktørens ledermøte 11. 
september 2018 ble status i arbeidet med å sikre gjennomføring av aktiviteter i årsplan 2018 for 
forbedringer innen informasjonssikkerhet gjennomgått.  Besluttede aktiviteter er i hovedsak 
gjennomført i henhold til plan, men med noe forsinkelse og et litt lavere ambisjonsmål på enkelte 
områder enn opprinnelig satt. Se også kommentar under punkt 7. Informasjonssikkerhet i 
risikovurderingen over. 

Personvernforordningen	(GDPR)	
I samarbeid med andre helseforetak i foretaksgruppen arbeider STHF for å innfri EUs forordning for 
personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), som trådte i kraft 20. juli 2018. 
Forordningen innebærer at krav til å behandle personopplysninger innskjerpes ytterligere. Sykehuset 
arbeider med å etablere gode interne rutiner og sikre behandlingen av personopplysninger iht. 
lovverket. 

I direktørens ledermøte 11. september 2018 ble status i arbeidet med gjennomføring av aktiviteter i 
henhold til vedtatt årsplan, slik at sykehuset etterlever GDPR, gjennomgått.  Statusen viser at arbeidet 
er noe forsinket, blant annet på grunn av for lite ressurser på området i oppstartsfasen. Fremdriften er 
nå god og utsiktene for året under ett med tanke på måloppnåelse i henhold til plan er realistisk. 

 

Nasjonale	og	regionale	styringsmål	beskrevet	i	OBD	2018	
 

1.   Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

2.   Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3.   Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
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Redusere	unødvendig	venting	og	variasjon	i	kapasitetsutnyttelsen	

 

Kravet i OBD er at Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være 
under 50 dager. For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen somatikk og under 
40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-behandling.  

Tabellen ovenfor reflekterer de interne målsettingene for ventetid ved utgangen av året 2018 for 
PHV/TSB. 

Ventetidene øker for alle tjenesteområdene gjennom sommermånedene, det er en liten økning i antall 
pasienter på venteliste, og flere fristbrudd for avviklede pasienter i august. Antall passert tentativ tid 
øker også. Endringen i disse parameterne anses å være innen normal variasjon for lavdriftsperioden, 
og det forventes betydelig forbedring utover høsten. 

PASK‐nettverk	er	etablert	
For å oppnå målsettingene om ventetider og fristbrudd kreves god kvalitet i DIPS. Generelt er det en 
god utvikling, men innen enkelte områder er det avdekket feil i ventelistedata som skyldes 
feilregistreringer utført av den som har håndtert henvisningen. Det er behov for mer kunnskap om 
prinsippene for rettighetsvurdering og regelverket for vurderingsperioden, og hvordan dette henger 
sammen med riktig bruk av DIPS. For å sikre lik og riktig praksis er det besluttet å opprette et 
operasjonelt Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll ved STHF (PASK).  

Fokusområdet for ventelistearbeidet er forutsigbar og koordinert utredning og behandling i tråd med 
nasjonale kvalitetsmål innen angitte frister. Nettverket skal arbeide for kontinuerlig forbedring i bruk 
av pasientadministrativt system og med oppfølging av rutiner som sikrer god tilgjengelighet og 
kapasitetsutnyttelse. Nettverket er organisert under og eies av Fagdirektøren, og skal støtte 
linjeledelsens virksomhet. 

Pakkeforløp	
Figuren nedenfor viser resultater for 2. tertial 2018:  

Redusere unødvendig ventetid mål 2018 des.16 des.17 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 Kirurgi Medisin MSK Smertepol.
BUK 

(som.)

BUK 

(psyk.)
VOP/TSB

Gjennomsnitt ventetid i dager

50 dager 

somatikk, 35 

dager VOP/TSB, 

30 dager BUP

61         56         56         52         57         64         75             52             75             73             62             49             49/26

Fristbrudd avviklede, antall pr mnd 0 56         30         42         37         36         57         1               52             2               2              

Antall som venter reduksjon 7 819    7 665    6 847    6 705    6 855    6 809    4 233       1 829       160          96             160          39             203         

Antall med ventetid over 1 år  reduksjon 332       89         106       104       113       108       105          3              

Andel nye kreftpasienter  i pakkeforløp (OA1) 70 % 69 % 79 % 85 % 83 % 82 % 83 %

Andel  innen definert forløpstid 70 % 71 % 69 % 74 % 75 % 77 % 77 %

Antall passert tentativ tid reduksjon 4 969    3 537    3 642    4 224    4 219    4 558    2 381       1 866       5               5               105          153          43            
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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 53 % og 62 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid 
per 8 måneder. For prostata har det vært en positiv utvikling på dette måleparametret sammenlignet 
med samme tidsrom i fjor (30 %).  

I urologisk miljø jobbes det aktivt med å forbedre tidene på prostata pakkeforløp. Det har vært 
kapasitetsutfordringer med hensyn på operasjonsstuer til prostatapasientene. Det er igangsatt tiltak og 
vi har bl.a. i den senere tid tatt inn en ekstra robotpasient i etterkant av en nyreoperasjon en gang pr 
uke. Dette har ført til at vi har klart å redusere ventetiden på denne type operasjoner til seks uker, noe 
som ikke er så langt fra der vi bør ligge. Dette tiltaket fortsetter vi med, inntil vi er kommet helt á jour. 
En annen flaskehals på dette området er MR- timer. Her opplever vi at pasienter må vente og 
sykehuset ser nå på muligheter for å øke kapasiteten. 

På bryst har man igjen fått andel behandlet innen standard forløpstid over 70 %. Tall per 8 måneder 
2018 viser 84 %. 

Innen tykk- og endetarmkreft er 93 % av pasientene inkludert i pakkeforløp. 72 % av pasientene er 
behandlet innen standard forløpstid – noe som er tilnærmet likt med samme periode i fjor (74 %). 

Gjennomsnittstall per 8 måneder år viser 83 % andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp, dette er 
noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor (78 %). 76 % av pasientene i pakkeforløp behandles innen 
standard forløpstid, som er høyere enn ved tilsvarende periode i fjor (64 %), og innfrir målet om 70 %. 
Sykehuset Telemark HF scorer således høyest på andel behandlet innen standard forløpstid innen 
foretaksgruppen. 

	

Prioritere	psykisk	helsevern	og	TSB	
Prioriteringsregelen kommenteres under avsnittet om aktivitet. 
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Prioritere psyk.helsevern og TSB mål 2018 des.16 des.17 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18

Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 

innbyggere
lavere enn 2016 0,19 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,16 0,17 0,20

Andel tvangsinleggelser lavere enn 2016 19,6 % 11,6 % 13,3 % 13,7 % 14,6 % 17,2 % 17,5 % 17,3 % 17,4 %

Antall pasienter i døgnbehandling som 

har minst ett tvangsmiddelvedtak
reduseres 6           8           9           4           8           9           14         12        

 

Antall tvangsinnlagte hittil i år er 221. Dette tilsvarer et snitt på 0,16 per 1000 innbyggere. Dette er en 
oppgang fra samme periode i fjor. I 2. tertial isolert så var det 123 tvangsinnleggelser, noe som 
tilsvarer 0,18 per 1000 innbyggere.  

Hittil i år er det er det 1382 innleggelser og 221 av disse er tvangsinnlagte, noe som gir en andel 
tvangsinnlagte på 0,16 %. Dette er på samme nivå som i fjor.  

Sammenlignet med både faktisk og fjoråret, så har andelen tvangsinnlagte vært lavere i 1. tertial, men 
høyere i 2. tertial. 

 

Bedre	kvalitet	og	pasientsikkerhet		

 

De fleste kvalitetsindikatorene viser en liten bedring gjennom det siste året, men utviklingen de siste 
månedene viser en forverring for flere av indikatorene.  

Høy aktivitet i sommermånedene har gitt flere korridorpasienter innen medisinsk klinikk. Antall 
pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt øker. Her er det medisinsk klinikk som står for 
økningen. 

Sykehusinfeksjoner	
Prevalensmålingen for mai viste 3,4 %. Dette er en bedring i forhold til målingene i fjor som viste 
henholdsvis 3,4 %, 5,3 %, 4,0 % og 2,8 %. Tallet for målingen i februar var 2,9 %. 

Hoveddelen av de infeksjonene som er blitt påvist ved punktmålingene, er postoperative 
sårinfeksjoner. Forbedringsarbeidet rettes spesielt inn mot disse. Rutiner for kirurgisk håndvask blir 
kvalitetssikret. Det er spesifikt fokus i fagmiljøene på å forebygge infeksjoner ved keisersnitt og 
hofteproteser. I 2017 ble det startet opp med smittevernvisitter, noe som fortsetter i 2018. 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. Det er også fokus på innsatsområde “blodbaneinfeksjoner” på sengeposter. Tavlemøter er 
under innføring på intensivavdelingen og på sengepostene. 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet mål 2018 des.16 des.17 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 Kirurgi Medisin MSK ABK BUK VOP/TSB

Sykehusinfeksjoner % (resultat fra mai‐18) <3% 4,5 % 2,8 % 3,4 % 2,8 % 5,0 % 0,0 %

Korridorpasienter ‐ antall 0 85         50         62         58         46         64         15 49

Korridorpasienter %  0,0 % 0,9 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,5 % 1,2 %

Direkte time i % 100 % 83 % 84 % 89 % 88 % 83 % 81 % 85 % 73 % 71 % 89 % 92 %

Antall åpne dokumenter > 14 dager 4 550    4 920    4 920    4 527    3 945    3 755    1 023 1 457 34 9 732 500

Antall pasienter med åpne 

henvisningsperiode og uten ny kontakt
1 000 1 861    1 445    1 478    1 805    1 808    1 928    300 1 410 101 6 81 30

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse >30% 28 % 30 % 31 % 33 % 32 % 32 %
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Hjemmedialyse	
Ved STHF har vi i mange år hatt fokus på å tilby pasientene den form for dialysebehandling som er 
best for den enkelte pasient ut fra en vurdering som både tar hensyn til pasientens sykdom og 
funksjonsnivå, bosted (reisevei) og eget ønske. Vi har gitt pasienten informasjon om de alternativene 
som foreligger gjennom predialytisk oppfølging både individuelt (med evt. partner) og som ledd i 
nyreskole der flere pasienter evt. med partnere deltar. 

Vi har sett at hjemmebehandling vil være nyttig/gunstig for mange og har derfor hatt et ønske om å 
tilby dette – både som hemodialyse og peritoneal dialyse. For å oppnå dette har vi valgt å styrke 
sykepleierbemanningen på nyrepoliklinikken slik at vi i dag har 1,8 årsverk (to ansatte) som jobber 
med hjemmedialyse. Disse sykepleierne involveres også i informasjon om hjemmedialyse og 
oppfølging av pasientene fra bestemmelsen om hjemmedialyse er fattet. På denne måten har vi sakte 
men sikkert klart å øke andelen pasienter som får hjemmebehandling slik at vi nå i flere måneder har 
ligget godt over 30 % i hjemmebehandling. To av våre pasienter får hemodialyse hjemme (den ene har 
fått dette i > 30 år) de resterende får peritoneal dialyse.  

Vi har også hatt et fokus på at også de pasientene som ikke er egnede for hjemmebehandling skal få 
behandling så nære hjemmet som mulig. Vi har derfor etablert flere såkalte satellittavdelinger i tillegg 
til avdelingene ved akuttsykehusene i Skien og Notodden. Vi har avdelinger ved dagsykehusene i 
Kragerø og Rjukan i tillegg til at vi har etablert en avdeling i Vinje som drives i samarbeid med Vinje 
kommune. Ved utgangen av august 2018 fikk 32 % av pasientene våre hjemmebehandling og 58 % 
fikk behandling hjemme eller ved satellittavdeling (se nedenstående figur). Av fremtidige pasienter 
som vi kjenner til er 50% planlagt for PD og 50% for HD.  

 

Vår oppfatning er at en kombinasjon av god predialytisk opplæring, fokus på å tilby behandling i eller 
nære hjemmet og en bemanning ved nyrepoliklinikken som gjør oss i stand til å håndtere et større 
antall pasienter er de viktigste suksesskriteriene. Vår største utfordring er å klare å motivere flere 
pasienter for hemodialyse hjemme. Dette er en behandling som kan virke mer skremmende for 
pasientene enn peritoneal dialyse men som etter vårt skjønn kanskje er den beste form for 
dialysebehandling en pasient kan få. 
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Aktivitet	

Somatikk	
Sykehuset Telemark har lagt ny grouper 2018 til grunn for rapporteringen av oppnådde DRG-poeng. 

Det er beregnet en årseffekt på ca. +1 000 DRG-poeng i 2018 grunnet høyere vekter på sykehusets 
pasienter. Endelige, offisielle vekter forelå først etter at budsjettet for 2018 ble utarbeidet. Nye 
beregninger basert på disse endelige 2018-vektene, indikerer at års-effekten vil være noe lavere enn de 
nevnte 1.000 DRG-poengene. 

Antall «sørge for» DRG-poeng per 8 måneder (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) er 336 poeng 
høyere enn budsjettert, og 9 % høyere enn fjoråret. Aktiviteten knyttet til døgnpasienter har vært noe 
lavere enn budsjettert hittil i år, men dette kompenseres delvis av meraktivitet innen dag- og 
poliklinisk behandling. DRG-vekt («pleietyngde») har hittil i år vært moderat lavere enn budsjettert. 
Det antas at det gjenstår en del kvalitetssikring av pasientdataene for 2. tertial.   
 
Antall “sørge for” DRG-poeng i august måned (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) var 59 poeng 
høyere enn budsjettert. Budsjett-avviket i august skyldes hovedsakelig noe flere døgn- og 
dagbehandlinger enn budsjettert.   
 

 

 

Etter flere måneder hvor trenden «rullerende DRG-poeng siste 12 måneder» har vist en noe utflatende 
tendens, registreres det nå en moderat økning knyttet til dag og poliklinikk.  
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Antall sykehusopphold er per 8 måneder 2 % lavere enn budsjett og 1 % flere enn i fjor. Per 8 
måneder ble det utført like mange konsultasjoner som budsjettert og 3 % flere enn i fjor. Antall 
dagopphold er 3 % høyere enn budsjettert og 6 % høyere enn i fjor.  
 
Kirurgisk klinikk viser per august et avvik på - 415 poeng, som er en forbedring på 8 poeng siden 
forrige periode. 150 poeng i akkumulert avvik skyldes feilperiodisering av budsjett og skal hentes inn i 
2. halvdel av året. Det resterende avviket skyldes i hovedsak pasientmangel på Notodden og høyt 
sykefravær i januar og februar, hvor også kirurger var fraværende, spesielt i plastikkirurgi. I tillegg har 
enkelte endringer i gruppering av DRG ført til at noen opphold som tidligere ble ført på poliklinikk 
blir ført på dagopphold i 2018. Dette har bidratt til et fall i DRG-indeks for dagopphold på flere 
fagområder, og vil påvirke indeksen negativt for hele året. Avviket mot budsjettert DRG-indeks for 
dagopphold utgjør 105 poeng per august. 

Klinikken har igangsatt flere tiltak som har gitt effekt og bremset den negative utviklingen fra første 
tertial. Ytterligere tiltak iverksettes utover høsten. Resultatet pr. august inneholder 168 poeng for ikke-
ferdig kodede døgnopphold, hvor det benyttes snitt-indeks. Det er grunn til å tro at poengsummen vil 
øke når perioden er ferdigkodet. 

Aktiviteten i Medisinsk klinikk, målt i DRG, har vært 387 poeng (+2 %) bedre enn budsjettert per       
8 måneder. Antall døgnopphold ved Medisinsk klinikk per 8 måneder var 3 % høyere enn periodisert 
budsjett i fjor. Den polikliniske aktiviteten har vært 5 % høyere enn budsjettert og 5,5 % høyere enn i 
fjor (konsultasjoner som tidligere ble rapportert som Raskere tilbake teller nå med i ISF-grunnlaget – 
disse var ikke med i fjor). DRG-indeksen (som er en indikasjon på kompleksiteten blant pasientene) 
var per 8 måneder tilnærmet likt med plan og moderat høyere enn fjoråret. 

Medisinsk serviceklinikk har etter god aktivitet i første kvartal, lavere DRG-aktivitet i april. Dette 
skyldes økning i avbestilte timer i Fertilitetsavdelingen, hvor det ikke alltid er mulig å fylle ledige 
timer på kort varsel. Aktiviteten de siste månedene er som budsjettert. 

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

8 m 18 8 m 18 8 m 18 8 m 17 2017-2018 2017-2018 2018 2017
Kirurgisk klinikk 12 711           13 126           -415               12 145           5 % 566                19 700           18 637           

Medisinsk klinikk 13 097           12 703           394                12 120           8 % 977                19 300           18 336           

Barne og ungdomsklinikken 1 853             1 944             -91                 1 917             -3 % -64                 2 920             2 822             

ABK 62                  51                  11                  43                  44 % 19                  79                  65                  

Medisinsk serviceklinikk 282                306                -24                 467                -40 % -185               501                743                

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 28 005        28 130        -125             26 692        5 % 1 313           42 500        40 603        
  - døgn 20 028 20 362 -334               18 967 6 % 1 061             30 487           28 677           

  - dagbehandling 3 095 3 006 89                  3 143 -2 % -48                 4 720             4 875             

  - poliklinikk 4 882 4 762 120                4 582 7 % 300                7 292             7 051             

Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 28 005        28 130        -125             26 692        5 % 1 313           42 500        40 603        
DRG-poeng pasienter fra andre regioner beh. i eget HF 182                200                -18                 167                9 % 15                  300                269                

DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 276                200                76                  203                36 % 73                  300                351                

DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter) 2 513             2 146             367                1 429             76 % 1 084             2 900             2 101             

Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret 30 612        30 276        336              28 157        9 % 2 455           45 400        42 786        

Sykehusopphold faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk

8 m 18 8 m 18 8 m 18 8 m 17 2017-2018 2017-2018 2018 2017

Opphold behandlet i eget HF 
  - døgn - inkl. Nordagutu 18 664 19 040 -376 18 484 1 % 180                28 500           27 924           

  - dagbehandling 13 799 13 350 449 12 992 6 % 807                20 700           19 806           

  - poliklinikk 108 104 108 400 -296 105 339 3 % 2 765             165 250          162 091          

Polikliniske konsultasjoner faktisk bud. avvik faktisk endring Budsjett Faktisk

8 m 18 8 m 18 8 m 18 8 m 17 2017-2018 2018 2017
Kirurgi 51 751           53 773           (2 022)            52 253           (502)              79 660           79 593           

Medisin 45 851           43 400           2 451             42 797           3 054            67 760           66 593           

BUK    5 307             6 211             (904)               5 202             105               9 700             8 007             

ABK 858                772                86                  806                52                 1 200             1 210             

MSK    4 337             4 244             93                  4 281             56                 6 930             6 688             

STHF 108 104      108 400      (296)            105 339      2 765         165 250      162 091      
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I Barne- og ungdomsklinikken er årsaken til lavere aktivitet færre opphold på barneavdelingen og 
lavere DRG-indeks på nyfødt intensiv. Færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert er delvis 
kompensert av høyere DRG-indeks.  

 

Psykisk	helsevern	og	TSB	
Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er antall sykehusopphold likt som både budsjett og fjoråret. 
Kortere liggetid og lavt belegg fører til at antall liggedøgn er lavere enn både budsjett og fjoråret. 

Innenfor voksenpsykiatrien er antall sykehusopphold hele 8 % over budsjett. Beleggsprosenten er 
høyere, og gjennomsnittlig liggetid er i tillegg redusert. Både antall sykehusopphold og liggedøgn er 
høyere enn i fjor, på tross av en reduksjon i antall senger.  

Målt mot budsjett, så viser TSB hittil per august et lavere antall sykehusopphold, men høyere antall 
liggedager. Som følge av ny avrusningspost så er ikke tallene sammenlignbare med fjoråret. 

Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

liggedøgn aug.18 aug.18 aug.18 aug.17 2017-20182017-2018 2018 2018 2017
Voksenpsykiatri 21 944     19 336       2 608         20 390       8 % 1 554         29 400       31 500       30 590       

Barne- og ungdomspsykiatri 1 362      2 010         -648           1 780         -23 % -418           2 900         2 300         2 432         

TSB / RUS 1 604      1 226         378            1 302         23 % 302            2 300         2 800         513            

STHF 24 910 22 572    2 338      23 472    6 % 1 438      34 600    36 600    33 535     

Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

utskrevne aug.18 aug.18 aug.18 aug.17 2017-20182017-2018 2018 2018 2017
Voksenpsykiatri 1 103      1 114         -11             1 045         6 % 58              1 650         1 600         1 518         

Barne- og ungdomspsykiatri 60           61              -1              61              -2 % -1              95              95              103            

TSB / RUS 202         217            -15             105            92 % 97              400            370            174            

STHF 1 365   1 392      (27)          1 211      13 % 154         2 145      2 065      1 795       

Antall ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner innenfor PHV og TSB er samlet sett budsjettert til å 
øke med 3,8 % sammenlignet med faktisk oppnådd i 2017. Per august er ikke den budsjetterte veksten 
oppnådd, og aktiviteten er i tillegg lavere enn i fjor.  

Poliklinikk faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk

psykiatri aug.18 aug.18 aug.18 aug.17 2017-20182017-2018 2018 2018 2017
Antall ISF-konsultasjoner

Barne og ungdomsklinikken BUP 17 376       16 877       499            16 841 3 % 535            26 300       26 300       25 586       

Klinikk for psykisk helsevern og VOP 33 158       34 332       -1 174        34 148 -3 % -990           51 775       53 278       51 579       

Klinikk for psykisk helsevern og TSB 8 066         8 832         -766           8 496 -5 % -430           13 325       13 325       12 778       

Raskere tilbake psykiatri (MED) VOP 497            1 322         -825           -             497            2 000         497            -             

SUM 59 097    61 363    (2 266)     59 485    -1 % (388)        93 400    93 400    89 943    
ISF-poeng

Barne og ungdomsklinikken BUP 5 678         5 261         417            5 136         11 % 542            8 200         9 000         7 857         

Klinikk for psykisk helsevern og VOP/TSB 5 854         5 982         -128           5 944         -2 % -90             9 025         8 700         8 967         

Raskere tilbake psykiatri (MED) VOP 76              197            -121           -             76              297            150            -             

SUM 11 608    11 440    168         11 080    5 % 528         17 522    17 850    16 824     

 

Prioriteringsregelen	

Polikliniske	konsultasjoner	
Prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet er ikke oppfylt. Oppnådd aktivitet målt i antall 
konsultasjoner hittil i år viser følgende endring sammenlignet med samme periode i fjor. 
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Ventetid 2017 2018 Endring

Somatikk 58                    56                        ‐4,0 %

BUP 46                    45                        ‐1,1 %

VOP 48                    47                        ‐3,9 %

TSB 37                    32                        ‐13,1 %

Aktivitet 2017 2018 Endring

Somatikk 105 339          108 104             2,6 %

BUP 16 841            17 376                3,2 %

VOP 34 148            33 655                ‐1,4 %

TSB 8 496              8 068                  ‐5,0 %

Kostnader (i antall 1000) 2017 2018 Endring

Somatikk 1 328 535      1 376 928          3,6 %

BUP 66 484            69 582                4,7 %

VOP 288 116          303 790             5,4 %

TSB 32 107            40 129                25,0 %  

Nedgangen i aktivitet i psykiatrien skyldes et økende antall vakante polikliniske terapeutstillinger (3 % 
færre terapeuter) og noe nedgang i produktivitet som knyttes til ressurskrevende pasienter, samt nylig 
ansatte terapeuter som vil kunne behandle flere pasienter på sikt. 

Kostnader	per	tjenesteområde	
Kostnadene i somatikken øker med 3,6 % per 2. tertial 2018 sammenlignet med samme periode i 
2017. Dersom prioriteringsregelen skal oppfylles må hvert av tjenesteområdene BUP, VOP og TSB ha 
en større økning.  

Kostnadene knyttet til BUP øker med 4,7 %. Det er nå færre vakante behandlerstillinger enn i 2017. 

For VOP øker kostnadene med 5,4 %. Dette skyldes i hovedsak kostnader til FBV, særlig knyttet til 
Vitalis i Kragerø. Kostnadene knyttet til Vitalis har full effekt i hele 2018, mens det i 2017 kun var 
kostnader fra april måned og utover. 

Det er etablert nytt avrusningstilbud fra mars 2018, og dette forklarer den høye veksten i kostnader 
innenfor TSB. 

Prioriteringsregelen er oppfylt for alle tjenesteområdene. 

Ventetider	(i	forhold	til	både	samme	periode	forrige	år	og	gjennomsnitt	for	hele	forrige	år)	
Prioriteringsregelen for ventetider er oppfylt for TSB, men ikke oppfylt for voksenpsykiatrien og 
barne- og ungdomspsykiatrien. Lavere aktivitetsnivå i psykiatrien hittil i år, grunnet færre terapeuter, 
har påvirket ventetidene negativt. 

Gjennomsnittlig ventetid for somatikken er redusert med 2 dager hittil i år målt mot januar-august i 
fjor. Voksenpsykiatrien har redusert ventetiden med 2 dager, barne- og ungdomspsykiatrien har 
redusert sin ventetid med 0,5 dag og TSB har redusert sin ventetid med 5 dager. De relative 
endringene viser at ventetidene i voksenpsykiatri har gått ned med 3,9 %, innen TSB har det gått ned 
med 13,1 %, barne- og ungdomspsykiatrien har redusert med 1,1 %, mens nedgangen i somatikken er 
på 4 %. 
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Gjennomsnittlig ventetid for 2017 har vært lave i regional sammenheng, og betydelige reduksjoner er 
derfor krevende å oppnå. Det er rapportert 44 dager for BUP, 37 dager for TSB, 49 dager for VOP og 
58 dager for somatikken.  

Sett opp mot snittet for 2017 har ventetidene innen BUP økt i år, mens ventetiden innen TSB, VOP og 
Somatikk er redusert.  

Det jobbes med utarbeidelse av en tiltaksplan for å nå føringene knyttet til prioriteringsregelen, med 
fokus på reduksjon av ventetiden i psykiatrien under 35 dager og under 50 dager for somatikken.  

 

Bemanning	

Ledere på alle nivå jobber målbevisst med å følge opp sykemeldte, med fokus på å forebygge og 
redusere sykefravær. Tiltakene innebærer blant annet at leder har tett dialog med sykemeldte, og 
legger til rette arbeidsoppgaver og arbeidstid så langt det lar seg gjøre.  

Økning i sykefravær fra 2017 til 2018 kan ha en sammenheng med et stort sykefravær ved inngangen i 
2018 i forbindelse med sesong-influensa. 

Sykehuset har også mange større og mindre omstillingsprosesser pågående. Slike prosesser kan føles 
belastende for ansatte, noe som igjen kan føre til økt sykefravær. Ledere på alle nivå har fokus på å 
gjennomføre omstillingsprosesser på en for de ansatte så skånsom og ryddig måte som mulig. 

STHF rapporterer 2.977 brutto månedsverk per august. Det er 21 årsverk mindre enn i fjor, men 43 
årsverk høyere enn budsjettert. Det budsjetteres med en nedgang på 58 årsverk i 2018. 

Klinikkene har lagt frem tiltak for å redusere bemanningen med 58 årsverk i året budsjett. Noen av 
disse er ikke effektuert ennå, og gir ikke full effekt inneværende år. Det jobbes fortløpende med 
ytterligere tiltak for bemanningsreduksjoner, men som følge av høyere sykefravær og derav høyere 
vikar-innleie, så er ikke effekten så stor.  

Andelen variabellønnede hittil i år er 8,9 %, og det er hele 1,0 % - poeng høyere enn hittil i fjor. 

Sykefraværet i juli er 6,1 %. Dette er en nedgang på hele 0,35 % - poeng fra forrige måned, men en 
økning på 0,7 % - poeng sammenlignet med juli i fjor. Hittil i år er sykefraværet på 7,3 %, mens det 
per juli i fjor var 6,5 %. Det er en økning i både kort- og langtidsfravær. 

 
 

Økonomi		

Resultatet hittil i år korrigert for endrete pensjonsforutsetninger viser et negativt driftsresultat på -3,3 
millioner kroner, som er 23,3 millioner kroner dårligere enn budsjettert. 

Hovedårsaken til det negative budsjettavviket er lavere inntekter enn budsjettert, som følge av lavere 
aktivitet i somatikk og endringer i finansieringen av medisinsk genetikk, samt forsinkelser i 
effektiviseringsarbeidet. 
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I resultatet er det hensyntatt en kompensasjon på 6,7 millioner kr. som følge av takstjusteringene for 
laboratorietjenester, som tilsvarer 10 millioner kr. på årsbasis.  Det rapporteres et inntektstap på ca. 6,4 
millioner kr. utover bokført kompensasjon pr. august, i hovedsak knyttet til med. genetikk. Avviket 
har økt siden forrige måned. Aktivitetsøkning og økt analysevolum forventes å gi økte inntekter utover 
i året, med sikte på å redusere inntektstapet. Kompensasjonen etter inntektsomleggingen er ført på 
andre driftsinntekter.  

I juni er det bokført en korrigering av feil inntektsførte egenandeler ved dialysebehandlingen, på 2 
millioner kr., som gjelder aktivitet fra 2016-2017. Saken er håndtert i dialog med HELFO.  

Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert. Dette kan til en viss grad forklares med uløste 
innsparingskrav i klinikkene som er budsjettert som reduksjon i fast lønn (og årsverk) – det er vurdert 
at mulighetsrommet for effektivisering og innsparing er knyttet til reduserte personellkostnader. 
Utfordringen er dimensjonering av kapasiteten avsatt til ØH som har få muligheter til 
kostnadsreduksjoner når pasientstrømmene varierer og går ned.  

 

Opprinnelig uløst utfordring i budsjett 2018 er teknisk innarbeidet i budsjettet på fast lønn, med 
negative beløp på konto for vikar i ledig stilling.   

Regnskapsresultat pr. august 2018 regnskap budsjett avvik Budsjett Prognose avvik

august august august 2018 2018 2018

Basisramme 1 466 650         1 496 965         ‐30 315           2 327 304              2 281 154             ‐46 150            

Kvalitetsbasert finansiering 10 902               10 902               ‐                   16 353                   16 353                   ‐                    

ISF dag‐ og døgnbehandling 505 036             509 287             ‐4 250             767 321                 764 064                 ‐3 257               

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 105 115             101 524             3 591               155 524                 158 781                 3 257                

ISF poliklinisk PHV/TSB 27 326               26 934               392                  41 248                   42 019                   771                    

ISF fritt behandlingsvalg ‐                     ‐                     ‐                   ‐                          ‐                         ‐                    

ISF pasientadm. biologiske legemidler 54 553               46 598               7 955               62 971                   65 971                   3 000                

Utskrivningsklare pasienter 7 746                 5 461                 2 285               8 192                      10 192                   2 000                

Gjestepasienter andre regioner 7 019                 7 082                 ‐63                   10 623                   10 623                   ‐                    

Gjestepasienter konserninterne 34 848               31 752               3 096               47 305                   47 305                   ‐                    

Polikliniske inntekter 54 188               66 124               ‐11 935           103 847                 83 847                   ‐20 000            

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 51                       ‐                     51                     ‐                          51                           51                      

Andre øremerkede tilskudd 6 043                 5 602                 441                  8 402                      8 902                     500                    

Andre driftsinntekter 164 661             154 804             9 857               234 799                 250 849                 16 050              

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 444 139         2 463 034         ‐18 895           3 783 889              3 740 110             ‐43 778            

Kjøp av offentlige helsetjenester 25 541               22 079               ‐3 462             33 175                   36 175                   ‐3 000               

Kjøp av private helsetjenester 62 904               64 908               2 004               98 312                   96 312                   2 000                

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 279 416             280 617             1 202               430 448                 430 448                 ‐                    

Innleid arbeidskraft ‐ del av kto 468 12 152               9 997                 ‐2 156             14 147                   16 147                   ‐2 000               

Konserninterne gjestepasientkostnader 149 250             147 327             ‐1 923             223 478                 223 478                 ‐                    

Lønn til fast ansatte 1 133 583         1 129 980         ‐3 603             1 720 522              1 729 522             ‐9 000               

Overtid og ekstrahjelp 62 831               56 242               ‐6 588             91 702                   97 702                   ‐6 000               

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 210 448             241 669             31 221             367 902                 320 373                 47 529              

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ‐64 592             ‐68 936             ‐4 344             ‐103 528               ‐103 528               ‐                    

Annen lønn 178 139             181 475             3 336               285 977                 283 977                 2 000                

Avskrivninger 67 725               69 520               1 795               103 000                 101 000                 2 000                

Nedskrivninger ‐                     ‐                     ‐                   ‐                          ‐                         ‐                    

Andre driftskostnader 337 429             314 293             ‐23 136           497 961                 519 211                 ‐21 251            

SUM DRIFTSKOSTNADER 2 454 826         2 449 172         ‐5 655             3 763 095              3 750 816             12 278              

DRIFTSRESULTAT ‐10 688             13 863               ‐24 550           20 794                   ‐10 706                 ‐31 500            

Finansinntekter 8 921                 7 591                 1 331               11 386                   12 886                   1 500                

Finanskostnader 1 496                 1 453                 ‐43                   2 180                      2 180                     ‐                    

FINANSRESULTAT 7 425                 6 137                 1 288               9 206                      10 706                   1 500                

(ÅRS)RESULTAT ‐3 262                20 000               ‐23 262           30 000                   0                             ‐30 000            
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Risiko knyttet til etterslep av feriekostnader og effekter av årets lønnsoppgjør gir bekymring knyttet til 
september-resultatene. 
 

Klinikkene	
Klinikkresultatene samlet viser store negative avvik, og resultatene forverres i august sammenlignet 
med tidligere perioder. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er nå eneste klinikk med 
positivt budsjettavvik, alle de andre har betydelige merforbruk. Høyere kostnader enn budsjettert og 
dårligere effekt av forbedringstiltak er hovedårsak til de dårlige resultatene. 
 
Resultater pr. klinikk vises i tabellen under:  

 

Kirurgisk klinikk har et akkumulert budsjettavvik på – 10,3 millioner kroner per august, som er en 
forverring på 2,3 millioner kroner fra forrige periode. Det akkumulerte avviket skyldes i hovedsak 
sviktende aktivitet på Notodden, samt lav aktivitet på flere områder i januar og februar grunnet høyt 
sykefravær. Aktivitetsforbedrende tiltak på flere fagområder er allerede iverksatt, og har gitt en effekt. 
Ytterligere tiltak igangsettes fra utover høsten. Klinikken har et negativt avvik på lønnskostnader på 
3,3 millioner kroner, hvor 0,9 millioner gjelder etterbetaling av tillegg fra 2016 og 2017 som ikke ble 
avsatt for ved årsskiftet. Sommeravviklingen har økt avviket for lønnskostnader med 1,2 millioner 
kroner. Det er igangsatt tiltak for å forbedre ressursplanlegging, og det antas at dette vil gi en effekt. 

Medisinsk klinikk har et negativt avvik på -8,8 millioner kroner per 8 måneder som i all hovedsak er 
knyttet til lønn – noe av merkostnadene er knyttet til klinikkens uløste utfordringer i 2018-budsjettet.  
Klinikken er i ferd med å iverksette konkrete tiltak for å «lukke» denne uløste utfordringen. Klinikken 
har sykemeldinger på leger i indremedisinske avdelinger – dette genererer høyere vikarutgifter enn 
budsjettert. Det har i vinter vært et forholdsvis høyt sykefravær blant ansatte på sengeposter grunnet 

BUDSJETTAVVIK august 2018 lønn

 andre 

driftskostnader   driftsinntekter  Sum
 herav effekt 

forbedringstiltak   herav øvrig drift 

Kirurgi ‐3 275        ‐1 618      ‐5 399      ‐10 292    ‐1 833          ‐8 459      

Medisin ‐11 525      ‐5 414        8 095         ‐8 844        ‐1 635          ‐7 209       

Barne‐ og ungdomsklinikken ‐1 772        ‐1 863        ‐174           ‐3 809        ‐241             ‐3 568       

Akutt og beredskap ‐3 665        ‐5 727        643            ‐8 748        ‐3 972          ‐4 777       

Medisinsk serviceklinikk 4 015         ‐2 407        ‐7 178        ‐5 570        ‐467             ‐5 103       

Psykiatri og rus ‐434           ‐79             1 390         877            ‐               877           

Service og systemledelse 823            ‐6 389        ‐3 058        ‐8 625        ‐666             ‐7 959       

SUM klinikker ‐15 833  ‐23 497  ‐5 681  ‐45 011  ‐8 813  ‐36 197 

Administrasjon 6 054         2 016         ‐5 161        2 909         ‐               2 909        

Kjøp og salg av helsetjenester 5 850 8 113 13 962       13 962      

 ‐ biol.legemidler og kreftmidler 5 568 1 552 7 119              7 119             

 ‐ somatikk 2 199 2 388 4 587              4 587             

 ‐ psykiatri og TSB ‐1 917  4 173 2 256              2 256             

Felles poster  ‐515  ‐8 758  14 150 4 877 ‐10 000  14 877

BUDSJETTAVVIK august 2018 ‐10 293  ‐24 389  11 420 ‐23 262  ‐18 813  ‐4 449 

BUDSJETTAVVIK juli 2018 ‐11 818  ‐21 818  12 554 ‐21 083  ‐21 193  111

BUDSJETTAVVIK juni 2019 ‐10 114  ‐24 113  11 357 ‐22 869  ‐19 721  ‐3 148 

BUDSJETTAVVIK mai 2018 ‐9 320  ‐19 469  1 966 ‐26 823  ‐18 248  ‐8 575 

BUDSJETTAVVIK april 2018 ‐6 923  ‐9 988  ‐4 671  ‐21 583  ‐12 854  ‐8 729 

Budsjettavvik mars 2018 ‐8 296  ‐1 775  ‐8 974  ‐19 045  ‐9 568  ‐9 477 

Budsjettavvik februar ‐3 447  2 919 ‐14 669  ‐15 197  ‐6 356  ‐8 842 

Budsjettavvik januar ‐3 255  2 874 ‐8 191  ‐8 573  ‐3 027  ‐5 546 
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influensa, samt i perioder VRE-utbrudd som har gitt merkostnader utover budsjettert nivå. Klinikken 
har også høyere forbruk av dyre legemidler innen kreftbehandling enn budsjettert. Høyere poliklinisk 
aktivitet kompenserer deler av merkostnadene. Resultatet i august måned viste budsjettbalanse. 

Barne- og ungdomsklinikken har stort negativt avvik grunnet lavere ISF inntekter i barne- og 
ungdomsmedisin (kombinasjon av færre innleggelser og lavere vekter). Gode inntekter og vakanser i 
BUP kompenserer bare delvis for merforbruk på lønn i barne- og ungdomsmedisin. 

Akutt og beredskapsklinikken har et negativt resultat per august på 8,7 millioner kroner.  
Årsaker til avviket:  
Operasjonsaktiviteten har vært over planlagt i sommer, men kontinuerlig justering av 
bemanningsplaner, samt flytting av personell mellom lokasjoner, gjør at det har vært god 
kostnadskontroll i sommermånedene. 
Høy aktivitet på Intensiv, Akuttmottak og i Prehospital klinikk utgjør ca. 5 millioner kroner.  
Hovedsakelig på lønn, varekostnader og driftskostnader til biler. I tillegg økte kostnader til arbeidstøy 
for ambulansepersonalet på grunn av ny avtale (innkjøp HSØ). 
Kostnader til VRE-sanering 0,5 millioner kroner. Hovedsakelig på lønn.  
Sykefravær anslås til en kostnad på 1 million kroner, men det ser nå ut til å være en nedgang i 
fraværet.   Per august 7,2 % på klinikknivå 

Resultatet i Medisinsk service klinikk skyldes i hovedsak lavere inntekter innen medisinsk genetikk, 
som følge av omlegging av finansieringsordning fra 1. januar 2018. Inntektstapet er delvis kompensert 
av lavere lønnskostnader knyttet til vakante stillinger. 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling leverer et positivt budsjettavvik på 0,9 millioner 
per august. Klinikken har lavere ISF-inntekter enn budsjettert, tilsvarende 0,3 millioner, men samlede 
pasientrettede inntekter er bedre enn budsjettert. Årsaken til det store positive inntektsavviket skyldes 
at lønnsrefusjoner fra utleid personell kommer inn på inntektskonto i regnskapet. Den reelle 
situasjonen i KPR er at klinikken har lavere lønns- og driftskostnader og lavere driftsinntekter. 
Hovedårsaken til det klinikkens gode resultat er rekrutteringsvansker i vakante stillinger, og den 
forsinkede ansettelsen i den nye avrusningsseksjonen. Merverditiltakene er effektuert. Som følge av 
rekrutteringsutfordringer av spesialister, så vil det utover høsten bli høye innleie kostnader fra 
innleiebyråer. 

Service- og Systemledelse viser et negativt avvik på 8,6 millioner kroner. Forverringen er i 
pasientreiser hvor Helfo inntekter blir lavere enn estimert – budsjettert ut fra tidligere år. Lønn for 
sommeravvikling ble i sin helhet bokført i august, noe som periodiseringen i budsjettet ikke helt tar 
høyde for. Det forventes en forbedring på lønnsavviket etter september. I medisinsk teknisk avdeling 
er det behandlingshjelpemidler og insulin som bidra med 4,6 millioner kroner til negativ avvik, 
grunnet økt aktivitet på dette området. 

   
Administrasjonen har et positivt budsjettavvik på 2,9 millioner kroner per august. Lavere kostnader 
dekker opp for manglende inntekter. 
 
Felles: Positivt avvik på inntekter har sammenheng med risikobufferen i budsjettet, som oppveier for 
manglende effekt av budsjettert innsparing. Høyere pensjonskostnader er grunnen til avviket på lønn. 
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Tertialvise	forhold	
 

Forskning	
Ved utgangen av august har forskere ved STHF vært med på 37 tellende publikasjoner og en forsker 
har avlagt sin doktorgrad. Ni forskningsprotokoller for PhD-prosjekter, hvorav 8 av disse er nye 
prosjekter, søkte om regionale forskningsmidler fra HSØ. To søknader om strategiske 
forskningsmidler fra HSØ ble sendt fra STHF. Tre forskningsprosjekter innen celebral parese, kreft og 
diabetes har fått full finansiering fra den testamentarisk gaven fra Tordis E Dahl med prosjektstart i 
januar 2019. STHF fikk ikke tildelt en akademisk toppstilling fra UiO og må nå orientere seg mot 
andre universitet for å ivareta veiledning av PhD-kandidater.  

Resultatet av prøverapporteringen for kliniske studier viste at 5 kliniske studier utgår fra STHF og 258 
pasienter er inkludert i disse studiene. STHF deltar i ytterligere 30 studier der 460 pasienter er 
inkludert.  

FoU-avdelingen jobber fortsatt med infrastruktur for forskning og tilpasninger til ny 
personvernforordning. En prosjektgruppe skal jobbe videre med tiltak for å imøtekomme nye krav til 
personvern innen forskning. 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet	
Implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger 

 

Status for innsatsområdene som skulle vært implementert innen 2016, er uendret. Samstemming av 
legemiddellister er ikke implementert ved 3 relevante enheter i somatikken. Det pågår 
forbedringsarbeid på enhetene med mål om etterlevelse av tiltakspakken innen 2018. 

Status for implementering av nye innsatsområder fra 2017 er også uendret. Læringsnettverk for 
innsatsområdet Trygg utskriving med brukermedvirkning avsluttes i mai, og på bakgrunn av erfaringer 
derfra vil det legges videre plan for STHF. For innsatsområdet Tidlig oppdagelse og behandling av 
sepsis er pilot nylig avsluttet i akuttmottak Skien, og det vil bli lagt en plan for bredding til Notodden. 
Seksjon sengepost infeksjon deltar i nytt nasjonalt pilotarbeid for Tidlig oppdagelse og behandling av 
sepsis som denne gangen fokuserer på sengepost.  

Risikotavler og tavlemøter er etablert ved mange av sengepostene og bidrar til kontinuerlig, tverrfaglig 
risikotenkning i pasientbehandlingen. Tavler og målinger krever fremdeles manuell registrering, og 
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elektronisk løsning er etterlengtet på dette området. Prevalensmålinger og pasientsikkerhetsvisitter 
gjennomføres systematisk. 

Pasientsikkerhetsprogrammet	2018	

 

Pasientsikkerhetsvisitter og prevalensmålinger gjennomføres systematisk på hele sykehuset. Det er 

også etablert tavlemøter og risikotavler ved mange sengeposter. Dette bidrar til en tverrfaglig 

tenkning rundt pasientsikkerhet på en daglig basis.  Dessverre er det fortsatt manuell registrering av 

disse. 

Implementering av innsatsområder og spredning til relevante avdelinger 
Trygg kirurgi er implementert på alle lokasjoner, og hadde en gjennomføringsprosent på 85,18 ved 

2.tertial rapportering. Samstemming av legemiddellister er implementert på 35 av 38 avdelinger. 

Kreft, gastro 4 og kirurgen 1 har foreløpig ikke implementert tiltakspakken, men det jobbes mot et 

mål for etterlevelse innen utgangen av 2018. Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis er 

implementert i Akuttmottak. Medisin (infeksjonsavdelingen) er pilotavdeling for sepsis på sengepost 

sammen med 4 andre sykehus. De er med å utarbeide tiltakspakken som kommer nasjonalt 11.12.18. 

da også læringsnettverket starter. Det jobbes med bredding av tiltakspakken: Forebygging av 

underernæring til hele sykehuset. Ernæringsfysiolog er 100% tilstede i november på kirurgen 1 hvor 

det i tillegg vil bli gitt undervisning til personalet på fagdager i oktober. Andre avdelinger som gastro 

4, ortopedi 5 etg., gyn og kirurgisk avdeling på Notodden er i startfasen av implementering. Det 

jobbes med videre plan for innsatsområdet Trygg utskriving med brukermedvirkning etter deltagelse 

på læringsnettverk i mai 2018.  

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.  

God forberedelse og oppfølging av tilsyn og revisjoner er 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.  

Nedenfor følger en tabell som kortfattet viser status for tilsyn annet tertial 2018 med status for 
oppfølging.  
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Dato  Tilsyns-

organ 
Enhet i 
organisa
-sjonen 

Tema Funn Handlingspla
n/tiltak  

Status  Sak 

Okt 
2017 
– jan 
2018 

Konsern‐
revisjon 

STHF   Om det er etablert en 
hensiktsmessig, 
overordnet styrings‐ og 
forvaltningsmodell for 
GAT i hele 
foretaksgruppen, og om 
denne fungerer etter 
hensikten. 

3 anbefalinger    Presentert i 
egen styresak 
23.05.2018 

Oppfølging pågår. 
Avklaring av spørsmål 
med HSØ pågår.  

  

Feb 
2017  

Data‐
tilsynet 

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

Varsel om 2 pålegg    Handlingsplan 
utarbeidet og 
under 
oppfølging.   

Oppfølging pågår. Tilsyn 
avsluttet. 

17/ 
02208 

Okt. 
2018 

Fylkesman
nen i 
Telemark  

Medisinsk 
klinikk, 
Avdeling 
Øvre 
Telemark 
og 
Avdeling B 

Pasient‐ og 
brukerrettighetsloven 
kapittel 4A – Helsehjelp 
til pasienter uten 
samtykkekompetanse 
som motsetter seg 
helsehjelpen  

Ikke gjennomført       

Aug.  
2016 

Landsomf
attende 
tilsyn: 
Fylkesman
nen i 
Telemark, 
Vestfold 
og Agder 

Akutt‐
mottaket 

Forsvarlig utredning og 
behandling av sepsis 

1 avvik vedr 
mangelfull 
dokumentasjon av 
nødvendige 
tidsangivelser 

Handlingsplan 
utarbeidet, 
forbedringsarbe
id pågår. 
Journalverifikasj
on jan, mai og 
sept 2017.   

Fylkesmannen har 

fortsatt ikke lukket 

avviket. Fylkesmannen 

har etterspurt 

opplysninger juni 2018, 

som er besvart juli 

2018.  

16/ 
00435 

Vår 
2018 

Arbeids‐
tilsynet 

Avd. for 
pre‐
hospitale 
tjenester, 
ambulans
etjeneste
n 

Temaet for tilsynet var 
følgende: 
‐ Risikovurderinger 
‐ Smittevern og 

hygiene 
‐ Ergonomi (løft, 

hjelpemidler etc) 
‐ Vold og trusler 
‐ Stasjonene 

(utforming, 
innhold, hvilerom, 
garderober, 
oppholdsrom etc) 

‐ Bruk av BHT 
 
 

Foreløpig rapport 
foreligger med 
varsel om pålegg på 
5 områder:  
1) Ergonomi/man

uelt arbeid  
2) Vold og trusler  
3) Smitte og 

smittevern 
4) Plan for bruk 

av BHT  
5) Arbeidsbelastn

ing  (Skien) 

ST har gitt 
Arbeidstilsynet 
tilbakemelding 
på den 
foreløpige 
rapporten.  

Lukkefrist 01.03.2019  18/ 
00479 

Feb. 
2018 

Statens 
strålevern  

Nukleær‐
medisinsk 
avdeling 

1. Medisinsk 
strålebruk 

2. Radioaktivt utslipp 
og avfall  

Avvik med tema 
strålevern:    
1: Årlig opplæring 
2: Risikovurdering 
3: Strålevern‐
organisering 
4: Oppbevaring av 
strålekilder 
 

Oppfølging 
pågår.  

Frist for å svare Statens 
strålevern overholdt. 
Statens strålevern har   
lukket de fleste 
avvikene, men dialog 
om noen mindre 
forhold. 
Dokumentasjon 
oversendt uke 35. 
Avventer endelig 
tilbakemelding.   
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Dato  Tilsyns-
organ 

Enhet i 
organisa
-sjonen 

Tema Funn Handlingspla
n/tiltak  

Status  Sak 

Avvik med tema 
radioaktivt utslipp 
og avfall:  
1: Systemet for 
internkontroll sikrer 
ikke forsvarlig 
håndtering av 
radioaktivt avfall 

2: Risiko‐
vurderingen 
omfatter ikke risiko 
for ytre miljø i 
forbindelse med 
radioaktiv 
forurensning og 
radioaktivt avfall. 
Vurderingen må 
foreligge skriftlig.  
 
 

Jan 
2018 

Nasjonal 
kompetan
setjeneste 
for 
antibiotik
abruk i 
spesialisth
elsetjenes
ten 

STHF  Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i 
helsetjenesten 

Det ble gitt 5 råd til 

forbedring av det 

videre arbeidet 

med 

antibiotikastyring.  

 

Oppfølging 
pågår 

Oppfølging av tilsynet 
avsluttet, mens 
oppfølging av bruk av 
antibiotika følges opp i 
henhold til målet om 30 
% reduksjon i bruk av 
bredspektrede 
antibiotika innen 2020.  

 

Sept 
2018 

DNV  ST  ISO 14001: 2015 
Miljøledelse ‐ 
resertifisering 

     Revisjon gjennomført 
uke 36. Rapport 
foreligger pt ikke.   

 

10.02.
2016 

Skagerak 
Energi 

STHF  Elektrisk anlegg, 
Porsgrunn 

22 punkter til 
oppfølging 

Lukkefrist utsatt 
til 01.12.2017 
pga ombygging i 
Porsgrunn 

Lukket.    

Mars 
2018 

Skagerak 
Energi 

STHF    4 avvik   Oppfølging 
pågår 

Lukkefrist 01.11.2018   

Juni 
2018 

Brann‐
vesenet 

Notodden  Brannsikkerhet  To avvik:  
1) Branndør som 

manglet 
pumpe, 

2) innskjerping av 
rutiner for 
egenkontroll 
sprinklersentra
l 

 

  Avvik lukket    

Sept 
2018 

Luftfartstil
synet  

  Skien helikopterplass  Tilsyn ikke 
gjennomført  

     

 
 

Uønskede	hendelser	
Sentralt i pasientsikkerhets- og HMS-arbeidet er systematisk oppfølging av uønskede hendelser.  
Helseforetaket har fokus på å sikre god meldekultur hvor det er trygt og akseptert å melde fra om og 
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diskutere uønskede hendelser og forbedringsområder. Det er et mål at de ansatte skal oppleve det 
meningsfullt å melde fra om uønskede hendelser. Det fordrer at meldingene blir håndtert på en god 
måte. 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.  Helse- og 
omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotat å oppheve meldeordningen.  

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.   

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 
Resultat 2017 923 347 19 
1. tertial 2018 299 168 8 
2. tertial 2018 291 130 4 

 
 

Pasientklager	
Det er mottatt totalt 100 pasientklager 2. tertial 2018. I denne sammenheng omfatter klagesaker klage 
fra pasient/pårørende (inkl. Pasient- og brukerombudet), hendelsesbaserte tilsynssaker og krav om 
erstatning til Norsk pasientskadeerstatning.  

Klagesaker er en viktig kilde til informasjon om kvaliteten på tjenestene som ytes. Informasjon om og 
fra klagesaker skal benyttes som ledd i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetene ved 
helseforetaket. 

 Klage fra pasient 
/pårørende inkl. pasient- 
og brukerombudet  

Hendelsesbaserte 
tilsyns-saker 

Krav om 
erstatning til 
NPE 

Annet Sum total 

Resultat 2015 167 34 132 8 337 
Resultat 2016 157 51 121 12 333 
Resultat 2017 133 29 122 13 280 
1. tertial 2018 37  19  41  6 102 
2. tertial 2018 45 12 41 2 100 

 

Avsluttede hendelsesbaserte tilsynssaker med resultat *:  
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 Fylkesmannens konklusjon 
 Avsluttede 

hendelsesbaserte 
tilsynssaker 

Ingen 
bemerkning til 
sykehusets 
behandling 

Råd/veiledning 
gitt 

Påpekt 
lovbrudd  

Oversendt 
Statens 
helsetilsyn  

Resultat 2015 49 17 11 17 4 

Resultat 2016 50 23 12 19 6 
Resultat 2017 53 13 8 28 4 
1. tertial 2018  14 1 2 8 3 
2. tertial 2018 27 8 8 11 - 
 

*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.  
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Oppsummering
August 2018

Sykehuset Telemark Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ HIÅ 2017 Årsestimat Årsbudsjett Avvik

Kvalitet per måned

Ventetid påstartet, denne periode 64                     64                     

Ventetid ventende, denne periode 65                     83                     

Antall fristbrudd påstartet, denne periode 57                     54                     0

Antall fristbrudd venter, denne periode 23                     52                     0

Aktivitet

ISF-poeng somatikk

"Sørge for" (døgn, dag og polkl.) 27 825             27 930             -105                26 728             42 500             42 500             -                     

Legemidler 2 512               2 146               366                 1 428               2 900               2 900               -                     

Totalt antall ISF poeng "sørge for" 30 612             30 276             336                 28 155             45 400             45 400             -                     

Utført eget HF/Sykehus 28 005             28 130             -125                26 691             42 500             42 500             -                     

ISF-poeng Psyk

Voksenpsykiatri og TSB 5 930               6 179               -249                5 944               8 850               9 322               -472                  

Barne- og ungdomspsykiatri 5 679               5 261               418                 5 136               9 000               8 200               800                    

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk 108 104           108 400           -296                105 339           165 250           165 250           -                     

VOP 33 655             35 654             -1 999             34 148             50 500             53 775             -3 275               

BUP 17 376             16 877             499                 16 841             27 400             26 300             1 100                

TSB 8 068               8 832               -764                8 496               11 325             13 325             -2 000               

Bemanning

Brutto månedsveverk 2 977               2 934               -43                  2 998               2 959               2 940               19                      

Innleie helsepersonell 12 152             9 997               -2 156             11 280             14 147             14 147             -                     

Lønn til  fast ansatte 1 133 583       1 129 980       -3 603             1 110 968       1 720 521       1 720 521       -                     

Overtid og ekstrahjelp 62 831             56 242             -6 588             60 791             91 701             91 701             -                     

Sykefravær (forrige måned) 7,30                  6,48                  

Økonomi (hele tusen)

Driftsinntekter 2 444 139       2 463 034       -18 895          2 357 752       3 740 110       3 783 889       -43 778             

Driftskostnader 2 454 826       2 449 172       -5 655             2 379 196       3 750 816       3 763 095       12 278              

Netto finansresultat 7 425               6 137               1 288              6 008               10 706             9 206               1 500                

Pensjon -                    -                    -                  -                    -                    -                    -                     

Årsresultat -3 262              20 000             -23 262          -15 436            0                       30 000             -30 000             
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Utvikling siste Status Resultat Resultat

12 mnd 2016 2017 aug.18

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 

dager. Ordinært avviklede pasienter.
60 62 57 65

Antall brudd 56 30 57

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

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 76 % 84 % 81 %

Årsresultat -75,6 mill -8,9 mill -3,3 mill

Budsjettavvik -90,6 mill 16,1 mill -23,3 mill

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3%  Siste måling mai 2018 4,5 % 2,8 % 3,4 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av 

medarbeider-undersøkelsen med etablering av 

forbedringstiltak for egen enhet

100%  Siste måling vår 2018 87 % 87 % 86 %

Korridorpasienter 0 % 0,9 % 0,6 % 0,8 %

Hovedmål

Mål 2018

Pasienten opplever ikke fristbrudd (påstartet)

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

 -

 100

 ( 50)

 -

  50

50 %

70 %

90 %

0

100
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Prioriteringsregelen - status hittil i år 

jan-aug '18 jan-aug '17 Somatikk Psykiatri/TSB Somatikk Psykiatri/TSB Somatikk Psykiatri/TSB

STHF 55 58 -1 %

SOMATIKK 56 58 -4 % 2 % -2 %

BUP 45 46 -1 % 3 % 1 %

VOP 47 48 -4 % -1 % -3 %

TSB 32 37 -13 % -5 % 49 %

Endring pr klinikk 0 0

(01) Kirurgisk klinikk 63 67 -6 % -2 % -2 %

(02) Medisinsk klinikk 45 45 0 % 6 % -1 %

(03) Barne- og ungdomsklinikken, somatikk 49 63 -22 % 2 % -2 %

(303) Avdeling for barn og unges psykiske helse 47 47 -1 % 3 % 1 %

(06) Akutt og beredskap 67 108 -38 % 6 % 0 %

(07) Medisinsk Serviceklinikk 82 70 18 % 1 % -3 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern, VOP 47 48 -4 % -1 % -3 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern, TSB 32 37 -13 % -5 % 49 %

(13) Service og systemledelse -2 %

(15) Administrasjon 6 %

Fotnote: Påstartet = Avviklet

Fotnote: Ventetid KPR i 2017 er uten LAR pga feilføringer

Fotnote: Kostnadene er eks. avskrivninger, legemidler og pensjon

August 2018

Antall dager % endring hittil  i  år 2017-2018

Ventetider påstartetVentetider påstartet Polikliniske konsultasjoner Bemanning



Senger i bruk per somatisk sengepost.
Tekniske poster utelatt.

Tatt ut 7/9-18 for 1/8-18 – 31/8-18. 

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 

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

Senger i bruk for somatiske 
sengeposter.

Tekniske poster utelatt.
Tatt ut 7/8-18 for 1/1-16 –

31/8-18. 



Korridorpasienter
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Andel Korridorpasienter STHF

2015 2016 2017 2018

Andel korridorpasienter - somatikk Juli August HIÅ 2018 HIA 2017 HIÅ 2016
Kirurgisk klinikk 11 15 159 136 252
Medisinsk klinikk 34 49 431 361 1029
Barne og undomsklinikk 2 0 4 3 43
Akutt og beredskaps klinikk 0 0 1 0 6
Medisinsk teknisk klinikk 0 0 0 6 39
Psykiatrisk klinikk 0 0 0 0 56
Sykehuset Telemark 47 64 595 506 1425



Pasient

8
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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

3. Gjennomsnittlig 
ventetid påstartet 

STHF

1. Antall/andel 
fristbrudd 

påstartet STHF.

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

Kilde: D-10398 DIPS
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1
0

6. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn 3 måneder STHF.

8. Antall ventende 
som har ventet mer 

enn et år  STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer

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

Kilde: D-10398 DIPS
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Utvikling i «offisiell venteliste» vs «total venteliste», 
samt andelen av pasienter som har fått tildelt time.



Antall / Andel «passert tentativ tid» = Løftebrudd
(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 «løftebrudd» (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 Løftebrudd fordelt pr Klinikk 
Utvikling

13



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

14



Pakkeforløp Kreft
Resultat siste 12 mnd, alle forløp. Mål = 70%

15

Kilde: NPR
Periode: aug-17 til juli-18
Oppdaterte tall finnes på :
https://statistikk.helsedirektoratet.no

83%

76%



Bemanning
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4. Bemanning

Antall årsverk

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

STHF budsjett 2018 2854 2922 2908 2907 2908 2907 2944 3123 3019 2929 2921 2943

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 2962 2961 3008

Faktisk 2018 2900 2976 2950 2970 2912 2929 3022 3154 3055

Faktisk 2018 eks avrusning 2896 2967 2929 2945 2885 2902 2995 3122 3025

3003 3001

2961

2985

2936 2938

3009

3151

3068

2962 2961

3008

2900

2976
2950

2970

2912
2929

3022

3154

3055

2850

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300



18

Brutto månedsverk
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Glidende 12 mnd
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STHF snitt eks. rus post STHF snitt
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201808

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 1 133 583 195    1 129 979 997          -3 603 197        0 %

Kirurgisk klinikk 182 072 969       178 802 546             -3 270 422        -2 %

Medisinsk klinikk 211 225 801       204 917 333             -6 308 468        -3 %

Barne- og ungdomsklinikken 82 198 656         80 611 244               -1 587 412        -2 %

Akutt og beredskap 163 239 916       158 494 268             -4 745 648        -3 %

Medisinsk Serviceklinikk 103 719 341       108 506 683             4 787 342         4 %

Psykiatri og rus 202 314 191       206 847 663             4 533 473         2 %

Service og systemledelse 91 565 815         91 038 354               -527 461           -1 %

Felles - øvrig 57 973 849         58 798 153               824 304            1 %

Administrasjon 39 272 657         41 963 752               2 691 095         6 %

Fastlønn hittil i år

 -20000 000

 -

 20000 000

 40000 000

 60000 000

 80000 000

 100000 000

 120000 000

 140000 000

 160000 000

 180000 000

Fastlønn 2018

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2017

201808

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 62 830 919         56 242 492      -6 588 427        -12 %

Kirurgisk klinikk 13 726 755         9 869 564        -3 857 192        -39 %

Medisinsk klinikk 15 012 537         10 168 074      -4 844 464        -48 %

Barne- og ungdomsklinikken 2 837 427           879 368           -1 958 058        -223 %

Akutt og beredskap 10 101 521         6 312 552        -3 788 969        -60 %

Medisinsk Serviceklinikk 6 087 572           3 536 025        -2 551 547        -72 %

Psykiatri og rus 9 570 542           1 807 911        -7 762 631        -429 %

Service og systemledelse 3 136 067           1 959 591        -1 176 475        -60 %

Felles - øvrig -95 087              17 499 996      17 595 083       101 %

Administrasjon 2 453 586           4 209 412        1 755 826         42 %

Variabellønn hittil i år

 -10000 000

 -5000 000
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 5000 000

 10000 000

 15000 000

Variabel lønn 2018

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2017
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Innleid arbeidskraft 2018

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2017

201808

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 12 152 465         9 996 868        -2 155 597        -22 %

Kirurgisk klinikk 1 049 018           1 090 392        41 374              4 %

Medisinsk klinikk 71 654                -                   -71 654             0 %

Barne- og ungdomsklinikken 2 268 144           1 720 320        -547 824           -32 %

Akutt og beredskap 1 223 004           -                   -1 223 004        0 %

Medisinsk Serviceklinikk 5 941 344           3 474 773        -2 466 571        -71 %

Psykiatri og rus 1 599 300           1 713 334        114 034            7 %

Service og systemledelse -                     -                   -                    0 %

Felles - øvrig -                     1 998 048        1 998 048         100 %

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år

201808

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 1 208 566 579    1 196 219 358 -12 347 221      -1 %

Kirurgisk klinikk 196 848 742       189 762 502    -7 086 240        -4 %

Medisinsk klinikk 226 309 992       215 085 407    -11 224 585      -5 %

Barne- og ungdomsklinikken 87 304 227         83 210 933      -4 093 295        -5 %

Akutt og beredskap 174 564 442       164 806 820    -9 757 621        -6 %

Medisinsk Serviceklinikk 115 748 257       115 517 481    -230 776           0 %

Psykiatri og rus 213 484 033       210 368 908    -3 115 124        -1 %

Service og systemledelse 94 701 881         92 997 945      -1 703 936        -2 %

Felles - øvrig 57 878 762         78 296 197      20 417 435       26 %

Administrasjon 41 726 243         46 173 165      4 446 922         10 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år

 -15000 000
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 20000 000
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Sykefraværsprosent 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 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18

Alle ansvarssteder 7,38        6,88        6,72        6,33        6,16        5,47        6,32        5,90        6,39        7,37        7,64        7,68        8,28      8,56      7,22         7,22         6,84        6,52      6,17     

(01) Kirurgisk klinikk 6,83        7,17        6,00        6,06        5,29        4,18        4,46        4,79        5,18        7,02        7,64        8,28        9,07      7,44      6,99         7,73         6,75        5,62      5,53     

(02) Medisinsk klinikk 7,45        6,21        6,99        6,50        6,38        5,84        6,48        5,69        6,34        6,80        7,25        6,84        6,92      7,50      6,30         6,45         6,03        5,11      4,74     

(03) Barne- og ungdomsklinikken 9,59        8,72        8,54        6,70        6,12        5,80        9,15        5,76        8,43        6,87        8,08        6,83        8,71      10,73   6,78         6,53         6,47        6,32      6,46     

(06) Akutt og beredskap 4,01        4,39        4,47        5,33        5,65        4,68        6,26        5,34        5,55        6,71        6,91        7,86        7,67      8,61      7,39         7,55         7,79        7,22      7,01     

(07) Medisinsk Serviceklinikk 9,39        7,79        6,51        6,43        6,35        5,83        5,96        5,96        5,15        7,29        6,98        5,63        7,72      7,76      5,81         6,37         5,16        5,55      4,95     

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 7,64        7,24        7,29        6,33        5,86        5,95        7,30        7,76        8,03        8,85        9,26        8,68        9,32      9,48      8,10         8,03         7,76        7,88      7,36     

(13) Service og systemledelse 9,27        8,13        8,35        7,99        8,52        6,87        6,51        6,27        7,28        8,92        8,70        9,88        10,46   11,20   10,12      8,27         8,57        8,80      7,77     

(15) Administrasjon 6,44        7,44        6,43        4,91        5,08        3,66        4,01        3,75        4,16        4,50        3,84        4,48        4,66      4,39      4,06         4,61         3,43        4,08      4,15     
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AML brudd
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4. Bemanning

201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812

Søndager på rad 192 230 212 290 116 111 131 160 117 142 240 168 108 33 13

Arbeidsfri før vakt 1 534 322 445 426 467 526 587 561 512 347 227 142

Søndager på rad (snitt) 2 3 11 15 1 2 8 21 30 49 8 2 1 1

Ukentlig arbeidsfri 256 228 228 196 186 221 203 188 133 240 240 192 150 67 35 28

Samlet tid per uke 7 1 3 7 4 1 8 5 2 13 12 9 1 2

Samlet tid per dag 259 273 264 293 369 351 420 457 454 459 495 429 182 96 77 52

Planlagt tid per uke 66 66 59 50 48 60 57 56 35 71 92 88 87 44 32 23

AML timer per år 62 104 85 97 1 6 28 56 69 53 56 51 32 5 1

AML timer per uke 119 158 138 135 132 175 208 199 207 182 220 142 37 6 2

AML timer per 4 uker 134 128 133 105 104 169 171 215 185 147 185 115 29
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http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/default.aspx
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201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812

Utrykning på vakt 1 503 1 698 1 573 1 819 1 670 1 544 1 953 1 874 1 887 1 768 1 840 1 553 202

Overtid i forkant av vakt 726 804 960 817 717 661 799 781 1 041 821 729 717 398 42 18

Overtid i etterkant av vakt 3 185 3 579 3 523 2 498 3 414 2 707 3 313 3 460 3 160 2 939 3 041 2 609 932 286 119 24

Overtid 3 133 3 349 3 319 3 500 2 979 3 340 3 963 3 426 3 537 3 236 2 938 2 348 1 734 545 267 86

Ekstravakt 26 298 28 257 28 326 24 789 25 980 22 028 23 217 21 437 22 126 24 540 21 535 20 476 14 704 4 574 2 320 741
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Aktivitet
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Graf og tabell viser summen av følgende linjer.

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling

ISF somatisk poliklinisk aktivitet

ISF-refusjon kommunal medfinansiering

ISF refusjon poliklinisk PHV/TSB

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler
 -20000 000

 -

 20000 000

 40000 000

 60000 000

 80000 000

 100000 000

 120000 000

ISF 2018

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2017

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder 81 036 642                79 816 587                1 220 055                  692 031 203              684 343 150              7 688 053                  

Kirurgisk klinikk 31 997 024                32 859 796                -862 772                   280 254 576              285 009 278              -4 754 703                

Medisinsk klinikk 36 514 262                33 328 904                3 185 359                  284 419 436              276 303 773              8 115 663                  

Barne- og ungdomsklinikken 5 503 578                  6 551 961                  -1 048 383                53 612 437                54 603 207                -990 770                   

Akutt og beredskap 160 684                     130 284                     30 400                       1 354 954                  1 103 071                  251 882                     

Medisinsk Serviceklinikk 864 217                     933 702                     -69 485                     6 129 862                  6 640 141                  -510 279                   

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 1 688 593                  1 603 998                  84 595                       13 779 643                14 085 435                -305 792                   

Felles - øvrig 4 308 284                  4 407 942                  -99 658                     52 480 295                46 598 244                5 882 051                  

201808 201808

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 

2017

Budsjett 

2018

ISF budsj.-

avvik

DPS nedre Telemark 557               530               27                 5 % 4 464            4 651            (188)             -4 % 7 157            7 016            (442 239)     

DPS øvre Telemark 141               136               5                    4 % 1 231            1 194            37                 3 % 1 821            1 801            86 956         

Psykiatrisk sykehusavdeling 19                 16                 4                    22 % 159               138               21                 15 % 220               208               49 492         

Raskere tilbake PHV og TSB (underlagt Medisinsk klinikk) -                22                 (22)                -100 % 76                 197               (121)             -61 % -                297               (285 266)     

Klinikk for PHV og TSB + Raskere tilbake 717              704              13                 2 % 5 930          6 181          (251)            -4 % 9 198          9 322          (591 057)   

Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP 650               691               (41)                -6 % 5 679            5 261            418               8 % 7 857            8 200            983 033       

Barne- og ungdomsklinikken 650              691              (41)               -6 % 5 679          5 261          418              8 % 7 857          8 200          983 033     

SUM DRG psykisk helsevern og TSB på STHF 1 367          1 395          (28)               -2 % 11 608        11 442        167              1 % 17 055        17 522        391 975     

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

Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2017

Budsjett 

2018

ISF budsj.-

avvik 

(1000 kr)

Avdeling for endo/mamma,ortopedi og gastrokirurgi 643                 635          8 1 % 5 506               5 514          -8 0 % 5 144 8 268 -169 

Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 424                 432          -7 -2 % 3 619               3 735          -116 -3 % 3 519 5 613 -2 521 

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 251                 242          9 4 % 1 996               2 089          -93 -4 % 1 914 3 124 -2 025 

Avdeling for Kirurgi, Notodden 167                 205          -38 -18 % 1 583               1 788          -204 -11 % 1 629 2 695 -4 440 

Kirurgisk klinikk 1 485             1513 -28 -2 % 12 704           13 126      -422 -3 % 12 207 19 700 -9 155 

Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø, ger.,mage/tarm) 454                 431          23 5 % 3 814               3 578          236 7 % 3 515 5 432 5 128

Avdeling blod, kreftsykdommer og palliasjon 311                 233          78 34 % 2 089               1 941          147 8 % 2 058 3 000 3 197

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon) 322                 342          -20 -6 % 2 869               2 807          62 2 % 2 603 4 236 1 342

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 261                 251          10 4 % 1 976               2 038          -62 -3 % 1 764 3 113 -1 349 

Avdeling Medisin Øvre Telemark 267                 276          -9 -3 % 2 344               2 339          4 0 % 2 242 3 519 89

Medisinsk klinikk 1 615            1532 82 5 % 13 090          12 703     387 3 % 12 182 19 300 8 407

BUK 186                227         -41 -18 % 1 853             1 944        -91 -5 % 1 917 2 920 -1 969 

Akutt og beredskap 10                  6              4 58 % 62                   51              11 22 % 42 79 238

MSK 40                  43           -3 -8 % 282                306           -23 -8 % 467 501 -508 

Ufordelt 9                     -          9 13                   -             13 -123 0

SUM DRG utført ved  STHF 3 344            3 322     23 1 % 28 005          28 129     -125 0 % 26 691        42 500    -2 988 

     Hittil i år
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Epikriser.
Andel epikriser sendt innen 7 dager.

D-5821 og D-5927

Tatt ut 7/9-18 for 
1/8-18 – 31/8-18

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

Bare avdelinger med 85% eller lavere er med.

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

Andel epikriser sendt innen 7 dager

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

BUK 68 % 66 % 76 % 68 % 71 % 65 % 69 % 67 % 61 % 70 % 80 % 74 %
Kir. K 83 % 82 % 85 % 81 % 82 % 85 % 83 % 85 % 85 % 86 % 85 % 82 %
KPR 73 % 74 % 72 % 75 % 76 % 73 % 74 % 77 % 80 % 81 % 82 % 79 %
Med. K 80 % 77 % 80 % 81 % 82 % 82 % 82 % 78 % 86 % 80 % 86 % 84 %
MSK 73 % 80 % 81 % 71 % 82 % 87 % 72 % 80 % 75 % 77 % 72 % -
STHF 79 % 78 % 80 % 79 % 80 % 81 % 80 % 80 % 83 % 81 % 84 % 82 %

Måned
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3. Pasient

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

vurdering av henvisning er fullført. aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18

ABK 33,36    4,55       4,64       5,33       4,98       17,39    25,09    1,15       45,61    0,98       1,16       3,25       21,52    

BUK 2,35       3,88       3,75       3,68       4,47       5,49       4,91       4,97       4,07       4,24       4,71       3,40       3,15       

Kirurgisk klinikk 1,65       2,58       1,82       2,38       1,60       1,49       1,79       2,40       1,60       2,77       1,45       1,31       1,36       

KPR 3,85       4,15       4,59       7,58       4,40       7,50       4,62       6,91       4,51       5,61       11,46    5,91       4,25       

Medisinsk klinikk 4,21       4,49       3,63       6,09       8,20       5,02       5,82       5,10       6,09       7,10       7,88       14,13    7,58       

MSK 6,10       1,62       2,63       3,14       3,64       6,04       4,17       1,41       1,77       3,86       2,75       9,93       4,69       

STHF 3,43       3,40       2,85       4,26       4,46       3,78       4,07       3,79       4,14       4,60       4,60       6,63       4,34       

 Antall henvisninger vurdert. aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18

ABK 56 39 75 79          58          60 69 63 72 55 75 21 85

BUK 239 301 356 361        326        334 356 337 317 326 300 190 199

Kirurgisk klinikk 2734 2960 2982 3 001     2 454     2870 2610 2724 2907 2829 3022 2177 2854

KPR 306 367 421 402        322        339 305 332 322 292 327 279 271

Medisinsk klinikk 2378 2457 2490 2 671     1 945     2471 2304 2241 2439 2158 2404 1626 2228

MSK 540 404 460 410        302        373 234 182 197 225 203 84 223

STHF 6 253     6 528     6 784     6 924     5 407     6 447     5 878     5 879     6 254     5 885     6 331     4 377     5 860     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 6 134     6 472     6 728     6 839     5 347     6 380     5 826     5 812     6 170     5 782     6 257     4 254     5 773     

Andel vurdert innen 10 virkedager 98,1 % 99,1 % 99,2 % 98,8 % 98,9 % 99,0 % 99,1 % 98,9 % 98,7 % 98,2 % 98,8 % 97,2 % 98,5 %

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

ABK 100 % 100 % 50 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -
BUK 87 % 84 % 90 % 81 % 88 % 93 % 80 % 82 % 85 % 87 % 91 % 91 % 88 %
Kirurgisk klinikk 85 % 90 % 91 % 85 % 87 % 89 % 90 % 90 % 88 % 92 % 93 % 89 % 85 %
KPR 89 % 92 % 86 % 89 % 80 % 78 % 95 % 88 % 93 % 93 % 92 % 93 % 92 %
Medisinsk klinikk 75 % 81 % 86 % 89 % 81 % 81 % 88 % 88 % 80 % 85 % 81 % 72 % 73 %
MSK 81 % 88 % 91 % 95 % 92 % 89 % 98 % 98 % 92 % 87 % 93 % 88 % 71 %
STHF 89 % 86 % 88 % 87 % 84 % 85 % 89 % 89 % 85 % 89 % 88 % 83 % 81 %
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3. Pasient

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

dager gamle aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18

STHF 4 035   4 268   4 525   4 739   4 920   4 489   4 431   5 142   5 200   4 920   4 527   3 945   3 755   

ABK 23          23          29          22          20          23          25          27          9            6            6            7            9            

BUK 540       664       630       718       746       617       689       962       945       1 020   1 091   866       732       
Kir. K 1 427   1 312   1 458   1 526   1 677   1 657   1 651   1 949   1 977   1 586   1 318   1 112   1 023   

KPR 649       869       892       968       971       754       674       761       783       800       591       457       500       

Med. K 1 042   1 037   1 140   1 124   1 227   1 192   1 117   1 415   1 454   1 464   1 475   1 473   1 457   
MSK 354       363       376       381       279       246       275       28          32          44          46          30          34          

Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)
STHF 1 660   1 528   1 719   1 846   1 938   1 927   1 820   2 114   2 146   1 794   1 532   1 343   1 448   

Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)
STHF 1 307   1 384   1 478   1 466   1 417   1 425   1 441   1 469   1 553   1 517   1 491   1 391   1 247   

STHF 234       601       564       656       767       327       165       167       173       105       52          86          176       

BUK 1            1            -        2            3            1            -        -        -        -        -        -        -        
Kir. K 185       547       510       589       712       279       126       129       135       67          14          49          137       

KPR 1            1            1            1            -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Med. K 39          40          44          54          43          40          32          38          38          38          38          38          39          
MSK 8            12          9            10          9            7            7            -        -        -        -        -        -        

8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten 

ny kontakt. aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18

STHF 980       1 523   1 366   1 697   1 445   1 271   1 600   1 168   1 369   1 478   1 843   1 808   1 928   

ABK 11          26          16          20          24          35          25          39          9            10          35          7            6            

BUK 57          98          98          113       64          59          84          169       110       121       154       81          30          

Kir. K 160       276       132       130       170       208       148       219       186       238       364       304       81          

KPR 26          77          63          85          67          60          39          56          70          98          79          73          101       

Med. K 213       511       403       577       579       417       687       444       699       743       991       1 080   300       

MSK 513       535       654       772       541       492       617       241       295       268       220       263       1 410   

ååMEDKIR 1            -        1            4            12          12          1            

ååPRE 55          127       9            10          13          18          22          19          17          14          17          17          3            

ååAKP 15          39          22          19          46          23          46          14          20          46          61          62          9            

ååKIR 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            17          

ååNYHO 5            2            9            16          20          15          23          29          30          36          47          54          56          

ååMED 4            5            5            4            4            3            69          

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

Hvorav pasienter registrert på avdelinger som er 

omorganisert og lukket.
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6. Økonomi

STHF: August 2018
Denne periode 

faktisk

Denne periode 

budsjett

Denne periode 

Avvik
Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året 

estimat

Hele året 

budsjett
Avvik budsjett

Basisramme 175 642      179 083      -3 441        1 466 650   1 496 965   -30 315      2 281 154   2 327 304   -46 150      

Kvalitetsbasert finansiering 1 363         1 363         -             10 902        10 902        -             16 353        16 353        -             

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 61 613        59 424        2 189         505 036      509 287      -4 250        764 064      767 321      -3 257        

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 12 833        12 700        133            105 115      101 524      3 591         158 781      155 524      3 257         

ISF-refusjon kommunal medfinansiering 3 219         3 284         -66             27 326        26 934        392            42 019        41 248        771            

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

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 3 372         4 408         -1 036        54 553        46 598        7 955         65 971        62 971        3 000         

Utskrivningsklare pasienter -100           683            -783           7 746         5 461         2 285         10 192        8 192         2 000         

Gjestepasienter 1 143         885            258            7 019         7 082         -63             10 623        10 623        -             

Konserninterne gjestepasientinntekter 4 645         4 404         241            34 848        31 752        3 096         47 305        47 305        -             

Polikliniske inntekter 6 138         8 584         -2 446        54 188        66 124        -11 935      83 847        103 847      -20 000      

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake -             -             -             51              -             51              51              -             51              

Andre øremerkede tilskudd 707            700            7                6 043         5 602         441            8 902         8 402         500            

Andre driftsinntekter 19 969        19 600        369            164 661      154 804      9 857         250 849      234 799      16 050        

SUM DRIFTSINNTEKTER 290 544      295 118      -4 574        2 444 139   2 463 034   -18 895      3 740 110   3 783 889   -43 778      

Kjøp av offentlige helsetjenester 3 322         2 748         -573           25 541        22 079        -3 462        36 175        33 175        -3 000        

Kjøp av private helsetjenester 7 662         8 113         451            62 904        64 908        2 004         96 312        98 312        2 000         

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 34 441        35 026        585            279 416      280 617      1 202         430 448      430 448      -             

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 2 105         1 037         -1 068        12 152        9 997         -2 156        16 147        14 147        -2 000        

Konserninterne gjestepasientkostnader 18 249        17 964        -285           149 250      147 327      -1 923        223 478      223 478      -             

Lønn til fast ansatte 125 565      128 289      2 724         1 133 583   1 129 980   -3 603        1 729 522   1 720 522   -9 000        

Overtid og ekstrahjelp 8 884         7 037         -1 847        62 831        56 242        -6 588        97 702        91 702        -6 000        

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 23 885        27 428        3 543         210 448      241 669      31 221        320 373      367 902      47 529        

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -8 543        -8 625        -82             -64 592      -68 936      -4 344        -103 528     -103 528     -             

Annen lønn 25 660        26 288        628            178 139      181 475      3 336         283 977      285 977      2 000         

Avskrivninger 8 042         8 422         380            67 725        69 520        1 795         101 000      103 000      2 000         

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 42 029        39 657        -2 372        337 429      314 293      -23 136      519 211      497 961      -21 251      

SUM DRIFTSKOSTNADER 291 302      293 385      2 083         2 454 826   2 449 172   -5 655        3 750 816   3 763 095   12 278        

DRIFTSRESULTAT -758           1 733         -2 491        -10 688      13 863        -24 550      -10 706      20 794        -31 500      

Finansinntekter 1 277         949            328            8 921         7 591         1 331         12 886        11 386        1 500         

Finanskostnader 197            182            15              1 496         1 453         43              2 180         2 180         -             

FINANSRESULTAT 1 080         767            313            7 425         6 137         1 288         10 706        9 206         1 500         

ORDINÆRT RESULTAT 322            2 500         -2 178        -3 262        20 000        -23 262      0                30 000        -30 000      

Pensjonskostnader -             -             -             -             -             -             -             -             -             

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 322            2 500         -2 178        -3 262        20 000        -23 262      0                30 000        -30 000      
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Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

2017-18, tall i 1000 Hittil i år Hittil i år

Resultat Resultat Budsjettavvik August 18 Juli 18 Juni 18 Mai 18 Apr 18 Mar 18 Feb 18 Jan 18 Des 17 Nov 17 Okt 17 Sep 17

Kirurgisk klinikk (10 292)          (10 292)          (2 263)          1 436           (747)             564              (2 452)          (981)             (2 175)          (3 674)          (3 123)          1 436           (5 182)          (1 335)          

Medisinsk klinikk (8 844)            (8 844)            (49)               (956)             (3 135)          1 176           66                 (1 710)          (3 157)          (1 080)          (1 242)          940              (219)             (3 511)          

Barne- og ungdomsklinikken (3 809)            (3 809)            (1 348)          102              (506)             (204)             222              (41)               (235)             (1 799)          (1 340)          1 684           (1 199)          (161)             

Akutt og beredskap (8 748)            (8 748)            (394)             (787)             (1 506)          (1 262)          (460)             (1 480)          (2 175)          (684)             (1 711)          176              495              92                 

Medisinsk Serviceklinikk (5 570)            (5 570)            (1 071)          576              (471)             686              (20)               187              (2 643)          (2 814)          1 027           (541)             (1 233)          (953)             

Psykiatri og rus 877                 877                 1 150           (490)             (2 021)          611              747              212              609              60                 1 118           793              1 385           1 058           

Service og systemledelse (8 625)            (8 625)            (2 561)          (1 471)          (787)             (994)             186              (1 692)          (584)             (723)             (761)             1 075           (206)             (232)             

Administrasjonen 2 909             2 909             842              638              360              189              155              209              362              162              (236)             1 022           1 849           1 077           

Felles - øvrig 38 839           18 839           6 014           5 236           9 096           2 666           1 520           3 947           5 873           4 477           13 255         (3 460)          5 221           (476)             

Totalt STHF (3 262)            (23 262)          322              4 284           283              3 431           (36)               (1 349)          (4 125)          (6 073)          6 986           3 125           910              (4 440)          

Denne periode, resultat.
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6. Økonomi
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Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense

Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2018 B 2018

Bygg & anlegg 2 678 6 000 10 000

MTU 25 907 55 000 65 000

Annet utstyr, biler m.m. 1 634 4 000 5 000

IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner 3 574 8 900 7 250

Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner -4 549 -6 145 -4 495
SUM 29 244 67 755 82 755
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Risikovurdering per 2. tertial 2018 
 
Virksomheten i sykehuset skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer og 
styringskrav fastsatt i oppdragsdokumentet eller foretaksmøtet samt vedtak som fattes av eget 
styre. Effektiv styring forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som skal 
identifisere systemsvikt, feil og mangler samt bidra til å nå gjeldende styringskrav og 
målsettinger. Innenfor hvert av styringsmålene er konkrete og målbare mål gjennomarbeidet 
og det er gjort vurdering av risiko for manglende måloppnåelse, med tilhørende 
sannsynlighets- og konsekvens beskrivelse.  
 
Hensikten med risikovurderingen er å identifisere hvilke områder som trenger særskilt 
oppmerksomhet i perioden fremover og korrigering av utviklingen for å oppnå resultater som 
forventet i løpet av året. 
 
Den overordnede vurderingen er at det er høy risiko for manglende måloppnåelse 
innfor flere av indikatorene, men det vurderes at det ikke foreligger økt risiko for redusert 
kvalitet og pasientsikkerhet.  
 

- Høy risiko for manglende måloppnåelse: økonomiske resultater og 
prioriteringsregelen 

- Middels risiko for manglende måloppnåelse: kvalitet/tilgjengelighet, bemanning, 
aktivitet, strategisk posisjonering i markedet, informasjonssikkerhet og fritt 
behandlingsvalg 
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1. Kvalitet og tilgjengelighet – Ingen endring fra forrige rapportering. Det er lange 
ventetider sett opp mot prioriteringsregelen og interne styringsmål. Ventetid har økt 
over sommeren. Økning i fristbrudd, nedgang i direkte time. 
 

2. Økonomi - ingen endring i sannsynlighet eller konsekvens fra forrige rapportering, 
men positiv resultatutvikling. Lavere aktivitet enn forventet, inntektstap etter 
omlegging av inntektssystem for lab.tjenester, kombinert med forsinkelser i 
effektiviseringsarbeid gir høy sannsynlighet for at budsjettet ikke innfris. Det jobbes 
med kompenserende tiltak, men det vurderes at effekten av disse ikke vil være 
tilstrekkelig for å nå resultatmålene for 2018. Prognosen for 2018 er uendret, kr 0. 

 
3. Bemanning - ingen endring fra forrige rapportering. Bemanningsnivået er lavere enn i 

fjor, men høyere enn budsjettert. Det er lagt opp til en nedgang på 58 årsverk i 2018, 
men noen av tiltakene er ikke effektuert ennå og vil ikke gi full effekt i inneværende 
år. Høyere sykefravær og derav høyere vikar-innleie har negativ effekt på 
omstillingsarbeidet.  Organisasjonen må ha spesielt fokus på løpende helsetjenester og 
at kvaliteten ikke blir negativt påvirket av omstillingsarbeidet. 
 

4. Aktivitet - ingen endring fra forrige rapportering. Det er behov for økt produktivitet 
for å nå resultatmålet. Resultatene hittil i år viser negativ utvikling. 

 
5. Strategi – attraktivitet og konkurransesituasjon – Ingen endring fra forrige 

rapportering. Sykehuset må jobbe aktivt og mer bevist med å tilpasse seg 
konkurransesituasjonen som er styrt av pasientrettighetene, for å holde kostnadene 
knyttet til FBV og gjestepasienter på et lavt nivå.  

 
6. Prioriteringsregelen – Ingen endring fra forrige rapportering.  Prioriteringsregelen er 

ikke oppfylt. Lavt aktivitetsnivå i psykiatrien har påvirket ventetidene negativt. 
Nedgangen i aktivitet i psykiatrien skyldes i hovedsak et økende antall vakante 
terapeutstillinger. 
 

Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Historisk utvikling

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 T1‐17 T2‐17 T3‐17 T1‐18

1 Kvalitet og tilgjengelighet x x

Ventetid

Fristbrudd

Infeksjoner

Direkte time

Korridorpasienter

Pasientsikkerhetsprogrammet

2 Økonomi x x

3 Bemanning x x

Årsverk

Variabel  lønn og innleie

Sykefravær og AML

Kompetanse

4 Aktivitet somatikk og psykiatri x x

5 Strategi ‐ attraktivitet og konkurransesituasjon x x

6 Prioriteringsregelen x x

7 Informasjonssikkerhet ‐ personvern ‐ ny EU direktiv x x

8 Fritt behandlingsvalg x x
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7. Informasjonssikkerhet – Redusert sannsynlighet fra forrige rapportering. Rutiner i 
forbindelse med ivaretakelse av personopplysninger iht nytt lovverk er i ferd med å bli 
etablert. 
 

8. Fritt behandlingsvalg – Ingen endring fra forrige rapportering. FBV-ordningen 
medfører økende kostnader i forbindelse med behandlingsforløpets lengde, særlig 
innen psykiatri og TSB. Sykehuset er pliktig til å opplyse pasienten om alternative 
behandlingsinstitusjoner.    
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I tabellen under fremkommer planlagte og iverksatte tiltak for å redusere risikoen og øke måloppnåelsen:   

Planlagte og iverksatte tiltak i forhold til risikoområder i Sykehuset Telemark HF per 3. tertial 2017 

Risikoområder  Beskrivelse 

Mulig konsekvens 

Tiltak  Effekt  Ansvar  Frist 

1. Kvalitet og tilgjengelighet 
Ventetid 

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. 

Internsertifisering av sekretærer etter modell fra OUS 
gjennomføres fra høsten 2018. Bidrar til økt kompetanse og 
fokus. 

Fokus på lengre planleggingshorisont.  Sekretærstyrt 
timebok.   

Månedlig rydding i ventelister for å unngå fristbrudd, 
langventere, unødig ventetid og løftebrudd.   

Iverksatt prosjekt for å redusere ventetid i BUP til 30 dager 
for å innfri prioriteringsregelen i 2018. 

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, 
infeksjoner knyttet til sentralvenøse kateter og sepsis 
videreføres. Tavlemøter er innført på intensivavdelingen og 
på sengepostene. Det er særlig oppmerksomhet på å 

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 

forebygge postoperative infeksjoner og redusere bredspektret 
antibiotika, blant annet ved smittevernvisitter og 
antibiotikastyringsprogram. Tiltakene har så langt vist god 
effekt, og de videreføres. 

Fokus på langtidsplanlegging av legenes arbeidsplaner. 
Ferier, permisjoner og kurs legges inn i planene. Samlet 
ligger klinikkene på 81 % pr. juli. 

 

Korridorpasienter er nå på et stabilt lavt nivå etter at tiltak har 
vært gjennomført. 

 

Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet anses som 
implementert med unntak av Samstemming av 
legemiddellister.  

 
 
 
 
 
Pasienten får 
timeavtale 
sammen med 
bekreftelse på 
mottatt 
henvisning. 
 
Ingen 
korridorpasienter 
 
 
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 

Det jobbes fortsatt med gjennomgang av egen drift og 
identifisering av tiltak både på inntekt- og kostnadssiden.  
Akkumulert resultatet pr august er -3,2 millioner, som er 23,3 
millioner lavere enn budsjettert. Sykehuset styrer mot et 
nullresultat for året, som er 30 millioner lavere enn budsjett. 
 
Endring i finansiering av laboratoriemedisin gir en vesentlig 
nedgang i inntektene, størrelsesorden 18 – 20 millioner. 
Enkelte klinikker mangler fremdeles konkrete tiltak for å løse 
uløst budsjettutfordring 2018. Klinikkene følger opp sine 
respektive tiltaksplaner jevnlig, og det er et kontinuerlig 
fokus på kostnadseffektivisering. 

Sikre økonomisk 
handlingsrom i 
henhold til 
budsjettert 
resultatbane og 
investerings-
program. 

Klinikksjefer,  
ledere og stab 

 

Løpende 
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høy kvalitet på 
pasientbehandlingen 

3. Bemanning  
Årsverk, 
variabel lønn 
og innleie 

Sykefravær 

 

 

 

AML-brudd 

 
Kompetanse 
og rekruttering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det arbeides med omstilling, nedbemanning og bedre 
ressursutnyttelse for å nå budsjettmålet for 2018.   

 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  
 Sykefraværet ligger pr. juni på 7,39 %. STHF vil ikke nå 

målsetningen for 2018. 
 

 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) 

 

Sikre økonomisk 
bæreevne 
 
 
 
Redusert 
sykefravær 
 

 

Redusert antall 
AML-brudd 

Riktig 
kompetanse på 
rett sted og til rett 
tid 

 

 

 

Klinikksjefer 
og ledere 

 

HR-enhet/ 
klinikker 

 

 
HR-enhet/ 
klinikker 
HR-enhet/ 
klinikker 

 

 

 

 

 
HR/Analyse 

Løpende 

 

 

Løpende 

 

 

Løpende  

Løpende 

 

 

 

 

 
 
Løpende 
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Ressursplan-
legging 
 

 

Sikre utnyttelse av 
ressurser på best mulig 
måte i 
pasientbehandlingen 

 Det er utarbeidet en handlingsplan for ressursstyring, og 
etablert en arbeidsgruppe som følger opp 
konsernrevisjonens anbefalinger, slik at tiltak 
gjennomføres. 

Forbedring av 
intern styring og 
kontroll 

  

4.  Aktivitet somatikk og psykiatri 

  
 
 
 
 
 
 
Sviktende 
pasientgrunnla
g ØH 

Ikke god nok 
ressursutnyttelse 

Lengre ventetider og 
fristbrudd 
 
 
ØH-tilbudet må 
opprettholdes, men er 
kostnadsdrivende. 

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. 
 
Omdisponering av operasjonsteam fra Notodden til Skien iht 
pasienttilgang. 
 
Bedre utnyttelse av tilgjengelig arbeidstid i 
operasjonsplanlegging. Tiltak for KIR igangsettes høsten 
2018. 
 

Økt aktivitet og 
bedre utnyttelse 
av ressursene. 

Flere pasienter får 
behandling. 

 

 

Klinikker Løpende 

5.  Strategi – attraktivitet og konkurransesituasjon 
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  Sykehuset må jobbe 
aktivt og mer bevist med 
å tilpasse seg 
konkurransesituasjonen 
som er styrt av 
pasientrettighetene, for å 
holde kostnadene 
knyttet til FBV og 
gjestepasienter på et lavt 
nivå. 

Det er et kontinuerlig fokus på å innfri kvalitetskravene og 
redusere ventetider. 

STHF skal 
fremstå som 
attraktivt for 
pasienten 

Klinikker Løpende 
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6. Prioriteringsregelen 

 Aktivitet 
 
 
Ventetider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriteringsregelen er 
ikke oppfylt med lavere 
vekst i aktivitet eller 
kostnader i PHV/TSB 
enn i somatikk. 

 

Prioriteringsregelen er 
ikke oppfylt med mindre 
reduksjon i ventetider 
innen PHV/TSB enn i 
somatikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økt aktivitet og reduserte ventetider innen PHV/TSB krever 
økt produktivitet og alle behandlerstillinger besatt: 
 

 Rekruttere og beholde medarbeidere 
o Fremstå attraktivt 
o Faglig kompetanse og kvalitet viktigst 
o Forskningsmuligheter og 

veiledningskompetanse 
o Lønn; helst ikke under andre HF og 

kommune 
o Ansette de med lokal forankring 
o Fremsnakkende kultur 

 
 Oppfølging medarbeidere 

o Registrere og følge opp pasientporteføljen 
o Rask og effektiv igangsetting 
o Effektivt forløp 
o Avslutte til riktig tid med god dialog 1. linje 
o Riktig pasient til riktig behandler 

 
 Planlegging – logistikk 

o Strukturere arbeidsdag/timebok 
o Raske og gode inntaksrutiner ved henvisning 
o Veileder ikke hindre raskt inntak 
o God planlegging av forløp 
o Riktig planleggingshorisont 
o Mer intensive pasientforløp 
o Oppfølging ventetid med ev korrigerende 

tiltak 
o Gjennomføre effektive forløpspakker-

prosjekter 
o God team-planlegging 
o Vurdere rask første vurderingssamtale 

Større vekst i 
aktivitet og 
reduserte 
ventetider: 

Flere pasienter får 
behandling. 

Mer intensive 
behandlingsforløp 
og pasientene 
unngår unødig 
venting. 

Reduserte 
ventetider 

 

Oppfylt 
prioriteringsregel 

Klinikksjefer 
og ledere 

 

Klinikksjefer 
og ledere 

 

 

Ledere på alle 
nivå innen 
BUP/VOP og 
TSB 

Løpende 

 

 

Des.2018 

 

 

Des. 2018 
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Kostnader per 
tjenesteområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsettingen om større 
vekst/mindre 
reduksjoner i kostnader 
for PHV/TSB enn i 
somatikk fra 2017 til 
2018 er vanskelig å 
oppnå på grunn av stor 
økning i kostnader til 
FBV innen PHV/TSB i 
2017, samt betydelige 
kostnadsøkninger innen 
somatikken i 2018 

 Effektivisere teamsamarbeid – flerfaglig arbeidsform 
o Møtevirksomhet, møtestruktur 
o Dialog eksterne samarbeidspartnere 
o Utvide gruppebehandling? 

 
 Vurdere å prosjektorganisere noen tiltak 

o F. eks: Forløp noen pasientgrupper 
o Rask første samtale 

 
 Samarbeid med 1. linje og avtalespesialister 

o Riktige/riktigere henvisninger 
o Spesialist ut til fastlegekontor 
o Samarbeid med avtalespesialister 

 
BUP har intern målsetting om ventetid påstartet pasient på 30 
dager innen utgangen av 2018. 
 
Større kostnadskontroll innen somatikken vil muliggjøre 
oppfyllelse av prioriteringsregelen. Også PHV/TSB har 
måttet ta sin del av innsparingstiltakene ved sykehuset. En 
vesentlig andel av PHV/TSB er elektiv virksomhet med 
større potensiale for kostnadskontroll og reelle kutt enn hva 
som er tilfelle ved ØH-funksjoner. Rekrutteringsvansker og 
turnover gir reduserte lønnskostnader. 
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7.  Informasjonssikkerhet 

 Rollefordeling 
HF og RHF 
 
 
 
 
 
 
 
Internkontroll 
 
 
 
Vedtak fra 
Datatilsynet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny 
personvernlov
givning fra 
mai 2018. 

Databehandleransvar –
det har vært uklar 
rollefordeling mellom 
HF og RHF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sykehuset Telemark 
skal påse at krav som 
følge av EUs 
personvernforordning 
(GDPR) ivaretas. 
 
Sykehuset Telemark 
skal bidra til å revidere 
felles regionalt 

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 av 
for eksempel risikovurderinger.  
 
Tiltak i STHF;  

 Mandat for Årsplan internkontroll 
informasjonssikkerhet er vedtatt i adm. dir. møte. 

 Bevisstgjøring av bla. taushetsplikt gjennom DIPS 
superbrukerdag og artikler på intranettet 

 Tilgangsstyring: full gjennomgang, justering og 
dokumentere dette overfor Datatilsynet. Årlig 
revisjon. 

 Loggkontroll: intensivert loggkontroll gjennomføres 
for å svare opp Datatilsynet. 

 Det må konkretiseres planer for hvordan og når vi 
innfører statistisk logganalyse 
(Mønstergjenkjenningsprosjektet). 

 
 
 
GDPR er etablert. 
 
 
 
 
Sykehusets informasjonssikkerhetsleder deltar i regonalt 
arbeid for revidering av styringssystemet - ok fremdrift 
 
 

Avklart 
rollefordeling 
mellom HF og 
sykehus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADs 
ledergruppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSL 
 
 
 
 
SSL 
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styringssystem for 
informasjonssikkerhet i 
henhold til de krav og 
endringer som ligger i 
innføringen av EUs 
personvernforordning 
(GDPR) og effektuere 
endringene i eget 
styringssystem for 
informasjonssikkerhet. 
 
Statistisk logganalyse 
gir helseforetakene 
verktøy som gir 
mulighet for systematisk 
gjennomgang av logger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rutiner for manuell logganalyse er innført ved sykehuset. 
Når regionalt prosjekt for logganalyse er klar for iverksettelse 
vil sykehuset gjennomføre dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSL 
 

8. Fritt behandlingsvalg 

  FBV-ordningen gir 
pasienten rett til å velge 
behandlingssted, og 
sykehuset er pliktig til å 
opplyse om alternativer. 
Kostnader knyttet til 
alternative 
behandlingssteder for 
psykiatri og TSB har økt 
kraftig i 2018 som følge 
av blant annet 
nyetableringer. 

Sykehuset er pliktig til å informere om alternative 
behandlingsinstitusjoner, men henviser ikke selv pasienter 
unødig. 
 
Opprettholde dialog med fastleger for å påvirke 
henvisningspraksis. 
 
Sykehuset må kunne vise til et godt behandlingsforløp for å 
fremstå som attraktive hos pasientene. 
 
 

 Klinikksjefer 
og ledere 

Løpende 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Utskifting av analyselinje for medisinsk biokjemi ved Sykehuset 
Telemark  
  
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
065- 2018 Henrik Høyvik, klinikksjef MSK  

Øystein Næss, økonomidirektør  
 

Beslutning 26.09.2018 

                                                                                                   
 
Trykte vedlegg: Økonomi underlag (unntatt offentlighet offl. § 23 første ledd) 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten:  
Ja, en ny analyselinje vil sikre raske og korrekte svar slik at god og sikker pasientbehandling 
kan ivaretas. Dagens linje er slitt, hyppigheten på driftsstanser øker og det kan medføre lengre 
svartid og redusert analysekvalitet.  
 
 

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret godkjenner at det gjennomføres anskaffelse av ny analyselinje ved Sykehuset 
Telemark HF.  

 
2. Styret godkjenner at det søkes Helse Sør-Øst RHF om godkjenning av anskaffelsen og 

bruk av finansiell leasing som finansieringsform. 
 

3. Styret forutsetter at besparelser i driftsutgifter og inntektsøkning finansierer 
investeringen slik det fremgår av saksutredningen.  
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Bakgrunn for saken 
 
Avdeling for laboratoriemedisin bidrar med analyser som underlag til beslutning ved 
diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Et effektivt og velfungerende 
laboratorium med stabil drift er viktig for å sikre høy pasientsikkerhet, gode pasientforløp og 
effektiv drift. Laboratoriets hovedoppgave er analysering av prøver fra sykehusets pasienter 
(inneliggende og polikliniske) og prøver fra primærhelsetjenesten (herunder fastleger, 
sykehjem og hjemmetjenesten etc.). Om lag 50% analysene som Sykehuset Telemark utfører 
er knyttet til prøver fra primærhelsetjenesten og sykehuset mottar prøver fra over 90% av alle 
fastlegekontorene i Telemark. Det er en stor fordel at prøvene analyseres hos oss hvis 
pasienten blir innlagt, da legene kan vurdere en samlet historikk av prøvesvar og økonomisk 
sett gir dette sykehuset en betydelig inntekt. 
 
Normal avskrivning for analyseinstrumenter i laboratoriet er ca. 10 år. Analyselinjen er nå 
over 12 år, og må derfor byttes for å sikre kvalitet og leveranser. En overskredet forventet 
levetid øker risikoen for driftsstans. Vi erfarer hyppigere driftsstanser som kan gi redusert 
pasientsikkerhet i form av økte svartider og dårligere kvalitet. Raske og gode 
laboratorieanalyser er helt avgjørende for en god framtidig pasientbehandling ved sykehuset. 
 
Det har vært en betydelig økning av analysevolumet fra år til år og veksten siden linjen var ny 
er nærmere 100%, fra 2,8 millioner analyser i 2007 til 5,3 millioner i 2017. Dagens 
analyselinje har begrenset kapasitet til å håndtere ytterligere vekst.  
 
Den nye planlagte automasjonsløsningen vil kunne håndtere en økning av analysevolumet i 
størrelsesorden 40% uten en tilsvarende økning i antall stillinger. Den årlige veksten de siste 
årene har ligget i størrelsesorden 2-4%. I lønnsomhetsberegningene er det lagt inn en årlig 
aktivitetsvekst på 1-2 %, som er en konservativ vurdering. 
 
Sykehuset Telemark har høye utgifter knyttet til forbruksmateriell (reagenser) som benyttes i 
forbindelse med analysene. Det er leverandøren av laboratorieutstyret som også leverer 
reagenser tilpasset utstyrsparken. Rammeavtaler for reagenser inngås derfor som regel 
samtidig med utstyrsanskaffelser. Ved utskiftning av utstyrsparken er det således god 
mulighet til å forhandle frem bedre priser på forbruksmateriell.  
 
 

Investeringstiltaket 
 
Valg av overordnet løsning er basert på en grundig utredning organisasjonen der 
konsekvenser for kvalitet og service, personale og økonomi er hensyntatt. De økonomiske 
vurderingene er basert på foreløpige priser og forslag fra leverandørene, jfr. vedlegg 1 som er 
unntatt offentlighet på grunn av konkurransehensyn. 
 
Andre	løsninger	er	vurdert:	
1. «Null	alternativ»	‐	anskaffelse	av	linje	tilnærmet	identisk	med	dagens	løsning	

En tilnærmet lik linje med dagens vil ha andre dimensjoner og løsninger, samt andre krav 
til ventilasjon, VVS og elektro slik at en betydelig ombygging allikevel vil være 
nødvendig. Vi mister også muligheten for å automatisere flere av dagens manuelle 
operasjoner og ved det bemanningsreduksjoner, samt redusert mulighet til å håndtere et 
framtidig økt analysebehov.   
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2. «Utfase»	analyseaktiviteten	
 
Private laboratorium: 

• Nærmeste aktuelle laboratorium vil være i Oslo. 
• 2 timers økt transporttid, samt at det ikke er døgnkontinuerlig drift vil medføre økte 

svartider. Resultat er forsinket diagnose, økt liggetid, økte kostnader m.m.  
• Prøvesvar ikke inn i DIPS. Pasienter som kommer inn som inneliggende må ta nye 

blodprøver som medfører økte kostnader og økt liggetid. 
• Tap av inntekter  
• Risiko for tap av andre typer prøver også. 

 
Utfase/samarbeid med nærliggende HF: 

• SiV: 
• Har nylig installert analyselinje 
• Ikke dimensjonert for en evt. flerdobling av prøvevolum 
• Lengre svartider 

• Andre: 
• Betydelig lengre svartider 
• Utfordringer med elektronisk kommunikasjon 
• Ikke dimensjonert for store ekstra prøvevolumer 

 

Finansiering 
 
Begrenset likviditet i foretaket gjør det vanskelig å gjennomføre anskaffelsen med egne 
investeringsmidler uten at det vil få vesentlige konsekvenser for andre prioriterte 
investeringstiltak. Ved et resultat i balanse for sykehuset er tilgjengelig kontantstrøm til 
investeringer om lag 35 millioner kroner. Det vil derfor være ønskelig å finne en annen 
finansieringskilde for investeringen.  
 
Styret for Sykehuset Telemark behandlet i sak 047-2018 retningslinjer for anvendelse av 
finansiell leasing som finansieringsform, og vedtok at finansiell leasing kan benyttes som 
finansieringskilde for særskilte investeringsprosjekter i samsvar med Helse Sør-Øst sin 
finansstrategi. Styret skal likevel godkjenne de enkelte investeringer som foreslås finansiert 
med leasing. Iht. fullmakter skal alle investeringer over 20 millioner kroner godkjennes av det 
regionale helseforetaket etter styrebehandling i helseforetaket. Ved anbefaling om finansiell 
leasing skal det regionale helseforetaket også godkjenne finansieringsformen.  
 
Slik situasjonen ved sykehuset er nå med stort investeringsetterslep og knapphet på 
investeringsmidler, taler investeringens størrelse for å velge en løsning med finansiell leasing 
for selve utstyrsanskaffelsen. Den foreløpige kost-nytte vurderingen av investeringen viser at  
besparelsene vil overstige de økte renteutgifter ved en finansiell leasing.  
 
Bruk av finansiell leasing vil øke den samlede investeringsrammen i 2019 og det vil sette 
sykehuset raskere i stand til å erstatte gammelt utstyr med nytt og driftssikkert utstyr. 
 
 
 
 



Side 4 av 4 
 

Overgangsperiode 
 
Analysevirksomheten må pågå for fullt under installasjonsperioden og på en slik måte at den 
daglige driften for rekvirentene blir minst mulig påvirket. Instrumenter må flyttes ut av 
installasjonsområdet noe som tilsier at mer av analysejobben må utføres manuelt i denne 
perioden. Dette fordrer nøye planlegging og gode risikovurderinger.  
 

Fremdriftsplan 
 
Fremdriftsplanen har en avhengighet til formell godkjenning av investeringen av styret ved 
Sykehuset Telemark og deretter av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Foreløpig plan har følgende hoved milepæler:  
 

1. Valg av leverandør i april 2019 
2. Driftsstart i april 2020.  

 
Arbeidet med kravspesifikasjon foregår parallelt for å opprettholde fremdrift mens 
nødvendige godkjenningsprosesser pågår. 
 
 
Administrerende direktørs oppsummering og konklusjon  
 
Administrerende direktør vil understreke at behovet for utskifting av analyselinjen er stort.  
Oppsummert vil utskiftning av foretakets analyse-/laboratorieutstyr gi flere fordeler:  

• Større kapasitet  
• Større driftsstabilitet  
• Raskere svartider og bedre pasientflyt  
• Bedre pasientsikkerhet  
• Mulighet for utvidet analyserepertoar  
• Bedre service internt i sykehusene og overfor primærhelsetjenesten  
• Høyere effektivitet  

 
Beregninger viser at anskaffelsen har en positiv kost-nytte vurdering. Ytterligere 
automatiserte arbeidsprosesser, lavere kostnader til forbruksmateriell enn i dag og økte 
inntekter forventes å finansiere investeringen i hele avtaleperioden.  
 
Saken er diskutert med de tillitsvalgte og verneombud i møte 14. september 2018. 
 
Dersom styret slutter seg til bruk av finansiell leasing som finansieringsform knyttet til 
anskaffelsen, vil administrerende direktør følge opp saken overfor Helse Sør-Øst med søknad 
om godkjenning av bruk av finansiell leasing til finansiering av investeringen, innenfor gitt 
kostnadsramme, og i samsvar med de krav som stilles til slike søknader. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Elektronisk kurve og medikasjon 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
066-2018 Fagdirektør og Benedicte Børge-Ask 

 
Orienteringssak 26.09.2018 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:    
Utrykte vedlegg: 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
 
 
Ingress:  
Sykehuset Telemark skal innføre en elektronisk løsning for kurve og medikasjon (Metavision).  
 
Styret fikk i mai (sak 033-2018) en orientering om hva elektronisk kurve er, hvordan innføringen 
er tenkt gjennomført og hvordan prosjektet er organisert.  
 
Innføringen av Metavision vil skje puljevis, og første oppstart er planlagt ved anestesi, intensiv og 
operasjonsavdelingene i Skien i slutten av november 2018.  
 
Prosjektleder Benedicte Børge-Ask deltar i møtet og presenterer status på arbeidet. Styret vil få 
tilsendt presentasjonen etter møtet.  
  
 
Forslag til vedtak:  
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
 
Skien, den 18. september 2018 
 
 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Høringsdokument for Ambulanseplan 2035 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
067-2018 Annette Fure, Utviklingsdirektør og 

prosjekteier 
Knut Inge B Skoland, Avdelingsleder for 
Prehospitale tjenester og prosjektleder 

Vedtak 26.9.2018 

                                                                                                
Trykte vedlegg:  

Høringsdokument Ambulanseplan 2035 
 
Utrykte vedlegg:  
  
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? 
Ja, videreutvikling av de prehospitale tjenestene i Telemark vil ha stor betydning for 
pasientsikkerheten. 
 
 
Ingress: 
 
Styret i Sykehuset Telemark behandlet i 2014 sak 51; Videreføring av driftsmodell for 
ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF. Styret vedtok der å videreføre ordningen med 
private ambulansetjenester for 7 av Sykehuset Telemarks 12 ambulansestasjoner. Anbudsperioden 
var på 5 år, fra 1. april 2015 til 1. april 2020, med opsjon på årlig forlengelse i inntil 3 år.  
Styret ba videre om å få en prinsipiell styresak for ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF 
til behandling i god tid før avtaleperioden for ambulansestasjonene utløper i 2020.  
For å kunne fremme en anbefaling for ambulansedriften og evt. nye driftsavtaler med private 
aktører har det vært nødvendig å vurdere ambulansetjenesten i Telemark i sin helhet. Det ble 
derfor startet et arbeid med å lage og iverksette en overordnet og langsiktig plan for alle områder 
som omfatter de prehospitale tjenestene i Telemark. Herunder inngår bil- og båt- 
ambulansetjeneste, samt ulike avtaler med kommunale- og frivillige akutthjelpere/first respondere.  
Pasientreiser er ikke en del av denne planen.  
 
Arbeidet ble organisert i prosjekt «Ambulanseplan 2035».  
Sykehusets siste ambulanseplan for Telemark ble utarbeidet i perioden 1997-1999. 
 

Fra mandatet ble følgende målsetning formulert; 

Formålet med arbeidet er å sikre innbyggerne i Telemark gode prehospitale tjenester ved å 
sørge for god beredskap, riktige ressurser, høy kompetanse og fremtidsrettet behandling i 
tråd med lover og forskrifter. 

Pasienten skal oppleve å få likeverdige, trygge, samordna og effektive tjenester av høy 
kvalitet i hele fylket. Prosjektet “Ambulanseplan 2035” har som mål å lage og iverksette 
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en overordnet og langsiktig plan for alle områder som omfatter de prehospitale tjenestene 
i Telemark med hovedvekt på ambulansetjenesten sitt ansvarsområde. 

Planen skal bl.a. inneholde anbefalinger innenfor følgende områder; 

 Struktur, kapasitet og ressurser: 
o Struktur for ambulansestasjoner i Telemark 

- Hvor mange skal det være og hvor skal de ligge?  
o Antall ambulanser på de ulike stasjonene og til hvilke tider på døgnet? 

 

 Optimal bruk av ambulansetjenesten – Riktig kjøretøy til riktig pasient 
o Supplere med syketransportbil (hvite ambulanser), akuttbiler, helsevaktbil 

(ref. Helse Midt RHF og Røros kommune) el.l. til egnede 
pasienttransportoppdrag? 
 

 Drift og organisering 
o Drift av stasjoner og organisering 

- Skal stasjoner driftes i egen eller ekstern regi?  
- Samme driftsmodell for tettbygde strøk vs. ikke tettbygde strøk? 
- Organisasjonsstruktur?  
- Skal bilambulanse eies eller leases? Muligheter for regionalt samarbeid? 
 

 Kompetanse: 
o Krav til kompetanse for ambulansearbeidere 

- Kun fagarbeidere og/eller bachelor paramedic eller tilsvarende? 
o Krav til medisinskfaglig deltagelse (anestesilege, legevaktslege, osv.) under 

ambulansetransport.   

 
Ambulansetjenesten i Telemark står overfor en rekke muligheter og utfordringer i nær fremtid. I 
planen er det sett spesielt på muligheter og utfordringer innen områdene aktivitet, ressursutnyttelse 
og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-
løsninger. Dagens tjeneste er velfungerende, og pasientene mottar langt på vei likeverdige 
tjenester i hele fylket, men fremtidige utfordringer i forhold til forventet utvikling innen 
oppdragsmengde og økende behov for kompetanse må planlegges.  

«Ambulanseplan 2035» for Sykehuset Telemark skisserer den ønskede retningen for hvordan 
ambulansetjenesten skal utvikles i årene fremover og definerer i den forbindelse fem strategiske 
mål. Dette er de samme målene som er spesifisert i Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan for 
prehospitale tjenester. De strategiske målene konkretiseres i ulike delmål, og etter behov kan 
konkrete delprosjekter være nødvendige å gjennomføre for å realisere overordnet målsetning. 

De fem strategiske målene for prehospitale tjenester i perioden 2018-2035 er:  

1. Pasientene mottar rask og riktig helsehjelp  
2. Helsepersonellet har nødvendig kompetanse 
3. Det sikres riktig og kostnadseffektiv ressursbruk 
4. Den akuttmedisinske kjeden er standardisert, sammenhengende og velfungerende 
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5. Tjenestene understøttes av formålstjenlige og velfungerende IKT-løsninger 
 

Basert på disse målene har Sykehuset Telemark utarbeidet følgende anbefalinger for planperioden 
frem til 2035: 

 Styrke beredskapen med 5 ambulanser og 3 syketransportbiler (hvite ambulanser) for å 
ivareta veksten i behovet i Telemark 

 Økt flåtestyring av ambulansene i Telemark for å ivareta sesongvariasjoner  
– «Riktig beredskap der folk er og ikke bare der folk bor»  

 Fylket inndeles i regioner i all hovedsak etter kommunenes legevaktstruktur med 2-3 
ambulansestasjoner i hver for å fremme økt samarbeid med legevaktene 

 Bidra til etablering av legevaktbil i Grenland sammen med kommunene 

 Slå sammen ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn 

 Fortsette drift med en kombinasjon av egne ambulansestasjoner og private 
ambulansestasjoner i neste 5-års periode. Sykehuset Telemark overtar drift av 
ambulansestasjon i Bamble i 2020 for å oppfylle valgt regionstruktur  

 Legge om fra tre døgnambulanser i Vinje/Tokke til to døgnambulanser og én 
dagambulanse 

 Ambulansetjenesten implementerer Helse Sør- Øst sin elektroniske pasientjournal (A-EPJ) 
 

 
Forslag til vedtak:  
 

 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til «Ambulanseplan 2035»  

 Dokumentet sendes ut på bred høring, med høringsfrist 1. desember 2018 

 Styret tar endelig Ambulanseplan 2035 opp til behandling etter at høringsperioden er 
avsluttet 
  
 

Skien, den 19. september 2018 

 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 
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1. Sammendrag 
 

«Ambulanseplan 2035» har som formål å sikre god og likeverdig ambulansetjeneste av høy kvalitet til 
hele befolkningen i Telemark. Planen gir en ønsket utviklingsretning for ambulansetjenesten i fylket 
og en tilpasning til fremtidens dimensjoneringsbehov.  

«Ambulanseplan 2035» bygger på Helse Sør-Øst Regionale helseforetak sin «Utviklingsplan for 
prehospitale tjenester» [1] hvor den overordnede målsetningen er: Det skal sikres effektive og trygge 
prehospitale tjenester med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet, som understøtter den 
funksjonsdeling som etableres innenfor sykehusområdet og i regionen som helhet.  

Ambulansetjenesten i Telemark står overfor en rekke muligheter og utfordringer i nær fremtid. I 
planen er det sett spesielt på muligheter og utfordringer innen områdene aktivitet, ressursutnyttelse 
og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-
løsninger. Dagens tjeneste er velfungerende, og pasientene mottar langt på vei likeverdige tjenester i 
hele fylket, men fremtidige utfordringer i forhold til forventet utvikling innen oppdragsmengde og 
økende behov for kompetanse må planlegges.  

«Ambulanseplan 2035» for Sykehuset Telemark skisserer den ønskede retningen for hvordan 
ambulansetjenesten skal utvikles i årene fremover og definerer i den forbindelse fem strategiske mål. 
Dette er de samme målene som er spesifisert i Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan for 
prehospitale tjenester. De strategiske målene konkretiseres i ulike delmål, og etter behov kan 
konkrete delprosjekter være nødvendige å gjennomføre for å realisere overordnet målsetning. 

De fem strategiske målene for prehospitale tjenester i perioden 2018-2035 er:  

1. Pasientene mottar rask og riktig helsehjelp  
2. Helsepersonellet har nødvendig kompetanse 
3. Det sikres riktig og kostnadseffektiv ressursbruk 
4. Den akuttmedisinske kjeden er standardisert, sammenhengende og velfungerende 
5. Tjenestene understøttes av formålstjenlige og velfungerende IKT-løsninger 
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Basert på disse målene har Sykehuset Telemark utarbeidet følgende anbefalinger for planperioden 

frem til 2035: 

 Styrke beredskapen med 5 ambulanser og 3 syketransportbiler (hvite ambulanser) for å 

ivareta veksten i behovet i Telemark 

 Økt flåtestyring av ambulansene i Telemark for å ivareta sesongvariasjoner  

– «Riktig beredskap der folk er og ikke bare der folk bor»  

 Fylket inndeles i regioner i all hovedsak etter kommunenes legevaktstruktur med 2-3 

ambulansestasjoner i hver for å fremme økt samarbeid med legevaktene 

 Bidra til etablering av legevaktbil i Grenland sammen med kommunene 

 Slå sammen ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn 

 Fortsette drift med en kombinasjon av egne ambulansestasjoner og private 

ambulansestasjoner i neste 5-års periode. Sykehuset Telemark overtar drift av 

ambulansestasjon i Bamble i 2020 for å oppfylle valgt regionstruktur  

 Legge om fra tre døgnambulanser i Vinje/Tokke til to døgnambulanser og én dagambulanse 

 Ambulansetjenesten implementerer Helse Sør- Øst sin elektroniske pasientjournal (A-EPJ) 
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2. Bakgrunn for arbeidet 
 
Styret i Sykehuset Telemark behandlet i 2014 sak 51; Videreføring av driftsmodell for 
ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF. Styret vedtok der å videreføre ordningen med private 
ambulansetjenester for 7 av Sykehuset Telemarks 12 ambulansestasjoner. Anbudsperioden var på 5 
år, fra 1. april 2015 til 1. april 2020, med opsjon på årlig forlengelse i inntil 3 år.  
Styret ba videre om å få en prinsipiell styresak for ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF til 
behandling i god tid før avtaleperioden for ambulansestasjonene utløper i 2020.  
For å kunne fremme en anbefaling for ambulansedriften og evt. nye driftsavtaler med private aktører 
har det vært nødvendig å vurdere hele ambulansetjenesten i Telemark i sin helhet. Det ble derfor 
startet et arbeid med å lage og iverksette en overordnet og langsiktig plan for alle områder som 
omfatter de prehospitale tjenestene i Telemark. Herunder inngår bil- og båt- ambulansetjeneste, 
samt ulike avtaler med kommunale- og frivillige akutthjelpere/first respondere.  
Pasientreiser er ikke en del av denne planen.  
 
Arbeidet ble organisert i prosjekt “Ambulanseplan 2035”.  
Sykehusets siste ambulanseplan for Telemark ble utarbeidet i perioden 1997-1999. 
 

2.1. Ambulanseplanens forankring 

Ambulanseplanen er basert på føringene i sykehusets Utviklingsplan 2035 [2] og Regional 
Utviklingsplan for prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst 2018-2025 [1]. 
I tillegg kommer relevante nasjonale føringer og utviklingstrekk i prehospitale tjenester, se kapittel 
3.1. 
 

2.2. Prosjektmandat 

Fra mandatet er følgende målsetning formulert; 
Formålet med arbeidet er å sikre innbyggerne i Telemark gode prehospitale tjenester ved å sørge for 
god beredskap, riktige ressurser, høy kompetanse og fremtidsrettet behandling i tråd med lover og 
forskrifter. 

Pasienten skal oppleve å få likeverdige, trygge, samordna og effektive tjenester av høy kvalitet i hele 
fylket. Prosjektet “Ambulanseplan 2035” har som mål å lage og iverksette en overordnet og langsiktig 
plan for alle områder som omfatter de prehospitale tjenestene i Telemark med hovedvekt på 
ambulansetjenesten sitt ansvarsområde. 

Planen skal bl.a. inneholde anbefalinger innenfor følgende områder; 

 Struktur, kapasitet og ressurser: 
o Struktur for ambulansestasjoner i Telemark 

- Hvor mange skal det være og hvor skal de ligge?  
o Antall ambulanser på de ulike stasjonene og til hvilke tider på døgnet? 

 

 Optimal bruk av ambulansetjenesten – Riktig kjøretøy til riktig pasient 
o Supplere med syketransportbil (hvite ambulanser), akuttbiler, helsevaktbil (ref. Helse 

Midt RHF og Røros kommune) el.l. til egnede pasienttransportoppdrag? 
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 Drift og organisering 
o Drift av stasjoner og organisering 

- Skal stasjoner driftes i egen eller ekstern regi?  
- Samme driftsmodell for tettbygde strøk vs. ikke tettbygde strøk? 
- Organisasjonsstruktur?  
- Skal bilambulanse eies eller leases? Muligheter for regionalt samarbeid? 
 

 Kompetanse: 
o Krav til kompetanse for ambulansearbeidere 

- Kun fagarbeidere og/eller bachelor paramedic eller tilsvarende? 
o Krav til medisinskfaglig deltagelse (anestesilege, legevaktslege, osv.) under 

ambulansetransport. Hvordan legge til rette for dette?   

 
Føringer og anbefalinger i denne planen vil få konsekvenser for struktur, kapasitet og tilhørende 
kostnader og påvirker STHF sitt ambisjonsnivå for ambulansetjenesten i Telemark fremover.  
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2.3. Prosjektorganisering 

Prosjektet ble organisert på følgende måte: 

Prosjekteier  

Annette Fure Utviklingsdirektør 
 

Styringsgruppe   
Annette Fure Utviklingsdirektør Prosjekteier 
Tom Helge Rønning Administrerende direktør  
Frank O. Hvaal Klinikksjef akutt- og beredskapsklinikken  
Per Urdahl Klinikksjef medisinsk klinikk  
Lars Ødegård Klinikksjef klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling  
Edvard Løchen Praksiskoordinator (PKO)  
Tron Simen Doksrød Avdelingsleder for anestesiologi  
Kine Jordbakke Prosjektleder akuttkjedeprosjektet  
Øystein Næss Økonomidirektør  
Anett Weber Foretakstillitsvalgt Delta  
Øystein Boklund Hovedverneombud   

 

Prosjektgruppe - Fase 1 og Fase 2  

Knut Inge B. Skoland Avdelingsleder for prehospitale tjenester Prosjektleder 
Ragnhild Grefstad Programkoordinator Prosjektstøtte 
Leif-Olav Røsholt Beredskapsleder  
Lene H. Krosshus Seksjonsleder ambulanse Notodden  
Jon Endre Vågen Seksjonsleder ambulanse Porsgrunn/Kragerø  
Ottar Høgli Seksjonsleder ambulanse Skien  
Elisabeth Holst Lærlingsansvarlig  
Helge Olsen Spesialrådgiver kompetanse  
Finn Robert Lund Medisinskfaglig rådgiver  
Thor Helge Gundersen Fagforbundet  
Jim Tommy L Vibeto Delta og Ambulansearbeider  
Freddy Klemetsen Verneombud Kragerø  
Bjørnar Johnsen Representant private ambulansestasjoner  
   
Etter behov:   
Controller Liv Marit Tveitan  
Irene Austad Analyse 

 
 

I Fase 2 deltok ikke Representant private ambulansestasjoner 
 

 

  

Referansegruppe   

Deltakere i avdelingsmøte i prehospital avdeling 
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3. Nasjonale føringer og utviklingstrekk i prehospitale 
tjenester 

3.1. Lover, forskrifter og overordnede retningslinjer 

Nedenfor er et utvalg av lover, forskrifter og utredninger som legger føringer for utviklingen av 
prehospitale tjenester i perioden 2018-2025, og frem mot 2035 (Se referanse HELSE SØR-ØST plan 
[1]): 

• NOU1 2015:17 Først og fremst 
• NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 
• St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 
• St. meld. nr. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)  
• St. meld. nr. 13 (2016–2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) 
• Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (Spesialisthelsetjenesteloven) 
• Akuttmedisinforskriften (Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning,  

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv.)  
• Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) 
• Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven) 
• Definisjonskatalogen for den akuttmedisinske kjede 
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
 

I de ulike utredningene og publikasjonene er en gjennomgående ambisjon at nasjonal styring og 
koordinering på tvers av regionene skal vektlegges for å bidra til større likhet i tjenestetilbudet, øke 
samhandlingen og forbedre ressursutnyttelse i prehospitale tjenester. Drift og utvikling av 
prehospitale tjenester skal skje innenfor rammen av medisinsk utvikling og behandlingslinjer, ulike 
lover og forskrifter, samt tilgjengelig finansiering. Videre påpekes det at det at den prehospitale 
tjenesten skal være desentralisert med god samordning, og at det legges vekt på samhandling og 
utnyttelse av ressurser samlet i primær- og spesialisthelsetjenesten.  

 

  

                                                           

 

 

1 NOU: Norsk offentlig utredning  
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3.2. Utviklingstrekk  

3.2.1. Beredskap og samhandling  
«Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (Akuttmedisinforskriften)» skal bidra til at befolkningen mottar forsvarlige og 
koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dette betyr 
at tjenestene må være tilgjengelige ved behov, det vil si i beredskap og i rimelig nærhet til 
hendelsessted, og de må imøtekomme de medisinske behovene pasientene har. 

Ansvaret for akuttmedisinske tjenester er organisert på to ulike forvaltningsnivå, primær- og 
spesialisthelsetjenesten, hvor begge nivåene har et «sørge for ansvar». Dette kan skape utfordrende 
grenseflater, noe som krever god samhandling og godt samarbeid mellom tjenestene og forutsetter 
at alle aktørene samarbeider om felles planlegging av ressursbruk og dimensjonering. Se kapittel 8.2 
for konkrete eksempler på nye samarbeidsmodeller. 

Videre er det nødvendig at de prehospitale tjenestene samarbeider godt med de andre nødetatene, 
politi og brann, som også har en sentral rolle i akutte utrykninger, særlig når det gjelder ulykker, 
branner og situasjoner hvor personellet er truet.  

Den akuttmedisinske kjeden består av personell ved AMK- og legevaktsentraler, i 
ambulansetjenesten, ved sykehusavdelinger med øyeblikkelig hjelp-funksjon innen somatikk, innen 
psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i akuttmedisinsk beredskap i kommunen, 
inkludert legevakt og hjemmetjenesten.  

Tjenesteperspektivet i den akuttmedisinske kjeden er som følger (hentet fra prosjektet «Akuttkjeden 
i Telemark», et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Telemark, kommunene i Telemark og 
primærhelsetjenesten); 
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Aktørene i de prehospitale tjenestene er: 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) spiller en sentral rolle i den akuttmedisinske kjeden. 
Ansvaret for å etablere og drive AMK-sentralene og medisinsk nødnummer 113 er en del av de 
regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar. AMK-sentralene driftes av helseforetakene. 

AMK mottar nødmeldinger, gir veiledning og iverksetter tiltak basert på «Norsk indeks for medisinsk 
nødhjelp» [3]. AMK koordinerer ambulanseressurser og er «navet» i samhandlingen i den 
akuttmedisinske kjede.  

Bilambulansetjenesten har utviklet seg fra å være en ren transporttjeneste med enkle 
førstehjelpsmuligheter til å bli en avansert og viktig del av den akuttmedisinske kjeden. Utvikling av 
ambulansefaget og ny teknologi gir økte muligheter for avansert diagnostikk og behandling utenfor 
sykehus.  

Det er i de senere årene i økende grad arbeidet med å differensiere transport av pasienter ved 
eksempelvis å introdusere syketransportbiler (hvite biler) og etablere et tettere samarbeid med 
Pasientreiser. En syketransportbil kan benyttes for pasienter som må transporteres liggende men 
som ikke har behov for behandling eller overvåking.  
Et annet eksempel er etablering av såkalt «en-redder enheter», det vil si enmannsbetjente enheter 
(også på sykkel eller motorsykkel) som kan ta seg raskt fram og starte avansert behandling, i påvente 
av videre oppfølging eller transport. Ambulansetjenesten vil i framtiden ha en enda større rolle i å 
sikre pasienten rett behandling til rett tid og på rett nivå.  
 
Luftambulansetjenesten er en viktig del av en helhetlig akuttmedisinsk kjede. Geografi og 
bosettingsmønster gjør at luftambulansetjenesten er sentral for effektiv behandling, transport og 
beredskap ved akutt sykdom eller skade. Tjenesten bidrar til et mer likeverdig helsetilbud i hele 
landet, og bidrar til at pasientene kan dra nytte av moderne behandlingstilbud ved tidskritiske 
tilstander, og når avstand til aktuelt sykehus er lang.  

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede driftsansvaret for luftambulansen i Norge, og 
helseforetakene har det medisinske ansvaret for tjenesten, herunder ansvaret for medisinskfaglig 
bemanning. Luftambulansetjenesten er et supplement til, og ikke en erstatning for, den øvrige 
akuttmedisinske beredskapen. 

Pasientreisekontorene i helseforetakene har ansvaret for planlagte reiser til og fra medisinsk 
behandling. Dersom det foreligger medisinske eller trafikale grunner for dekket reise kan behandler 
eller pasientreisekontorene gi pasienten rekvisisjon for dette. Pasientreisekontorene står for 
planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon, og har sammen med Pasientreiser HF ansvar for 
saksbehandling og refusjon av Pasientreiser uten rekvisisjon.  
Det er viktig at pasientreisers tjenester benyttes der det er mulig for å dekke det elektive 
transportoppdrag. I visse tilfeller rekvireres ambulanse til rene transportoppdrag, noe som er uheldig 
da det beslaglegger viktige ressurser som også er i beredskap. 

Pasientreiser HF er et nasjonalt helseforetak som administrerer reiser uten rekvisisjon, og som yter 
juridisk bistand og opplæring, gjennomfører nasjonale prosjekter, og bidrar til harmonisering av 
regelverk og praksis i forvaltningen av Pasientreiser på nasjonalt nivå.  
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NOU «Først og fremst» 2015:17 beskriver behovet for at den akuttmedisinske kjede i økt grad 
samarbeider med frivillige organisasjoner, som f.eks. Røde Kors og Norsk Folkehjelp, for å sikre at 
pasienten får hjelp i rett tid, spesielt i områder hvor det er langt til nærmeste sykehus. Utredningen 
påpeker at forventede endringer i sykehusstruktur kan innebære flere oppgaver og økt ressursbruk i 
prehospitale tjenester, særlig for ambulansetjenesten. Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i 
ambulansetjenesten er en forutsetning for å kunne sikre riktig medisinsk beredskap i fremtiden.  

Utredningen påpeker også at det er nødvendig å differensiere transportmidler i fremtiden, slik at 
pasienten mottar transport som er tilpasset behov og er i henhold til gjeldende forskrifter i Beste 
effektive omsorgsnivå (BEON). Dette vil føre til at totale ressurser utnyttes best mulig.  

Vestre Viken og Sykehuset Innlandet har jobbet med «akutthjelpere/førsterespondenter» i 
kommunene, og avklaring av roller og ansvar. Det er i ulik grad inngått avtaler om beredskap og 
suppleringstjeneste med frivillige organisasjoner i regionen, og enkelte steder er det praksis at 
brannvesenet fungerer som «akutthjelper/førsterespondent». Det pågår en utredning i regi av 
Direktoratet for sikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet angående føringer for å formalisere en 
slik ordning.  

«Akuttkjedeprosjektet i Telemark» i regi av Sykehuset Telemark arbeider med å standardisere 
akuttflyter (pasientforløp), med mål om at dette bidrar til tydeligere ansvarsfordeling, 
forventningsavklaring mellom aktørene, og raskere og enklere vei for pasient til riktig 
behandlingsnivå og -sted. 
«Akuttkjedeprosjektet i Telemark» har hittil bestått av tre delprosjekter; «Pasientflyt», «Samhandling 
og kunnskapsutvikling» og «Dokumentasjon, kommunikasjon og triage». Fra 2018 er ett fjerde 
delprosjekt startet; «Implementering og pilot».  

 

3.2.2. Kvalitet 
Det er gjennomført flere utredninger de senere årene som har kommet med tilrådninger knyttet til 
kvalitetsparameter og responstider i prehospitale tjenester. Tidsanbefalinger for akutte 
bilambulanseoppdrag ble først foreslått i «Hvis det haster….. NOU 1998:9», [4]. Det ble fremmet 
forslag til prehospitale responstidsmål for akutte oppdrag og hasteoppdrag, og det ble differensiert 
mellom tettbygde og grisgrendte strøk. Intensjonen var at målene etter hvert skulle bli til krav, men 
det har ikke vært politisk vilje til å sette slike krav eller å ta de økonomiske konsekvensene av disse.  

NOU-en «Først og fremst» [5] fra 2015 opprettholder de anbefalte responstidene fra 1998 og disse er 
nå definert som nasjonale målsetninger og blir benyttet som en sentral kvalitetsindikator for 
ambulansetjenesten. Anbefalingen for responstider definert her er at 90% av befolkningen skal nås 
innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk på akutte hendelser. 
Med responstid menes tid fra samtale kommer inn til AMK til første ambulanse er på stedet. 

Både i HELSE SØR-ØST RHF? og i Sykehuset Telemark HF arbeides det systematisk med å sikre høy 
kvalitet og redusere variasjonen gjennom blant annet å utarbeide gode og standardiserte prosedyrer, 
og koordinere drift og utvikling. Bevissthet om kunnskapsgrunnlaget for medisinsk praksis er økende i 
helsetjenesten, og det er nødvendig at dette også gjelder innen akuttmedisinen og 
ambulansetjenesten.  

I 2017 ble det gjennomført et regionalt arbeid i regi av Helse Sør-Øst RHF knyttet til videreutvikling 
og standardisering av kvalitetsindikatorer og virksomhetsstyring. Dette arbeidet tok utgangspunkt i 
allerede etablerte kvalitetsparametere, herunder parametere for hjertestans, brystsmerter og FAST-
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symptomer2, samt responstid i AMK-sentralene. Til tross for at mye er gjort, mangler vi fortsatt 
omforente systemer og prosedyrer som sikrer et felles og forpliktende standardiserings- og 
utviklingsarbeid, samt forvaltning av standardiserte løsninger, både regionalt og nasjonalt. 

For å sikre kvalitet i de prehospitale tjenestene i fremtiden må Helse Sør-Øst RHF og foretaket lykkes 
med en rekke faktorer som blant annet å nyttiggjøre ny teknologi, sikre innovasjon i tjenestene, sikre 
god ressursutnyttelse og organisering, samt øke samhandling, faglig utvikling og standardisering av 
tjenestene. Utvikling av felles styrings- og kvalitetsparametere for tjenesten er en sentral del av dette 
arbeidet.  

Et tiltak som er satt på agendaen på regionalt nivå er arbeidet med felles Medisinsk Operativ 
Metodebok (MOM) i HELSE SØR-ØST der like prosedyrer og således standardisert behandling for alle 
ambulansetjenestene i HELSE SØR-ØST skal utarbeides og implementeres.  

I tillegg til, og som et resultat av, ovenstående fokus på kvalitetsparametere har Helse Sør-Øst RHF 
intensivert arbeidet med å få etablert en felles elektronisk pasientjournal for ambulansetjenesten (A-
EPJ). En bred arbeidsgruppe er nedsatt i et prosjekt ledet av Helse Sør-Øst. Prosjektet har som mål at 
et felles system skal være implementert innen utgangen av 2019. For å få felles og gode styringsdata 
er en A-EPJ viktig, da denne vil kunne gi ambulansetjenesten tilgang til et langt bedre sett med data 
for måling av kvalitetsindikatorer enn i dag. I tillegg vil man kunne sammenligne de ulike tjenestene 
innen Helse Sør-Øst som grunnlag for å drive utviklende kvalitetsarbeid.  

Det er fortsatt noen uklarheter knyttet til hva som skal ligge til grunn for måling av responstider (jf. 
Akuttmedisin-forskriften). Eksempelvis har tjenestene tradisjonelt målt prehospital responstid frem 
til første ambulanse er på hendelsessted. De senere årene er det iverksatt flere type tiltak for raskere 
å nå frem til pasienten, og i den forbindelse har det fremkommet behov for at responstid defineres 
slik at det også omfatter en-redder enhet, akuttbil, legebil med flere. Dette er praksis i andre 
sammenliknbare land, eksempelvis England. Evidensbasert forskning [6] viser at ved akutte 
livstruende situasjoner bør hjelp som iverksetter livreddende tiltak skje innen senest 7 minutter. Med 
dagens løsninger synes det ikke realistisk å kunne gi tjenester av denne kvalitet over alt. Nasjonalt 
anbefalte responstider i Norge er satt til 12 minutter i tettbygd strøk og 25 minutter i grisgrendt 
strøk. 

Ved Sykehuset Telemark HF måles ambulansetjenesten på følgende kvalitetsindikatorer: 

 Responstid; Ambulanse når frem til pasient i… 
o 90% av alle akuttoppdrag innen 12 min i tettbygd strøk og 25 min i grisgrendt strøk. 
o 90% av alle hasteoppdrag innen 25 min i tettbygd strøk og 40 min i grisgrendt strøk 

 Vitalparameter; 
o Måle pasientens vitalparametere i 90% av alle primæroppdrag. Vitalparametere som skal 

måles er respirasjonsfrekvens, puls, oksygenmetning, blodtrykk, temperatur og 
bevissthetsnivå 

                                                           

 

 

2 FAST-symptomer: Slagord for å raskt avsløre symptomer på slag; Fjes – Arm – Språk - Tale 
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 Hjertestans 
o Vellykket gjenoppliving (ROSC3) utenfor sykehus og overlevelse etter 30 døgn 

 FAST-kriterier fastsatt av AMK 
o Andel pasienter som har fått bekreftet FAST-symptomer av ambulanse, oppgitt 

hastegrad inn til sykehus, transporttid og median omsorgstid. 

 Hjerteinfarkt (STEMI) 
o Diagnostisert i ambulanse (EKG tolket av lege) 

 

3.2.3. Utdanning og kompetanse  
Krav til kompetanse hos ambulansepersonell har de senere år økt vesentlig. Behovet for kvalifisert 
personell med «vurderingskompetanse» øker, da undersøkelse, diagnostisering og tidlig oppstart av 
behandling i økende grad vil skje utenfor sykehus.  

Kravene til bemanning av ambulanser er forsterket i den nye Akuttmedisinforskriften [6] som ble 
vedtatt i 2015, med en overgangsordning til mai 2018. Innfrielse av kravene ble en utfordring for 
mange helseforetak i Norge og overgangsordningen er derfor forlenget til mai 2021. I forbindelse 
med dette er utdanningsløpet for ambulansefagarbeidere under revidering og det foreligger forslag 
om en økning i utdanningsløpet fra fire til fem år. I tillegg er innførsel av ny bachelor utdanning i 
paramedisin (paramedic) igangsatt ved enkelte høyskoler i landet, og flere høyskoler er i ferd med å 
tilby denne utdanningen som et deltidsstudium. 

I Helse Sør-Øst har det siden 2014 pågått et prosjekt som har til hensikt å bedre transporten av 
psykisk ustabile pasienter, og sluttrapport for prosjektet leveres i 2018. Prosjektet har påpekt 
viktigheten av en kompetansehevning i prehospitale tjenester knyttet til problemstillinger innen 
psykiatri for å ivareta denne pasientgruppen best mulig.  
I samarbeid med Sykehuset i Vestfold har Telemark vært en del av prosjektet «Verdig Vei Videre», et 
prosjekt som har satt kompetanseheving for aktørene som er involvert i transport av psykisk syke på 
agendaen. Her er det laget ulike verktøy som blant annet et start-kort for AMK4, BVC 
scoringsverktøy5 for ambulansetjenesten, følgeskjema for pasient og kompetansehevingsprogram 
både som e-læringskurs og med bruk av spillteknologi. 

Lederutvikling er også en svært viktig del av ambulansetjenestens fremtidsbilde. I NOU 2015:17 er et 
av akuttutvalgets forslag at: «Det må satses ytterligere på lederutdanning og lederutvikling i de 
akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus.»  
Utvalgets ambisjon er en akuttmedisinsk tjeneste der alle aktører samarbeider om felles planlegging 
av framtidig ressursbruk og dimensjonering, og der det er høy bevissthet om utvikling av kompetanse 

                                                           

 

 

3 ROSC: Re-etablert egenrytme av ambulansepersonell 
4 AMK: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Håndterer akuttmedisinsk nødmeldings- og 
kommunikasjonstjeneste 
5 BVC scoringsverktøy: Brøset Violence Checklist; korttids predikasjonsinstrument for voldelig adferd 
blant psykiatriske pasienter 
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og for å ta i bruk moderne teknologi og kunnskapsbasert praksis. Utvalget tror at den viktigste 
enkeltfaktoren for å oppnå dette er god ledelse i både kommuner og helseforetak på alle nivåer. 
Uten kompetente ledere blir ikke krav fra myndighetene implementert og uten ledelsesressurser er 
det lite rom for organisasjons- og fagutvikling, dialog og erfaringsinnhenting fra andre ledd i den 
akuttmedisinske kjeden.  
 
Til tross for at helseforetakene over tid har jobbet mot økt grad av standardisering og reduserte 
ulikheter når det gjelder opplæring av ambulansepersonell, gjenstår det fremdeles arbeid med å få 
like kompetanse- og resertifiseringsordninger, eksempelvis lik opplæring og oppfølging av lærlinger, 
og like kompetansestiger, resertifiseringsordninger og hvordan man håndterer fysiske krav.  
Det er for øvrig stor vilje og motivasjon for videre arbeid med standardisering og gjennomføring av 
opplæring- og kompetanseplaner i Sykehuset Telemark. 

 

3.2.4. Økende spesialisering 
Dagens utvikling med økende grad av funksjonsfordeling mellom helseforetakene (f.eks. PCI-senter i 
Arendal og Oslo) påvirker den prehospitale akuttberedskapen ved at det kan bli lengre transportvei 
for visse tilstander til riktig behandlingssted. 

Mangel på spesialister kan også gi uforutsigbar akuttberedskap ved mindre sykehus, som igjen kan gi 
prehospitalt tidstap dersom pasienten må omdirigeres til ny destinasjon eller annet sykehus for å få 
riktig behandling.  

Oppsplittet akuttberedskap med ulike organspesialiteter fordelt på ulike sykehus kan også gi 
utfordringer for pasienter med sykdom/skade i flere organsystemer. Dette kan blant annet medføre 
økt behov for sekundærtransport mellom sykehusene og lengre transportvei for pasientene. 

For å kunne opprettholde en adekvat akuttmedisinsk beredskap vil det være et særlig stort behov for 
at ambulansetjenesten dimensjoneres i forhold til disse endringer i øvrige deler av helsetjenesten og 
tilpasses den generelle utviklingen i oppdragsmengden. Det er viktig at de prehospitale tjenestene 
har innsikt i og kunnskap om det faktiske tjenestetilbudet i de enkelte sykehusenheter slik at 
pasienter alltid forsøkes sendt til riktig nivå. 

Endringer i andre etater vil også påvirke den akuttmedisinske beredskapen, eks. politireform med 
større politidistrikter som kan medføre forsinket respons fra politiet ved ulykker og alvorlige 
hendelser, særlig i grisgrendte strøk.  
 

3.2.5. Teknologi og IKT 
Teknologi åpner for mange nye muligheter innen prehospitale tjenester, og det er ventet at det vil 
påvirke tjenestene, samhandlingen og aktivitetsnivået i stor grad i planperioden frem mot 2035.  
Den teknologiske endringen vil kunne drive utviklingen i retning av sentralisering av 
spesialisthelsetjenester, som gir lengre transportveier, samtidig som enklere og mer mobilt utstyr 
flytter tjenestene nærmere innbyggerne, som til legevakt, lokalmedisinske sentre eller hjem til 
pasienten, da gjerne via ambulansetjenesten.  

Medisinsk og teknologisk forskning vil gi mer evidensbasert kunnskap som igjen får betydning for 
utviklingen av de prehospitale behandlingsmulighetene i fremtiden. Bruk av teknologiske løsninger 
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som hurtiganalyser, ultralyd, CT6, telekommunikasjon m.m. kan bidra til at pasienten i økt grad kan få 
raskere diagnostikk og at tidlig behandling kan startes allerede i ambulansen.  

Som et eksempel på dette er ambulansetjenesten ved Sykehuset Telemark HF invitert med i et 
forskingsprosjekt av Sykehuset Sørlandet HF nå i 2018 med innføring av en infarktambulanse. I denne 
ambulansen skal det utføres ultralyd og hurtigtest av Troponin7 på pasienter med 
hjerteinfarktsuspekte symptomer uten endring på EKG8. Formålet med dette forskningsprosjektet er 
å tidlig avdekke hjerteinfarkt (NSTEMI9) og sørge for rask intervensjon på PCI senter. 
Forskningsprosjektet vil gi gode data for om det er tjenlig å benytte ultralyd prehospitalt av 
ambulansetjenesten.  

En rekke prosjekter gjennomført de senere årene beskriver videre et behov for å anskaffe IKT-
løsninger som legger grunnlaget for robuste systemer, dokumentasjon, god beslutningsstøtte og som 
muliggjør tilgang på relevante styringsdata i de prehospitale tjenestene.  

RKL10 i Helse Sør-Øst gjennomførte i perioden november 2017 til januar 2018 en konseptanalyse for 
anskaffelse av elektronisk ambulansejournal (A-EPJ) for helseforetakene i regionen. September 2018 
skal kravspesifikasjon og anbudsdokument godkjennes av RKL og Fagrådet for prehospitale tjenester. 
Målsetningen for prosjektet er at A-EPJ allerede kan implementeres fra og med siste halvdel av 2019 
og være ferdig implementert hos alle helseforetak innen 2021.  
Prosjektet legger stor vekt på at det skal benyttes «hyllevare», med andre ord løsninger som allerede 
finnes på markedet og at systemet som velges må ha gode muligheter for integrasjon mot andre 
elektroniske journal og dokumentasjonsprogrammer som i dag benyttes av AMK, sykehus og 
kommunale helsetjenester, som eksempelvis AMIS, TransMed, Metavision, DIPS og InfoDoc. I tillegg 
skal en ny A-EPJ kunne høste data fra ambulansetjenesten sin multimonitor og eventuelt annet 
medisinteknisk utstyr. 

De regionale helseforetakene er gjennom oppdragsdokumentet pålagt å sikre at det gjennomføres 
felles anskaffelser av nye IKT-løsninger ved AMK-sentralene (jf. protokoll fra foretaksmøtet mellom 
HOD11 og de regionale helseforetakene 2015). Det nasjonale prosjektet «Ny teknologi AMK», 
gjennomført i regi av NIKT12, ble stoppet i 2017 med en hovedbegrunnelse om at prosjektet stod 
overfor for høy kompleksitet og risiko. Det avventes nærmere føringer knyttet til en nasjonal 
anskaffelse av IKT-løsninger til AMK-sentralene på kort og lang sikt og Helse Vest har fått oppdraget 
med å utarbeide en konseptanalyse. 

Nødnettet, driftet av HDO HF13, tilrettelegger for bedret samhandling internt i den akuttmedisinske 
kjede og med de andre nødetatene [11]. Det gjør at helsepersonell i vakt er mer tilgjengelige og kan 

                                                           

 

 

6 CT: Computertomografi; radiologisk undersøkelsesmetode for snittfotografering 
7 Troponin: Brukes som biomarkører i diagnostikken av ischemisk (tette kar) hjertesykdom.  
8 EKG: Elektrokardiogram; en grafisk fremstilling laget av et apparat som registrerer hjertets elektriske 
aktivitet 
9 NSTEMI: er hjerteinfarkt som ikke vises på EKG 
10 RKL: Program for Regional klinisk løsning  
11 HOD: Helse og omsorgsdepartementet   
12 NIKT: Nasjonal informasjons og kommunikasjons teknologi  
13 HDO: Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett 
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bistå som aktive ressurser. Varsling og koordinering av personellressurser er enklere og mer 
oversiktlig, felles talegrupper gjør det enklere å samvirke, og nødnettet gir bedre sikkerhet for 
pasienter og personell. Nødnettet vil måtte utvikles ytterligere for å møte den teknologiske 
utviklingen som kommer. 

Generell utvikling i telemedisin, velferdsteknologi, automatiserte systemer for varsling ved sykdom, 
samt nye måter å kommunisere med AMK på, vil påvirke utviklingen av prehospitale tjenester i 
fremtiden. Denne utviklingen går svært fort, og ettersom det ikke er mulig å forutse konsekvensene, 
kan det være hensiktsmessig å inngå partnerskap med leverandører og/eller forskningsmiljøer som 
sikrer de nødvendige produktene i dag, og samtidig bidrar til fremtidig innovasjon. En annen 
fremgangsmåte for å sikre innovasjon kan være å gå fra å investere i teknologi, til å abonnere på 
teknologi, en utvikling vi ser på mange fronter i samfunnet i dag. 

 

3.2.6. Større legevaktdistrikter 
I Telemark er det flere ulike konstellasjoner og organisatoriske modeller for drift av legevakt. De 
senere årene har enkelte legevakter slått seg sammen til større interkommunale legevakter, som i 
Øst-Telemark, der Notodden interkommunale legevakt dekker kommunene Notodden, Bø, Sauherad 
og Hjartdal, og i tillegg har ansvar for telefontjeneste for kommunene Seljord og Kviteseid på natt. 
For øvrig er det flere legevakter som dekker en eller to kommuner. Legevaktene er ulikt organisert, 
med ulike åpningstider og til dels store variasjoner i hvilket medisinsk teknisk og diagnostisk utstyr 
som er tilgjengelig. 

For ambulansetjenesten betyr variasjonene i legevaktstrukturen ulikheter i pasientforløpene. Det er 
også ulik reiseavstand til nærmeste legevaktslege.  

Som en del av en langsiktig ambulanseplan vil ulike samarbeidsløsninger mellom helseforetak og 
kommuner for drift av legevaktbil være interessant. Flere steder i landet vises det til suksess der 
ambulansetjeneste og legevakt har inngått samarbeid om bemanning og drift av slike ressurser og 
flere steder kan det vises til reduksjon i antall transportoppdrag inn til sykehus ved at lege rykker ut 
til pasient. Ved bruk av legevaktbil får pasienten raskere avklart diagnose, hastegrad blir vurdert og 
mange pasienter kan unngå unødvendig transport til legevakt eller sykehus.  

Det er ved enkelte legevakter i Telemark allerede anskaffet uniformerte legevaktbiler (ikke 
utrykningsbiler) som bemannes av legevaktslege etter behov. Dersom et samarbeid opprettes med 
ambulansetjenesten kan legevaktbilen også benyttes som utrykningskjøretøy og man vil kunne 
benytte AMK sine verktøy til flåtestyring. Bilen til utrykning krever at sjåfør har de nødvendige 
sertifikatene. Vi har foreløpig ingen slike legevaktbiler i Telemark. 
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3.2.7. Riktig kjøretøy til riktig pasient 
Aktiviteten i de prehospitale tjenestene i Helse Sør-Øst har de senere årene hatt en årlig 
gjennomsnittlig økning på 3–4 %. Dette skyldes blant annet endringer i demografi, endringer i 
behandlingslinjer, kortere liggetid på sykehus, endring i legevaktorganisering og økte forventninger i 
befolkningen. Dette gjelder også for Telemark og er en utvikling som forventes å vedvare.  

For å sikre tilgjengelige kjøretøy til akutte oppdrag og god utnyttelse av samlede ressurser, har det 
over tid blitt etablert differensierte transportmidler for å sikre pasientene et godt og effektivt tilbud. 
I tillegg til taxi og bruk av ordinære ambulanser, er det blant annet tatt i bruk to-båreambulanser, 
Helseekspresser og rullestolbiler [8]. I de senere årene er dette transporttilbudet blitt utvidet med 
syketransportbiler (hvite biler) i flere av helseforetakene. Oslo og Akershus har også etablert en-
redder tjenester i fast beredskap som rykker ut og iverksetter behandling og stabilisering i påvente av 
ambulansetransport. Andre helseforetak har etablert tilsvarende tilbud som brukes ved spesielle 
arrangementer. 

Helse Sør-Øst har plassert ansvaret for koordinering av luftambulansetjenesten i hele regionen til 
AMK Oslo. Dette har medført at det er enklere å få oversikt over samlede ressurser på tvers av 
helseforetakenes grenser, med større fokus på «Flight Following»-funksjon, dvs. der helikoptrene 
hele tiden følges. Dette gir større grad av koordinering etter prinsippet «nærmeste ressurs», og 
resultatet er en mer likeverdig tilgang til ambulansehelikopter i regionen. 

Sykehuset Telemark HF var representert i prosjektet «Optimal ressursutnyttelse» i regi av Helse Sør-
Øst der man vurderte ulik bruk av de forskjellige ressursene de prehospitale tjenestene samlet sett 
har tilgjengelig. 

Sett fra et kostnadsperspektiv har det stor betydning at man velger riktig kjøretøy til riktig pasient; 

 

  Tabell 4-1 Kostnadsbilde av differensierte transportressurser 

 

Figur 1: Prosentvis fordeling av folketall (alder) og oppdrag i Norge i 
2014 
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3.2.8. Demografisk utvikling og sykdomspanorama i Telemark 
I følge befolkningsframskrivingene til Statistisk Sentralbyrå (SSB) legges det til grunn en 
befolkningsøkning i Telemark på omtrent 20 000 personer de neste 25 årene – fra 172 500 personer i 
2016 til 192 200 personer i 2040. Den største veksten vil skje i aldersgruppen >67 år, og i 2040 vil 
denne gruppen utgjøre nærmere 20% av befolkningen i Telemark. Økt bevissthet rundt forebygging 
av sykdom med bedre kosthold, trening og fysisk aktivitet, sammen med utvikling i 
behandlingsmetoder og medisiner, øker i sum den gjennomsnittlige levetiden. 

Den demografiske utviklingen 
påvirker sykdomsbildet og 
forekomsten av ulike lidelser. Eldre 
rammes i større grad av hjerte- og 
karlidelser, og det er også en sterk 
sammenheng mellom økt alder og 
kreftsykdom. Til tross for at flere 
kan bli friske av behandling, vil flere 
personer leve lenge med kroniske 
lidelser, kreft og/eller senskader 
etter alvorlig sykdom. 
Folk i yrkesaktiv alder rammes 
oftere av muskel- og 
skjelettlidelser, og yngre 
aldersgrupper vil ha økning i behov 
for rusbehandling og psykisk 
helsehjelp.  

Trenden med sentralisering antas å 
fortsette, og SSB estimerer at det 
er særlig utkant-kommunene i 
Telemark som vil få den høyeste 
andelen eldre. Data viser at denne 
aldersgruppen har omtrent fem 
ganger høyere forbruk av 
sykehustjenester enn yngre 
aldersgrupper [5] og de har et 
vesentlig høyere forbruk av 
ambulansetjenesten (jf. figur 2 [7]). 

Dette vil øke behovet for 
helsetjenester, inkludert 
akuttmedisinske tjenester de 
kommende årene.  
 

  

Figur 3: Prosentvis fordeling av folketall (alder) og oppdrag i Norge i 2014 

% av folketall (alder) 
% av oppdrag 

Alder 

Figur 2: Andel av befolkningen som er 67 år og eldre i henholdsvis 2015 

og 2030  (dess mørkere farge indikerer høyere andel) 
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4. Mål og evalueringskriterier for prehospitale tjenester i 
Telemark 

 

4.1. Overordnet målbilde 

Det overordnede målet er å sikre innbyggerne i Telemark gode prehospitale tjenester ved å sørge for 
god beredskap, riktig bruk av ressurser, høy kompetanse og fremtidsrettet behandling i tråd med 
lover og forskrifter. 

Sykehuset Telemark har valgt å følge det samme målbildet for prehospitale tjenester som er definert 
i Helse Sør-Østs regionale Utviklingsplan [1]. 

 

Den følgende «Ambulanseplan 2035» for Sykehuset Telemark legger til rette for at disse 
hovedmålene skal nås.  
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4.1. Evalueringskriterier  

For valg av anbefalinger har Sykehuset Telemark lagt følgende evalueringskriterier og konkrete 
delmål til grunn: 

Evalueringskriterier - Ambulanseplan 2035 

Evalueringskriterie PRI Delmål spesifisert Måltall Tiltak 

God kvalitet, 
pasientsikkerhet og 
likeverdig tilbud 

1 Måling av vitale parametere på 
alle primæroppdrag 
(Respirasjonsfrekvens, SaO2, BT 
syst., Puls, GCS og temperatur) 

Måles i 90 % av alle 
primæroppdrag 

Inkludert i 
pasientsikkerhetsprogrammet 
og "Tidlig oppdagelse av alvorlig 
tilstand" 

1 Følge standardiserte forløp 30 pasientforløp 
implementert 
(akuttkjedeprosjektet) 

Implementere nasjonale 
veiledere og felles 
behandlingsalgoritmer  

1 Skåring på kvalitetsindikatorer 
- Hjerneslag 
- Hjerteinfarkt 
- Hjertestans 
- Infeksjon 
- Traume 

Være blant de 1/3 beste i 
landet  

Sørge for god opplæring, riktig 
utstyr og kvalitetssikret 
dokumentasjon 

2 Implementere elektronisk 
pasientjournal (EPJ) 

  

Implementert EPJ innen 
2020 

  

Implementere regional løsning 

  Integrasjon relevante IKT-
systemer (inkl. kommunale 
systemer) 

3 Bidra til nasjonale og regionale 
kvalitetsindikatorer og målinger 

100% leveranse på data  Levere data til nasjonale og 
regionale kvalitetsindikatorer 

God tilgjengelighet 1 Responstid tettbebygget strøk 
innen 12 min for akutte oppdrag 
(Responstid bør måles fra første 
helseressurs) 

90% av oppdrag innen 12 
min 

Godt samarbeid med AMK. 
Dynamisk styring av ressurser 

  1 Responstid grisgrendt strøk innen 
25 min for akutte oppdrag 
(Responstid bør måles fra første 
helseressurs) 

90% av oppdrag innen 25 
min 

 Godt samarbeid med AMK. 
Dynamisk styring av ressurser 

Faglig og 
organisasjonsmessig 
styrke 

1 Oppfylle nasjonale krav til 
bemanning  

Oppfylle krav ihht 
Akuttforskriften 

Riktig bemanning av hver bil og 
riktig kompetanse 

1 Riktig kompetanse Definert kompetanse til 
riktig behandlingsnivå 
 
Til enhver tid sørge for at 
Sykehuset Telemark følger 
kravene til kompetanse i 
Akuttforskriften 

Definere interne 
kompetansekrav/intern 
kompetansestige for de ulike 
behandlingslinjene i ambulanse 

    Definere interne 
kompetansekrav/intern 
kompetansestige for ulike 
transporttyper ("Riktig kjøretøy 
til riktig pasient") 

    Etablere egen utdannelse for 
innsatsleder helse 

    Jobbe på tvers / fleksibilitet / 
mengdetrening 

2 Fysiske krav    Vurdere innføring av krav/fast 
frekvens 

2 Samhandling i akuttkjeden 4 samvirkekurs 
gjennomført per år 

Samhandling/samøving/ felles 
opplæring med nødetat, 
legevakt, ol.  



 
 

 

 
 
Side 22 av 62 
  

 

Evalueringskriterier - Ambulanseplan 2035 

Evalueringskriterie PRI Delmål spesifisert Måltall Tiltak 

  Godkjent arrangør av 
akuttmedisinkurs for 
legevaktspersonell 

  

3 Sikre rekruttering Minimum 15 
lære/praksisplasser årlig 

Vurdere fremtidig behov / riktig 
antall praksisplasser fra et 
rekrutteringsperspektiv 

  Omdømmebygging  

  Samarbeid med høyskolen om 
utdanning  

God 
kapasitetsutnyttelse 

1 Tilstrekkelig beredskap Ambulanse i bruk maks 
70% av tiden for dagbil og 
maks 55% for døgnbil 

Evt. utplassering av bil 
samlokalisert med legevakt. 
Felles finansiering 

Justere antall biler til 
kapasitetsmål 

1 Beredskap ihht årstidsvariabler Tilstrekkelig beredskap der 
pasienten er (og ikke bor) 

Dynamisk plassering av biler i 
ukedag/helg/ferie 

1 Beredskap ihht årstidsvariabler Tilstrekkelig beredskap der 
pasienten er (og ikke bor) 

Dynamisk plassering av biler i 
ukedag/helg/ferie 

2 
  

Riktig transportmiddel Riktig kjøretøy til riktig 
pasient 

Benytte båreplasser på 
Helseekspress 

    Opprette hvit ambulanse i 
Grenland? I samarbeid med 
pasientreiser eller i prehospital? 

2 Riktig bruk av 
spesialisthelsetjenesten 

Redusert andel V2 turer 
med bruk av ambulanse 
med 80% (V2: Transport-
oppdrag av pasient som 
ikke krever overvåking / 
behandling i ambulanse) 

Krav til kommunalberedskap 

    Samarbeid med 
kommunalhelsetjenesten 

Bærekraft, 
ressursutnyttelse og 
økonomi 

2 Aktivitetsstyrt beredskap Innfri responstider Aktivitetsstyrt 
ambulansestruktur i Telemark 

Innføring av god ressursstyring 

Riktig ledelsesstruktur og bygge 
ledelseskompetanse 

2 
  
  
  

Drift innenfor økonomiske 
rammer for prehospitale 
tjenester 

Økonomi i balanse Tilpasse ambulansestruktur i 
Telemark innenfor forsvarlige 
responstider 

Vurdere eie eller leie av 
ambulansestasjoner 

Fakturering av 500 turer  
6.000 kr med ambulanse 
4.000 kr med hvit 
ambulanse  

Fakturering av interkommunale 
V2 transportoppdrag 

Forutsigbar utskiftning av 
ambulanser  

Vurdere eie eller leasing av 
ambulanser 

Bygningsmessig 
tilstand, egnethet og 
kostnader for 
vedlikehold 

3   Oppfylle HMS krav  Evt. utplassering av bil - 
Samlokalisering med legevakt 
eller brann og politi? 
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Lokasjon Antall biler 

Bamble 2 + 1 reserve 

Bø 1 + 1 reserve 

Drangedal 1 

Fyresdal (SSHF) 1 

Kragerø 2 + 1 reserve 

Nissedal (SSHF) 1 

Nome 1 + 1 reserve 

Notodden 2 + 1 reserve 

Porsgrunn 2 + 1 reserve 

Seljord 2 + 1 reserve 

Skien 3 + 2 reserve 

Tinn 2 + 1 reserve 

Tokke 1 

Vinje 2+ 1 reserve 

 

5. Dagens situasjon 
 

5.1. Dagens struktur av prehospitale tjenester i Telemark 

Sykehuset Telemark sørger for spesialisthelsetjenester til Telemarks 173 000 innbyggere. Sykehuset 
Telemark har ansvar for de prehospitale tjenestene i Telemark, samt Pasientreiser. 

Ambulansetjenesten i Telemark består av 12 ambulansestasjoner med totalt 21 bilambulanser, 2 
«lette» kjøretøy til utrykningsopplæring og 1 spesialambulanse til opplæring. På dagtid er 21 
ambulanser i drift, på natt er det 17 ambulanser. I tillegg er det 12 ambulansebiler i reserve.  
Ut over dette har Pasientreiser 3 Helseekspresser (busser med 2 båreplasser). Pasientreiser er en 
egen avdeling organisert under klinikk for Service og systemledelse ved Sykehuset Telemark HF 

AMK (nødmeldetjenesten) er felles med Vestfold og den er underlagt Prehospital klinikk ved 
Sykehuset i Vestfold. AMK tjenesten for Telemark leveres etter avtale mellom Sykehuset i Vestfold og 
Sykehuset Telemark.  

Dagens ambulansestasjoner i Telemark er lokalisert som vist på kartet:  

Driftes av Sykehuset Telemark 

Driftes av Sykehuset Telemark 

Driftes av Sykehuset Telemark 

 

Driftes av privat aktør etter 
driftskontrakt med Sykehuset Telemark 
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5.2. Organisering 

De prehospitale tjenestene i Telemark er i dag organisert som en del av Sykehuset Telemark HF og 
ligger inn under Akutt- og beredskapsklinikken. Prehospitale tjenester betegnes ofte som en 
«halvannenlinjetjeneste», det vil si i grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, men 
organisert til sistnevnte. 

Avdeling for Prehospitale tjenester er delt inn i fem seksjoner (de offentlige ambulansestasjonene) i 
tillegg til avdelingsstab og kompetanseenhet. De syv resterende stasjonene er drevet av private 
utøvere etter driftskontrakt med Sykehuset Telemark. 

 

Sykehuset Vestfold HF dekker i dag AMK-tjenester for Telemark, samtidig som Telemark har ansvar 
for Pasientreiser i Telemark og Vestfold. Ved Sykehuset Telemark er Pasientreiser organisert i Klinikk 
for Service og systemledelse. 
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5.3. Aktivitet, ressursutnyttelse og beredskap 

 
Fra 2010 og til og med 2017 har antall ambulanseoppdrag i Telemark økt med over 40%, en 
gjennomsnittlig vekst på 5% hvert år. Hittil i 2018 (tom august) er veksten på antall oppdrag over 
10%, der veksten er størst i områdene som er tettest befolket.  

Denne veksten er frem til nå håndtert 
uten særlig endring i kapasitet, 
bortsett fra en økning i beredskapen i 
Vinje og Tinn i 2015 i forbindelse med 
nedlegging av akuttmottaket ved 
Rjukan sykehus. I Vinje og Tinn var det 
en døgnambulanse og en 
dagambulanse stasjonert i hhv. Åmot 
og Rjukan før nedleggingen og begge 
disse dagambulanse ble som et tiltak 
oppgradert til døgnambulanser, slik at 
begge stedene per nå har to 
døgnambulanser.  

Økningen av kapasitet som ble foretatt i 2015 har ikke avhjulpet kapasitetsutfordringen som vi nå 
står ovenfor siden aktiviteten i all hovedsak skjer på dagtid. Et viktig tiltak for å opprettholde 
forsvarlig beredskap er aktiv flåtestyring fra AMK. Daglig flyttes beredskap i hele fylket og denne 
trenden er økende i takt med oppdragsutviklingen.  
Døgnprofilen for ambulanseoppdrag i Telemark viser høy aktivitet på dagtid, særlig i tidsrommet 
08.00 – 19.00 og deretter avtar den utover kveden med relativt lav aktivitet på natt i tidsrommet 
24.00 – 08.00.  

 

Vanlig V1: Transportoppdrag av pasient som krever overvåking eller behandling i ambulanse 
Vanlig V2: Transportoppdrag av pasient som ikke krever overvåking eller behandling i ambulanse 

Klokkeslett 

Oppdrag 

Oppdrag 
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Ukeprofilen for ambulanseoppdrag i Telemark viser høyest aktivitet på ukedagene, deretter avtar 
den noe på lørdag og den er lavest på søndag. 

 

 

Det er størst vekst i oppdragene som ligger i kategoriene akuttoppdrag (røde) og hasteoppdrag (gule). 
Dette ser man i sammenheng med at antallet henvendelser til nødnummer 113 også øker fra publikum, 
pasienter og pårørende. Oppdragene generer ambulansetransport, men flere av disse pasientene blir 
avklart på legevakt og/eller hos fastlege og legges ikke inn på sykehus i det hele tatt. 
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Døgnprofilen fordelt på hver enkelt ambulanse viser videre når på døgnet de er mest opptatt og når 
det er utfordrende å sørge for en forsvarlig beredskap. Det er ingen nasjonale krav eller grenser for 
når en ambulanse er for mye opptatt i forhold til å ha en forsvarlig beredskap. I Danmark har de 
arbeidet etter en modell som sier at dersom ambulansen er opptatt mer enn 55% av tiden sin så er 
sannsynligheten for samtidighetskonflikter for høy og dermed er beredskapen svekket. Dette er så 
langt STHF har funnet den beste beregningsmodellen for å synligjøre hvordan høy oppdragsmengde 
utfordrer forsvarlig beredskap. Sykehuset i Vestfold arbeider med et forskningsprosjekt som utvikler 
et verktøy for beregning av kapasitet og plassering av ambulanser. Når dette er ferdigstilt vil det gi 
ambulansetjenesten i hele landet et godt verktøy for planlegging.  

Tabellen nedenfor viser dagens antall oppdrag per ambulansene, fordelt på døgnets timer. Når en 
ambulanse er opptatt mer enn 55% av tiden er ruten farget rød og økning av ressurser bør vurderes. 
Tabellen viser at det i dag er begynnende kapasitetsutfordringer i Grenland.  
Ambulansekapasiteten må derimot ses i sin helhet innenfor en region da disse har mulighet til å 
dekke opp for hverandre. God flåtestyring fra AMK i regionen vil derfor være sentralt. Oppdrag gis 
alltid til nærmeste bil. Dersom behovet er stort i ett område kan AMK velge å flytte flere ambulanser 
til dette området de tider på døgnet det er behov for det.  

 

 
Tabell 1 Døgnprofil fordelt per ambulanse – fargegradert etter tilgjengelig kapasitet 

 

  

Antall oppdrag per påbegynte klokketime 
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Telemark er også et reiselivsfylke med mange turistattraksjoner og fritidsboliger, og dette bidrar til 
sesongvariasjon i oppdragsmengden. Fritidsboligene både på fjellet og ved sjøen benyttes ofte ved 
ferier/høytider og dette endrer befolkningsgrunnlaget i de aktuelle områdene i stor grad. Dette må 
hensyntas ved beredskapsplanlegging. 

Oppdragsvariasjon gjennom året for kystkommunene i Telemark med mange fritidsboliger 

 

 

Oppdragsvariasjon gjennom året for fjellkommunene i Telemark med mange fritidsboliger 

 

 

For å møte sesongvariasjonen ble det i påskeuken 2017 flyttet en ambulanse fra Åmot til Edland, og 
en ambulanse fra Rjukan til Skinnarbu. Dette medførte en nedgang i responstider i Vinje fra 46,47 
minutter til 32,51 minutter. Dette er en viktig forbedring. Antall oppdrag i påskeuken var 46 oppdrag, 
noe som er nær det doble av antall oppdrag en normal uke.  

Ambulansetjenesten har også testet å flytte flere ambulanser mot Kragerø og kysten sommertid, bl.a. 
fra Bamble. Også her er det gevinster å hente i forhold til redusert responstid. 

 

  

Grafen til høyre viser svingninger i 
oppdragsmengde fordelt på månedene i 
ett år for kommuner som er «typiske» 
kystkommuner med en stor andel 
fritidsboliger. Og som man ser er 
oppdragsmengden høyest i juli og august, 
men man får også en økning knyttet til 
desember. 

Grafen til høyre viser svingninger i 
oppdragsmengde fordelt på månedene i 
ett år for kommuner som er «typiske» 
fjellkommuner med en stor andel 
fritidsboliger. Og som man ser er 
oppdragsmengden høyest i februar og 
avtar gradvis mot våren, men man får 
også en økning knyttet til sommer i juli og 
august. 
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5.4. Sammenligning med andre helseforetak 

I arbeidet med ambulanseplan for Telemark har vi sammenlignet oss med andre helseforetak som 
har lignende demografi og geografi. Helse Førde HF startet arbeidet med sin ambulanseplan høsten 
2017 og sammen med deres prosjektleder er det gjennomført en sammenligningsanalyse på utvalgte 
kriterier.  

Helse Førde  Sykehuset 
Telemark  

Helse Nord-
Trøndelag  

Helgelands-
sykehuset  

Helse Fonna  UNN  

Antall stasjoner  17  12  14  14  10  31  

Antall døgnbiler  21  17  20  16  16  37  

Antall dagbiler  7  4  3  -  2  10  

Årsverk samla  163  153  162  111  124  275  

Innbyggere  107 999  169 546  135 069  79 000  180 138  191 487  

Innbyggere per årsverk  665  1 112  832  528  1449  696  

Innbyggere per 
ambulansebil  

3857  7707  5873  4938  10 008  4074  

Oppdrag per innbygger 0,15  0,15  0,13  0,18  0,13  0,15  

 

 

Sykehuset Telemark HF har videre flest oppdrag per ressurs per år (1513 oppdrag årlig), og dette gir 
høyest utnyttelsesgrad av ambulansene. Helse Førde har færrest oppdrag per ressurs per år (762), 
men ikke lavest utnyttelsesgrad, ettersom oppdragene i Helse Førde stort sett tar lengre tid enn hos 
de andre helseforetakene.  

 

 
 

 

  

Antall oppdrag 

Utnyttelsesgrad i % 



 
 

 

 
 
Side 30 av 62 
  

 

Innbyggere i tettbygde strøk  

Når vi ser på innbyggere per ambulansebil, kommer det frem at Helse Fonna har mange flere 
innbyggere per ambulansebil enn de andre helseforetakene. Årsaken til dette er at en relativt stor 
andel av Helse Fonna sine innbyggere bor i tettbygde strøk (se tabell nedenfor). Det er klare 
«stordriftsfordeler» av å ha mer av befolkningen i sentrale og tettbygde strøk, gjerne nær 
behandlingsinstitusjoner. De foretakene som har en stor andel med spredt bosetting, som vi har i 
Telemark, vil ha det mer krevende og komplekst for å kunne sikre et nært og likeverdig tilbud for alle 
innbyggerne.  

Fylke  Andel som bor i «tettbygd strøk»  

Sogn og Fjordane (Helse Førde)  61,1 % 

Nord-Trøndelag (Helse Nord-Trøndelag, Helgelandssykehuset)  60,7 % 

Nordland (Helgelandssykehuset)  70,7 % 

Hordaland (Helse Fonna)  83,4 % 

Rogaland (Helse Fonna)  87,8 % 

Troms (UNN)  70,6 % 

Telemark (Sykehuset Telemark)  77,2 % 

 

 

5.5. Finansiering av prehospitale tjenester 

Finansieringen av de regionale helseforetakene er todelt og består av en basisbevilgning i tillegg til 
aktivitetsbaserte tilskudd. Regionene fordeler midler til egne helseforetak og private virksomheter i 
samsvar med «sørge for»-ansvaret. De prehospitale tjenestene finansieres av basisbevilgningen, og i 
2009 ble det innført en nasjonal inntektsmodell (Magnussen modellen) for fordelingen av 
basisbevilgningen mellom regionale helseforetak. Kostnadsnøkkelen for prehospitale tjenester inngår 
i ressursbehovsindeksen i dette inntektssystemet.  

I 2014 ble det utarbeidet en regional inntektsmodell for prehospitale tjenester i HELSE SØR-ØST. 
Denne modellen er kriteriebasert for fordeling av inntekter til prehospitale tjenester, og består av tre 
hovedkomponenter:  

- Behovskomponent: Kostnader knyttet til ressursbehovet i det enkelte område basert på 
andel av befolkningen i de eldste aldersklassene, antall uføre i befolkningen, samt ulike mål 
for reiseavstander. 

- Kostnadskomponent: Kompensasjon for kostnader som ikke inngår i de andre 
komponentene, herunder AMK, bemanning av luftambulanse med medisinsk personell og 
kostnader Oslo Universitetssykehus har i tilknytning til regionale og nasjonale 
behandlingstjenester. 

- Mobilitetskomponent: Kostnader det enkelte område har knyttet til transport av andre 
områders pasienter. 

Flere av helseforetakene hevder at eksisterende inntektsmodell ikke i tilstrekkelig grad reflekterer 
det faktiske kostnadsbildet da finansieringen i all hovedsak beregnes ut ifra befolkningsstørrelsen og i 
liten grad hensyntar geografien. For eksempel er det i grisgrendte strøk nødvendig med 
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ambulansestasjoner med vaktberedskap tross liten aktivitet for å oppfylle responstider og for å 
kunne gi likeverdige tjenester.  

Inntektsmodellen oppleves også utfordrende i områder med høy tilflytting, mange pendlere inn til 
området, høy andel studenter, og/eller sesongbaserte fritidsaktiviteter. Her kreves det tilpasninger 
for å samstemme beredskapen mellom det antall mennesker som faktisk befinner seg i området 
versus antall innbyggere som finansieringen, og den faktiske beredskapen, er dimensjonert til. 

Det er mange ulike aktører, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, som 
rekvirerer prehospitale tjenester. Kostnadsmessig dekkes imidlertid alle transportene av de 
prehospitale tjenestene. Antall rekvirerte transportoppdrag forventes å øke i fremtiden, og det er 
viktig at kun de «riktige» transportene rekvireres, slik at en unngår uforholdsmessige høye kostnader 
for de som har ansvaret for prehospitale tjenester.  
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6. Luftambulansetjenesten 
 

Luftambulansetjenesten er et viktig supplement til det totale akuttmedisinske tilbudet i Telemark og 
denne driftes av Luftambulansetjenesten Helseforetak.  

Hittil i 2018 er det utført 310 oppdrag med luftambulanse i Telemark. En stor andel av oppdragene 
som starter i Skien er overføring fra Sykehuset Telemark til annet sykehus, som eksempelvis Oslo 
Universitetssykehus HF og Sørlandet Sykehus HF Arendal.  

 

Figur 4 Luftambulanseoppdrag i Telemark – fordelt på hentekommune 

Luftambulansene som i all hovedsak dekker Telemark er stasjonert i Arendal, Lørenskog og Ål. 
Luftambulansen i Bergen og Stavanger benyttes i enkelte tilfeller, men de har lengst flytid. 
I tillegg benyttes redningshelikoptrene som er stasjonert på Rygge (Østfold) og Sola (Stavanger) ved 
behov, eksempelvis ved dårlig vær, oppdrag med redningsteknisk tilsnitt eller dersom det er flere 
oppdrag samtidig. 

Med nye helikoptertyper med utvidet rekkevidde og høyere hastighet er Telemark relativt godt 
dekket når det gjelder luftambulanse. Eventuell etablering av base for luftambulanse i Telemark er 
ikke en del av denne planen. Det vises for øvrig til Luftambulansetjenesten HF sin rapport 
Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter som ble publisert februar 2018.  

Konklusjonen i denne rapporten for Telemark sin del var som følgende: 

Prosjektgruppen vurderer at det ikke er hensiktsmessig å etablere en ny luftambulansebase i 
indre Aust-Agder eller Telemark. Tiltaket vil trolig medføre en overkapasitet på 
ambulansehelikopter i området. Allerede med den eksisterende strukturen kan hele sju - åtte 
legebemannede helikoptre nå det aktuelle området. Dette representerer en meget god 
redundans. Særlig for Ål-basen vil en slik base for øvrig true eksistensgrunnlaget, da det blir 
overlappende dekningsområder i et tynt befolket område. Det oppfattes heller ikke som 
hensiktsmessig å flytte basene i Ål eller Arendal for å bedre responstiden til de aktuelle 
kommunene i Telemark og Aust-Agder. Sykehuset i Arendal har et PCI-senter. Mange av 
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pasientene transporteres hit. Det bor dessuten mange flere mennesker langs kysten enn det 
gjør i de omtalte kommunene, og jo lengre inn i landet en kommer jo vanskeligere er ofte 
flyforholdene. Det er dårlig redundans på Sørlandet. Når Arendalshelikopteret er ute på 
oppdrag (ofte sekundæroppdrag til Oslo), er det dårlig redundans i området.  
Vi har vist at ambulansehelikoptrene i Bergen, Stavanger og Arendal i ingen eller svært liten 
grad benyttes over regiongrensen, selv om dette ville ha medført redusert LAT-responstid til 
enkelte kommuner. Dette gjør at luftambulansetjenesten fremstår som en regional ressurs, 
og ikke en nasjonal. Ved å bedre koordineringen mellom AMK-sentralene i de to regionene, 
kan flere pasienter i de omtalte kommunene nås raskere enn hva som var tilfellet i perioden 
2014-2016.  
 
Prosjektgruppen vurderer at etablering av en legebil i Grenlandsområdet vil bedre 
akuttberedskapen i dette tett befolkede området. Legebilen kan også kjøre ambulanser fra 
indre Telemark i møte og dermed framskynde medisinsk behandling. En slik ressurs kan 
iverksette avansert prehospital behandling, slik at en noe lengre LAT-responstid er 
akseptabelt. En legebilberedskap kan kombineres med ambulanse ved at legen går over i 
denne ambulansen ved behov for transport av intensivpasienter til Oslo universitetssykehus. 
Dette kan avlaste både Arendal- og Lørenskogbasene noe for sekundæroppdrag fra Telemark 
til Oslo. På den måten bedres også beredskapen på Sørlandet. Dersom det etableres en ny 
base i Innlandet, vil Lørenskogbasen bli betydelig avlastet og dermed få bedre beredskap 
sørover. 

Figur 5 Dekningskart luftambulanse for Telemark 
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7. Framskrevet aktivitet og kapasitetsbehov i 2035 
 

7.1. Framskrevet aktivitet 

Aktivitetsnivået i prehospitale tjenester har hatt en gjennomsnittlig årlig økning på 3-5 % for de ulike 
aktørene de siste 20 årene. Den prehospitale aktiviteten påvirkes bl.a. av utviklingen innen 
kommunehelsetjenesten, lokalisering av legevakter og funksjonsfordeling av spesialfunksjoner innen 
sykehusområdene, noe som leder til flere transportoppdrag og lengre kjøreavstander.  

Noen utviklingstrekk går i retning av lavere forbruk av prehospitale tjenester i fremtiden, herunder 
nye transportformer, økt grad av behandling og oppfølging av kommunehelsetjenesten og utvikling 
av ny teknologi.  
Andre utviklingstrekk går i retning av høyere forbruk, herunder eldre befolkning, lengre 
transportavstander og økt spesialisering av tjenester. Aktiviteten i de prehospitale tjenestene 
forventes totalt å øke, som i helsevesenet generelt, som følge av et stadig utvidet helsetilbud til 
befolkningen og større grad av spesialisering i spesialisthelsetjenesten.  

Det er for øvrig noe usikkerhet knyttet til utviklingen i aktiviteten i distriktene. Urbaniseringen vil 
fortsette, samtidig som andelen eldre vil øke i distriktene.  

De påfølgende to grafene viser fremskrevet utvikling [13] i aktivitet for henholdsvis antall 
ambulanseoppdrag og antall kilometer med bilambulanse i Telemark for perioden 2017-2035. Begge 
grafene illustrerer utviklingen basert på Helse Sør-Østs framskrivninger med lav, middels eller høy 
vekst i perioden. Selv ved middels vekst, ventes det nærmere en dobling av antall 
ambulanseoppdrag. 
 

 

Tabell 7-1 Framskrivning økning i antall oppdrag frem mot 2035 for Telemark 
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Tabell 7-2 Framskriving økning i antall km frem mot 2035 

 

7.2. Kapasitetsbehov 

Sett i lys av stadig vekst i antall oppdrag så vil kapasiteten til ambulansetjenesten i Telemark komme 
under press. Allerede i dag er det kapasitetsutfordringer enkelte tider av døgnet og innenfor enkelte 
geografiske områder. Differensiering av antall ambulanser på vakt gjennom døgnet er i dag relativt 
beskjedent selv om det er betydelig forskjell mellom oppdragsbelasting på dag, kveld og natt. Totalt 
på dagtid er det 21 ambulanser i drift og på natt, når aktiviteten er lavest, er det fortsatt 17 
ambulanser i drift. Delvis skyldes dette at man må ha beredskap i det aktuelle området, delvis skyldes 
det arbeidstidsordninger og delvis skyldes det at man har over tid har planlagt med ambulanser på 
døgnvakt og ikke tilpasset kapasiteten til når på døgnet oppdragsmengden er størst. 

Sykehuset Telemark har god måloppnåelse på responstider i både grisgrendt- og tettbygde strøk i 
Telemark. Dersom minst en ambulanse er ledig på sin respektive stasjon, nås over 87% av 
befolkningen innenfor hhv. 12 minutter og 25 minutter. Dette er likevel ikke full måloppnåelse i hht. 
de nasjonale anbefalingene på 90%. 

Dersom man beregner måloppnåelse basert på at 35% av alle ambulanser er opptatt så reduseres 
måltallet til hhv 57% for grisgrendt strøk og 56% for tettbygd strøk. Og hvis man øker dette til at 
halvparten av alle ambulanser er opptatt samtidig faller måloppnåelsen til i overkant av 43%. Det vi si 
at dersom veksten i antall oppdrag fortsetter og man ikke gjør tiltak i form av kapasitetsøkning 
og/eller differensiering av type og tilgjengelige ressurser vil responstidene i Telemark øke. 
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Kartet viser dagens dekning etter 
anbefalinger i forskrift i Grenland 

 

Dagens dekning etter anbefaling i forskrift     
      

Grisgrendt, 25 minutter Antall personer  % * 

 

Hvis 35% opptatt Hvis 50% opptatt 

Ja, nås innen 25 min 62 412 87,40 % 56,81 % 43,70 % 

Nei, nås ikke innen 25 min 8 980 12,60 % 43,19 % 56,30 % 

Sum 71 392       

          

Tettsted aktuell, 12 minutter Antall personer  % * Hvis 35% opptatt Hvis 50% opptatt 

Ja, nås innen 12 minutter 88 266 87 % 56,55 % 43,50 % 

Nei, nås ikke innen 12 min 13 223 13 % 43,45 % 56,50 % 

Sum 101 490       

          

Alle tettsteder Antall personer  % * Hvis 35% opptatt Hvis 50% opptatt 

Ja, nås innen 12 minutter 110 460 82,90 % 53,89 % 41,45 % 

Nei, nås ikke innen 12 min 22 771 17,10 % 46,12 % 58,55 % 

Sum 133 230       

          
     

 *= basert på minst 1 ledig ambulanse på hver stasjon    
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Valgt metode for å beregne riktig kapasitet er basert på den Danske modellen som nevnt i punkt 5.3 
og tar utgangspunkt i statistikken for 2017. Modellen gir oss mulighet til å fremskrive kapasitet hvert 
år fremover i tråd med Helse Sør-Øst sin forventede vekst. Tabellene som vist under benytter 
«middels» oppdragsvekst, 3,7%, i hele perioden frem mot 2035. Utfordringsbildet vises tydeligere for 
hvert år dersom man ikke endrer på kapasitet, og innen 2035 er et stort antall av ambulansene 
opptatt langt over anbefalt grense som er satt til 55% på dagtid. Men fortsatt er kapasiteten på natt 
god og dette underbygger viktigheten av tilpasse beredskapen til når behovet er størst.  

 

 

 

2019 1,074
Stasjon ID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totalsum
Skien 811 120 78 83 71 50 47 61 63 201 152 140 158 172 174 163 165 159 198 160 141 154 168 120 128 3 128
Skien 813 3 4 9 17 1 1 9 27 175 121 116 117 124 148 139 167 120 127 96 80 63 12 5 3 1 684
Skien 815 0 0 0 0 0 0 1 11 118 90 102 105 111 108 109 103 78 35 4 0 0 0 0 0 975
Porsgrunn 821 94 73 57 60 42 38 45 63 175 177 150 183 182 187 252 194 235 200 171 137 165 176 122 111 3 289
Porsgrunn 822 103 83 77 58 42 30 37 45 98 129 171 186 182 181 182 169 195 199 138 135 129 127 144 90 2 930
Bamble 831 57 38 42 32 18 30 26 36 282 109 80 106 109 108 104 116 159 106 96 80 102 82 78 57 2 054
Bamble 835 0 1 0 0 0 1 0 26 57 70 81 72 71 137 66 33 9 0 0 0 0 0 1 1 626
Kragerø 842 32 30 34 24 12 11 26 24 50 78 78 114 82 99 94 106 98 72 69 52 74 67 44 40 1 408
Kragerø 845 0 0 0 0 0 0 0 25 108 57 48 61 71 81 61 39 39 30 21 9 8 3 0 0 662
Drangedal 841 15 10 10 16 7 5 11 8 26 50 71 78 80 56 77 62 40 36 35 38 27 27 29 27 842
Nome 851 33 18 18 16 12 15 17 10 42 60 79 85 80 73 89 92 63 44 56 26 72 43 35 25 1 102
Bø 852 47 29 24 20 12 14 23 32 67 91 99 114 98 101 99 110 83 72 56 88 66 70 57 36 1 505
Seljord 861 16 11 11 13 3 12 9 10 37 49 56 84 58 108 78 40 58 39 29 51 39 39 26 40 919
Seljord 862 16 10 12 6 13 17 13 8 39 55 41 51 56 64 60 57 49 44 33 49 38 30 30 14 805
Tokke 871 7 8 4 8 6 5 3 9 24 16 25 24 20 31 47 29 26 22 11 15 16 12 10 13 391
Vinje 872 6 12 11 17 4 9 7 7 24 29 57 41 48 63 52 33 69 22 33 25 18 20 16 10 633
Vinje 873 11 13 9 5 4 9 3 9 15 24 50 42 39 39 68 47 43 34 20 32 24 24 20 14 597
Notodden 881 37 31 24 18 14 20 18 43 120 120 120 102 112 116 98 129 99 95 97 62 47 61 43 34 1 660
Notodden 882 21 43 24 18 10 23 21 21 245 75 65 79 78 81 110 110 81 78 57 76 60 57 36 37 1 507
Rjukan 891 16 10 15 8 5 5 7 14 57 54 56 66 63 86 47 58 42 36 25 34 23 17 26 22 789
Rjukan 892 13 13 13 6 3 3 10 8 50 41 37 60 62 66 52 41 48 33 17 32 36 23 16 15 699

647 516 475 415 256 295 348 498 2 009 1 647 1 721 1 929 1 901 2 105 2 048 1 901 1 794 1 521 1 222 1 162 1 162 1 058 858 716 28 205

2027 1,199
Stasjon ID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totalsum
Skien 811 161 105 111 95 67 62 82 84 269 204 187 211 231 233 219 221 213 265 214 189 207 225 161 171 4 189
Skien 813 4 5 12 23 1 1 12 37 235 163 155 156 166 198 186 224 161 170 128 108 84 16 6 4 2 255
Skien 815 0 0 0 0 0 0 1 15 158 121 137 141 149 144 147 138 105 46 5 0 0 0 0 0 1 306
Porsgrunn 821 126 98 77 81 56 51 60 84 235 237 200 246 243 251 337 260 314 268 229 183 221 236 164 149 4 405
Porsgrunn 822 138 111 103 78 56 40 50 60 131 172 229 249 244 242 244 226 261 266 185 181 172 170 193 121 3 924
Bamble 831 77 51 56 43 24 40 34 48 378 145 108 142 147 144 139 155 213 142 128 108 137 110 105 77 2 751
Bamble 835 0 1 0 0 0 1 0 34 77 94 109 97 95 183 88 44 12 0 0 0 0 0 1 1 838
Kragerø 842 43 40 45 32 16 15 35 32 67 104 104 153 110 132 126 142 131 97 93 70 99 89 59 54 1 885
Kragerø 845 0 0 0 0 0 0 0 33 144 76 65 82 95 109 82 53 53 40 28 12 11 4 0 0 886
Drangedal 841 20 13 13 21 10 7 15 11 34 67 95 105 108 75 103 83 54 48 46 51 37 37 39 37 1 128
Nome 851 44 24 24 21 16 20 23 13 56 81 106 114 108 98 119 123 84 59 75 35 97 57 46 33 1 476
Bø 852 62 39 32 27 16 18 31 43 89 122 132 153 131 136 132 148 111 97 75 117 88 94 76 48 2 015
Seljord 861 22 15 15 17 4 16 12 13 50 66 75 112 78 144 105 54 78 53 39 68 53 53 35 54 1 231
Seljord 862 21 13 16 9 17 23 17 11 53 73 55 68 75 86 81 76 66 59 44 66 51 40 40 18 1 078
Tokke 871 10 11 5 11 9 7 4 12 32 22 33 32 27 42 64 39 34 29 15 20 21 16 13 17 523
Vinje 872 9 16 15 23 5 12 10 10 32 39 76 55 65 84 70 44 93 29 44 33 24 27 21 13 848
Vinje 873 15 17 12 7 5 12 4 12 20 32 67 56 53 53 92 62 57 45 27 43 32 32 27 18 799
Notodden 881 50 42 32 24 18 27 24 57 161 160 161 137 150 155 131 172 132 127 130 83 64 82 57 45 2 223
Notodden 882 28 57 32 24 13 31 28 28 327 100 87 106 104 109 148 148 109 105 77 101 81 77 48 50 2 019
Rjukan 891 21 13 20 11 6 6 10 18 77 72 75 88 84 115 62 78 56 49 33 45 31 23 34 29 1 057
Rjukan 892 17 17 17 9 4 4 13 11 67 55 50 81 83 88 70 55 65 44 23 43 49 31 22 20 936

866 690 637 556 343 395 466 667 2 691 2 206 2 305 2 583 2 545 2 819 2 742 2 545 2 402 2 037 1 636 1 557 1 557 1 417 1 149 959 37 771

2035 1,115
Stasjon ID 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Totalsum
Skien 811 216 140 149 127 90 83 109 113 359 273 250 283 309 312 292 296 284 354 286 253 276 301 216 229 5 600
Skien 813 5 7 16 31 2 2 16 49 314 217 207 209 222 265 248 299 216 227 172 144 113 21 8 5 3 014
Skien 815 0 0 0 0 0 0 2 20 211 162 183 188 199 193 196 185 140 62 7 0 0 0 0 0 1 746
Porsgrunn 821 168 131 103 108 75 69 80 113 314 317 268 328 325 335 451 348 420 358 305 245 296 315 219 199 5 889
Porsgrunn 822 185 149 137 105 75 54 67 80 175 230 305 333 327 323 327 302 350 356 247 242 230 227 258 162 5 246
Bamble 831 103 69 75 57 33 54 46 64 505 194 144 190 196 193 186 207 284 190 172 144 183 147 140 103 3 677
Bamble 835 0 2 0 0 0 2 0 46 103 126 145 129 127 245 118 59 16 0 0 0 0 0 2 2 1 121
Kragerø 842 57 54 60 42 21 20 47 42 90 139 139 204 147 176 168 190 175 129 124 93 132 119 78 72 2 521
Kragerø 845 0 0 0 0 0 0 0 44 193 101 87 109 127 145 109 70 70 54 38 16 15 5 0 0 1 184
Drangedal 841 26 18 18 28 13 10 20 15 46 90 127 140 144 100 137 111 72 64 62 69 49 49 52 49 1 508
Nome 851 59 33 33 28 21 26 31 18 75 108 142 152 144 131 158 165 113 78 100 47 129 77 62 44 1 973
Bø 852 83 52 42 36 21 25 41 57 119 163 176 204 175 181 176 198 149 129 100 157 118 126 101 64 2 694
Seljord 861 29 20 20 23 5 21 16 18 67 88 100 150 105 193 140 72 105 70 52 91 70 70 47 72 1 645
Seljord 862 28 18 21 11 23 31 23 15 70 98 74 91 100 114 108 101 88 78 59 88 69 54 54 25 1 441
Tokke 871 13 15 7 15 11 10 5 16 42 29 44 42 36 56 85 52 46 39 20 26 28 21 18 23 699
Vinje 872 11 21 20 31 7 16 13 13 42 52 101 74 87 113 93 59 124 39 59 44 33 36 28 18 1 134
Vinje 873 20 23 16 10 7 16 5 16 26 42 90 75 70 70 123 83 77 60 36 57 42 42 36 25 1 068
Notodden 881 67 56 42 33 25 36 33 77 216 214 216 183 201 207 175 230 176 170 173 111 85 109 77 60 2 972
Notodden 882 38 77 42 33 18 41 38 38 438 134 116 142 139 145 198 198 145 140 103 136 108 103 64 67 2 699
Rjukan 891 28 18 26 15 8 8 13 25 103 96 100 118 113 154 83 105 75 65 44 60 41 31 46 39 1 413
Rjukan 892 23 23 23 11 5 5 18 15 90 74 67 108 111 118 93 74 87 59 31 57 65 41 29 26 1 251

1 158 923 851 743 459 528 622 892 3 597 2 949 3 081 3 453 3 403 3 769 3 666 3 403 3 212 2 723 2 187 2 081 2 081 1 895 1 536 1 282 50 495
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7.3. Utfordringsbildet for dagens ambulansetjeneste i Telemark 

Fremtiden vil stille store krav til utvikling og effektivisering av tjenesten innenfor en 
finansieringsordning der tjenesten rammefinansieres. Det er utfordrende å håndtere økt aktivitet i 
tettbygde strøk og samtidig utnytte ressursene i desentraliserte områder tilstrekkelig. 
Oppdragsutviklingen de siste åtte årene utfordrer allerede nå dagens kapasitet. 

Urbanisering fører til reduksjon av antall innbyggere i grisegrente områder. Dette vil muligvis kunne 
føre til endringer i distrikter som frem til nå har kunnet rettferdiggjøre egen ambulanse. I noen 
distrikter vil det bli nødvendig å samarbeide med kommunene om løsninger for å ivareta 
beredskapen. Dette kan også føre til at grunnlaget for bostedsløyver for taxinæringen reduseres, noe 
som kan gi press på kapasiteten for Pasientreiser i grisgrendte strøk. 

 

Utfordringer og innsikter 

Fleksibilitet:  

 Dagens organisering av ambulansetjenesten gir i dag ikke tilstrekkelig fleksibilitet i å flytte 
ressurser for å få riktig sesongberedskap. 

 Ved å ha en deling mellom offentlige stasjoner og private utøvere begrenses muligheten til å 
gjøre justeringer av kapasitet underveis i avtaleperioden (som i dag er på 5 år). 

Kompetanse: 

 En desentralisert ambulansestruktur medfører at en stor andel av de prehospitale tjenestene 
har et lavt befolkningsgrunnlag. Dette kan medføre utfordringer knyttet til kvalitet, 
kompetanse og rekruttering av personell. 

 En forventet økning i aktivitet, særlig i sentrale områder, fører til økt behov for personell i 
fremtiden. Det er nødvendig å sikre at det utdannes og rekrutteres tilstrekkelig antall 
ressurser med riktig kompetanse i hele regionen. 

Organisering: 

 Fremtidige endringer i kommune- og fylkesstruktur vil kunne ha innvirkning på prehospitale 
tjenester og pasientstrømmer. Eksempelvis vil endret organisering av legevaktene kunne ha 
innvirkning på transportmønsteret.  

 Det kan være krevende å sikre helhetlige og gode pasientforløp med delte lederlinjer.  
Felles ledelse vil kunne sikre bedre samspill og disponering av ressursene. Eksempelvis vil 
samspillet mellom AMK og ambulansetjenesten være sentral for responstider og ressursbruk. 
Videre kan bruk av differensierte transportmidler kompliseres når AMK, ambulansetjenesten 
og Pasientreiser ikke er organisert under samme enhet i det enkelte helseforetak. 

 Større enheter vil kunne gi stordriftsfordeler, men det vil samtidig kunne gå på bekostning av 
lokal samhandling, for eksempel ved utvikling av pasientforløp og samhandling med 
kommunehelsetjenesten.  

Kvalitet: 

 Det er mangel på sammenliknbare styringsdata grunnet ulik registreringspraksis i regionen, 
spesielt for ambulansetjenesten hvor flere tjenester bl.a. fører pasientjournal på papir. Dette 
medfører at det er vanskelig å sammenligne seg med andre tjenester ift kvalitet og 
ressursutnyttelse. 
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 Vi har ikke et datavarehus som evner å integrere og presentere data fra relevante kilder, 
eksempelvis AMiS14, Transmed, Norsk hjertestansregister og A-EPJ. 

 De senere årene er det gjort et arbeid som bidrar til like prosedyrer og således standardisert 
behandling, men vi har i liten grad mulighet til å følge opp kvaliteten på den behandling som 
gis. Vi mangler omforente systemer og prosedyrer som sikrer et felles og forpliktende 
standardiserings- og utviklingsarbeid, samt forvaltning av standardiserte løsninger. 

 Det er ikke etablert krav til responstid. Det poengteres imidlertid at responstidene oppgitt i 
NOU 2015:17 «Først og fremst» skal være målsetninger.  

IKT: 

 Investering, utvikling og implementering av medisinteknisk utstyr og IKT-løsninger er svært 
kostbart. 

 AMK-sentralene opererer med delvis utdaterte IKT-løsninger og mangler tilstrekkelig 
teknologi til å understøtte av AMK-sentralenes mest kritiske arbeidsprosesser (eksempelvis 
planleggingsverktøy, automatiske funksjoner for utkall/respons), og et verktøy for å sikre god 
samhandling og utnyttelse av ressurser i hele regionen. Helsedirektoratets vurdering i 
etterkant av 22.07.11. understreket dette [12]. 

 Flere prosjekter påpeker behov for en felles elektronisk ambulansejournal. Enkelte av 
helseforetakene har A-EPJ per i dag, men det er bare Vestre Viken og Østfold som har denne 
på mobil plattform, og kun Vestre Viken har A-EPJ med integrasjon mot multimonitor i 
ambulansen. Ingen av systemene har integrasjon mot DIPS15. Andre helseforetak benytter 
papirjournal. Manglende elektronisk journal vanskeliggjør dokumentasjon og overføring av 
informasjon både internt i de prehospitale tjenestene og opp mot akuttmottak og 
kommunehelsetjeneste. Utviklings- og kvalitetsarbeid blir vanskeligere, samt at 
virksomhetsdata i liten grad blir ensartet og følgelig ikke kan sammenlignes på tvers av 
virksomhetene.  

 I et samhandlingsperspektiv eksisterer det utfordrende grenseflater med tanke på varsling, 
kommunikasjons- og informasjonsflyt, da IKT-systemene i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten ikke er integrerte. 

 Dagens utstyr er i liten grad i stand til å møte de utfordringer tjenesten står overfor når det 
gjelder forventet utvikling knyttet til telemedisin og muligheten for desentralisert 
overvåkning og behandling. 

 Anskaffelse av nye IKT-løsninger for AMK og A-EPJ vil kreve mye ressurser, både økonomisk 
og fra organisasjonen. Det vil også fordre mye ressurser å sikre god opplæring slik at 
systemene gir reell nytteverdi.  

Kompetansen de ulike tjenestene besitter, i form av et stort og robust driftsmiljø i de 
prehospitale miljøene og i Sykehuspartner, er et godt grunnlag for å anskaffe, implementere og 
utvikle gode IKT-løsninger. 
 

                                                           

 

 

14 AMIS: Akuttmedisinsk informasjonssystem 
15 DIPS: Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus 
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Andre identifiserte utfordringer: 

 Arbeidet med å sikre en sammenhengende akuttmedisinsk kjede på tvers av 
forvaltningsnivåer og aktører er utfordrende. For eksempel å sikre standardiserte prosedyrer 
for behandling og fordeling av pasienter til riktig behandlingssted.  

 Det er utfordrende for helseforetakene å sikre at alle aktører som rekvirerer pasienttransport 
både i spesialist- og kommunehelsetjenesten gjør dette i henhold til gjeldende prosedyrer. 

 For intensivtransporter er det utfordrende at det finnes ulike krav og systemer i de ulike 
helseforetakene for gjennomføring av intensivtransport, og at det opereres med ulik 
organisering innad i regionen. Eksempelvis gjennomføres det et prosjekt med legebemannet 
ordinær ambulanse som kjører intensivoppdrag i Vestre Viken, og i Oslo og Akershus er det 
etablert en egen intensivambulanse som er spesialtilpasset. 

 Det er stor variasjon i bruken av ambulanse i de ulike kommunene i regionen. Årsakene til 
dette er sammensatte og i liten grad kartlagte. Dette burde analyseres mer. 

 Det er store sesongvariasjoner i fylket, da Telemark har stor tilstrømning av turister året 
rundt, samtidig som et betydelig antall innbyggere forflytter seg innad i regionen.  
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8. Alternativer for drift av ambulansetjenesten 
 

8.1. Struktur, kapasitet og ressurser 

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, FOR-2005-03-18-252, skal sikre at 
befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for 
øyeblikkelig hjelp. Ambulansetjenesten bør lokaliseres slik at responstiden minimaliseres. 

For å kunne gi anbefalinger om ambulansestrukturen i Telemark har Sykehuset Telemark benyttet 
analyser utarbeidet av Multiconsult Norge AS. Ved hjelp av geografiske informasjonssystem (GIS), 
historiske utrykningsdata (AMIS) fra 2016 og 2017 og datasett for veinett fra Statens Veivesen er 
responstidsdekning beregnet og analysert. Ut ifra dette er det gjort simuleringer som viser optimal 
fremtidig plassering av ambulansestasjonene med dokumentasjon på hvorvidt forskriftenes 
anbefalinger dekkes.  

Kartet under viser dagens ambulansestasjoner. Gule områder viser områdene som nås innen 12 
minutter og oransje de som nås innen 25 minutter. 

 

 
Figur 6: Dekningskart ambulanser i Telemark, dagens situasjon (12 og 25 min) 

       = Dagens plassering av ambulansestasjoner         

Dekningskart dagens situasjon (12 min og 25 responstid) 
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Simulering 1 
I første simulering optimaliseres plassering av 14 ambulansestasjoner. Dette er samme antall 
stasjoner det er i dag.  

 

 

 
Kartet viser at ambulansestasjonene allerede ligger godt  
plassert, med få unntak. Modellen foreslår nedtak av beredskap  
i Tokke og styrking av beredskap i Grenland.  
 
Eget utsnitt t.h. viser optimal plassering av ambulansestasjoner  
i Grenland. Plassering vist her gir en god indikasjon for  
eventuell plassering av beredskapspunkter, alternativt 
nye plasseringer av ambulansestasjoner. 

 

 

 

        = Dagens plassering        = Optimal plassering 

 

    

 

Figur 7: Prosentvis fordeling av folketall (alder) og oppdrag i 
Norge i 2014 

Dekningskart optimal plassering av ambulansestasjon – 14 stasjoner 
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Simulering 2 
I simulering 2 er plassering av ambulansestasjoner optimalisert i forhold til 13 stasjoner. 

 

 

 

 

Også her foreslår modellen nedtak av beredskap i Tokke. 

 

 
 

  

Figur 8: Dekningskart optimal plassering av 13 ambulansestasjoner  i Telemark 

        = Dagens plassering        = Optimal plassering 

 

Figur 9: Prosentvis fordeling av folketall (alder) og oppdrag i Norge i 2014 

Dekningskart optimal plassering av ambulansestasjon – 13 stasjoner 
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Simulering 3 
I simulering 3 er plassering av ambulansestasjoner optimalisert i forhold til høysesong vinter i 
Telemark med mange besøkende i fjellområdene. 

 

 

 

 

I vintersesongen foreslår modellen flytting av beredskap til øvre Telemark, eventuelt opprettelse av 
beredskapspunkter, for bedre å dekke Vågsli/Haukeli, Rauland, Miland, Skafså/Vrådal og Gautefall.  
Det er viktig at fremtidig valgt løsning gir rom for en tilsvarende sesongtilpasning av beredskapen. 

 

 
 

Figur 10: Dekningskart optimal plassering av ambulanser høysesong – vinter, i Telemark 

        = Dagens plassering        = Optimal plassering 

 

 

Figur 11: Prosentvis fordeling av folketall (alder) og oppdrag i Norge i 2014 

Dekningskart optimal plassering høysesong – vinter, med hensyn til fritidsbebyggelse 
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Simulering 4 
I simulering 4 er plassering av ambulansestasjoner optimalisert i forhold til høysesong sommer i 
Telemark med mange besøkende i kystområdene. 

 

 

 

 

I sommersesongen foreslår modellen flytting av  
beredskap, eventuelt opprettelse av  
beredskapspunkter, i kystområdene ved Kragerø/ 
Stabbestad og Valle.  
Det er viktig at fremtidig valgt løsning gir rom for en  
tilsvarende sesongtilpasning av beredskapen. 
 

Figur ?? Dekningskart optimal plassering av ambulanser høysesong – sommer, i Telemark 

        = Dagens plassering        = Optimal plassering 

 

 

Figur 12: Prosentvis fordeling av folketall (alder) og oppdrag i Norge i 2014 

Dekningskart optimal plassering høysesong – sommer, med hensyn til fritidsbebyggelse 
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8.2. Optimal bruk av ambulansetjenesten – Riktig kjøretøy til riktig pasient 

 
Arbeidsgruppen har vurdert ulike tiltak som kan motvirke kapasitetsutfordringen og differensiering 
av ressurser for å frigjøre tid for ordinære ambulanser til å håndtere akutt- og haste- oppdrag. Det er 
også vurdert hvilke andre type ressurser andre helseforetak har vagt å sette i drift for å sikre et godt 
og forsvarlig akuttmedisinsk tilbud.  

Syketransport (hvit bil) 
Dette er et differensiert transport tilbud som flere helseforetak allerede har satt i drift med gode 
erfaringer. En syketransportbil utfører alle såkalte V2 oppdrag, dvs vanlige oppdrag som ikke haster 
og der pasient kun har behov for å ligge uten overvåkning og/eller behandling. Syketransportbilene 
kan bemannes med annet personell enn en ordinær ambulanse og det stilles ikke nasjonale krav til 
kompetansen. Eksempelvis kan denne bemannes med personell fra frivillige organisasjoner, 
helsefagarbeidere eller portør. Enkelte helseforetak velger å ha den enmanns betjent, men flertallet 
har bemannet den med to personer.  

I Telemark vil det største potensialet for en slik type ressurs være i Grenland og til dels Notodden. 
Dette kommer av at en stor andel av transportene genereres av sykehuset selv. 
Oppdragene er flest mellom kl. 11.00 og 19.00 og på ukedagene.  

       

 

Legevaktbil 
Akuttmedisinforskriften legger føringer på at kommunehelsetjenesten må sørge for tilstrekkelig 
beredskap for utrykning til akutt- syke og skadde i egen kommune. To av legevaktene i Telemark har 
anskaffet seg legevaktbil, Tinn og Notodden, og de rykker ut i varierende grad. Ingen av disse bilene 
er utrykningsbiler, men merket i hht. nasjonal forskrift. 

Legevaktbil benyttes på ulike måter over hele landet og det er flere samarbeidsløsninger og vise til. 
På en del steder er legevaktbil et godt samhandlingsverktøy mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten der bilen bemannes av både ambulansearbeider og legevaktslege. Denne 
formen tilskrives gode erfaringer for å få tjenesten til å fungere optimalt. 
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I ett legevaktdistrikt innenfor Helse Bergen viser Nasjonalt senter for legevaktmedisin til at 
legevaktbilen har redusert antall gule (haster) ambulanseoppdrag med opptil 40%. Dette er fordi 
legevaktlegen reiser ut til pasient og kan avklare og eventuelt starte behandling hjemme. 

For Telemark sin del ser vi i første omgang en stor mulighet til et samarbeid med 
kommunehelsetjenesten om en legevaktbil i Grenland og har en forventning om at en slik ressurs kan 
dempe veksten i ambulanseoppdrag. I tillegg vil man kunne ha en ressurs som kan bistå ved ulykker, 
hjertestans og lignende og man vil kunne tilegne en slik ressurs oppgaver som Innsatsleder Helse 
(ILH) og Medisinsk leder helse (MLH) gitt at den bemannes av en ambulansearbeider og en 
legevaktslege. Denne type ressurs kan også bemannes av ambulansearbeider alene på tider av 
døgnet der ikke en legevaktlege er tilgjengelig og da benyttes som en en-redder enhet. 

 

Helsevaktbil 
Helse Midt- Norge har i samarbeid med Røros kommune utfordret en legevaktbil løsning til et enda 
videre mulighetsområde. Helsevaktbilen på Røros, den såkalte «Rørosmodellen», er bemannet dag 
og kveld med ambulansearbeider og deler av tiden også med lege. For å sikre nok pasientkontakt 
utfører personellet i denne bilen en del kommunale helsetjenester på dag og har et tett samarbeid 
med legevakt og hjemmetjeneste. Det kan eksempelvis være blodprøvetaking, væskebehandling 
hjemme hos pasient eller på institusjon og det drives forebyggende arbeid i form av førstehjelpskurs 
for kommunalt ansatte. I tillegg brukes denne som en en-redder ressurs ved akutte oppdrag. 

Rørosmodellen har fått stort oppmerksomhet av media, Helsedirektoratet og andre helseforetak. 
Både Helse Midt- Norge og Røros kommune viser til gode resultater fra samarbeidet. 
I Telemark kan man vurdere lignede modell på steder der oppdragsmengde for en ambulanse blir for 
lav og man ikke klarer å opprettholde en forsvarlig kompetanse.  

 

8.3. Drift og organisering 

Det er i dag ingen påviselig forskjell i kvalitet på tjenesten eller i kostnaden for å drifte 
ambulansestasjoner i offentlig regi eller i privat regi. Godt samarbeid mellom Sykehuset Telemark og 
de private driverne om opplæring, bruk av felles utstyr, m.m. har vært viktige faktorer for å kunne gi 
likartet kvalitet på tjenesten.  

Valg av organisering mellom privat og offentlig drift vil avgjøres av behovet -, og muligheten for, å 
oppnå større fleksibilitet til å fortløpende kunne tilpasse beredskapskapasiteten til den faktiske 
oppdragsmengden og til å kunne styre beredskapen i tråd med sesongvariasjonene. I denne 
sammenheng er det nødvendig å vurdere en regionstruktur for Telemark, der nærliggende 
ambulansestasjoner kan samarbeide i større grad. Herunder kan f.eks. rotasjon av personell være 
nødvendig får å gi den enkelte ambulansemedarbeider tilstrekkelig mengdetrening eller rotering av 
utstyr/bilpark for å få en likere belastning av utstyr og kjørelengde på ambulansene før utskiftning.  
Harmonisering av arbeidstidsordninger og vilkår for ambulansemedarbeiderne er i denne 
sammenheng viktig for å skape både fleksibilitet i bruken av personell et godt arbeidsmiljø ved de 
ulike stasjonene. 

Ved å gå fra dagens organisering med til sammen 10 ledere, til en inndeling i en regionstruktur med 
færre ledere som har ansvar for flere stasjoner, oppnår man en mer enhetlig ledelse. Større 
samordning og felles ressursbruk innad i en region er en forutsetning for å oppnå målene i planen.  
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Det er nå åpnet for mulighet til å lease ambulanser. Om denne muligheten benyttes avgjøres av 
helseforetakets finansielle situasjon og mulighet til å frigjøre investeringsmidler. 

Det er flere helseforetak som allerede leaser sine ambulanser, komplett utrustet med alt utstyr 
innvendig. Fordelen med leasing er at man er sikret en fast utskiftingstakt av ambulansebilene siden 
en leasingperiode går over 4 eller 5 år. Ulempene er at alle former for slik type finansiering medfører 
noe økt kostnad i form av renter.  

Sykehuset har årlig et utskiftningsbehov av ca. 4 ambulanser per år. Det er viktig at denne 
utskiftingstakten opprettholdes slik at vi til enhver tid ivaretar pasientsikkerheten med driftssikre 
ambulanser. 

 

8.4. Kompetanse 

Sykehuset Telemark HF har utarbeidet interne krav til opplæring, sertifisering og vedlikehold av 
kompetanse for alle ambulansearbeidere. Dagens kompetansestige innebærer årlig resertifisering, 
ulike kurs som eksempelvis PLIVO16 og Samvirkekurs og prosedyreutsjekk ved innføring av nye 
metoder, prosedyrer og behandlingslinjer. Ambulansearbeidere blir etter dagens interne 
sertifiseringssystem sertifisert i kategorien BLS (Basal Livsfunksjon Støtte) eller ALS (Avansert 
Livsfunksjon Støtte), ofte kalt Nivå 1 og Nivå 2 ved andre helseforetak. 

Helsepersonelloven § 4 pålegger den enkelte ambulansearbeider å utføre sitt arbeid i samsvar med 
de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra den enkeltes 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Den enkelte skal innrette seg etter sine 
faglige kvalifikasjoner.  

Kravet om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp innebærer å sikre at pasienter og andre brukere 
av helse- og omsorgstjenestene mottar helsehjelp som er over en faglig minstestandard, samtidig 
som de ikke skal påføres skade, unødig lidelse eller smerte. 

 

Faglige kvalifikasjoner:  
Her er det først og fremst den formelle kompetansen som det enkelte helsepersonell innehar. Det 
kan være offentlig godkjent grunnutdanning på fagskolenivå eller videreutdanning på høyskolenivå. 
Det tas også hensyn til kompetanse i form av praktisk erfaring ved vurdering av forsvarlighetskravet. I 
praksis betyr dette at det kan stilles strengere krav til en ambulansearbeider med lang klinisk 
erfaring, enn til en nyutdannet ambulansearbeider.  

Fremtidens behov for «vurderingskompetanse» vil medføre et økende behov for personell med 
etter- eller videreutdanning på høyskolenivå. Bachelor i paramedisin er et tilbud flere høyskoler etter 
hvert har og ved Universitetet i Stavanger tilbys det også Master i prehospital akuttmedisin. 

  

                                                           

 

 

16 PLIVO: Nasjonal prosedyre for nødetatene for håndtering av pågående livstruende vold 
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Ambulansearbeiderrollen - arbeidets karakter:  
Når det gjelder arbeidets karakter ses blant annet på hvilke arbeidsoppgaver man vanligvis utfører. 
Her stilles det krav til at utøveren holder seg faglig oppdatert, slik at en kan utføre den helsehjelp 
som det vanligvis forventes av yrkesgruppen. Ambulansearbeideren skal derimot avgrense sitt arbeid 
i forhold til egen kompetanse, og særlig i de tilfellene der tidsfaktoren ikke er kritisk.  
 

Legemiddelhåndtering og medisinteknisk utstyr:  
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp  
pålegger virksomhetsleder hos den enkelte ambulanseutøver ansvar for at legemiddelhåndtering 
utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.  
Ambulansearbeidere som gis legemiddelhåndteringsoppgaver, må ha de nødvendige reelle 
kunnskaper (realkompetanse) for å kunne håndtere oppgaven. I vurderingen av dette forutsettes det 
at det tilrettelegges for nødvendig og kontinuerlig opplæring.  
 
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-1015 at virksomheter som yter helsetjenester  
skal sørge for at ansatte gis den opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er påkrevet for 
at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. Det innebærer at tildeling av oppgaver må skje 
etter en konkret vurdering av kvalifikasjonene til personen som delegeres oppgaven. Tildelingen 
forutsetter at personellet er gitt nødvendig opplæring for å kunne utføre oppgavene på en faglig 
forsvarlig måte. Det må gis nødvendige instrukser og føres tilsyn med utføring av oppgaven (løpende 
kontroll).  
Det understrekes at virksomhetsleders ansvar for delegering mv. etter § 4 i  
legemiddelhåndteringsforskriften17, ikke fritar helsepersonellet for det individuelle ansvaret de har 
når det gjelder forsvarlig yrkesutøvelse jf. helsepersonelloven § 4. Det fritar heller ikke de ansvarlige 
ledere på de ulike nivåer i virksomheten fra det ansvaret de har, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-9.  
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9. Konklusjoner og anbefalinger 
 

Kommuner og helseforetak har i fellesskap ansvar for en forsvarlig helseberedskap, og skal sammen 
sikre koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (Akuttmedisinforskriften). Dette krever 
et gjensidig samarbeid for å finne praktiske løsninger. Det er behov for å prøve ut flere modeller for å 
sikre en optimal ressursbruk.  

Dagens bilambulansestruktur i Telemark er samlet sett god med 87% oppnåelse for både tettsted og 
grisgrendte strøk. Dagens stasjoner ligger stort sett godt plassert, med unntak av Tokke. 

Det er en skjev demografi i fylket og dette utfordrer kapasitet vs. beredskap. I Skien, Porsgrunn og 
Bamble bor godt over halvparten av befolkningen. Det er også her befolkningsveksten vil være størst 
de neste tiårene. Analysene viser at det er behov for flere stasjoner eller beredskapspunkt i dette 
området for å nå formskriftens anbefalinger. Samtidig er det svært få minutter som skal til for å nå 
anbefalingene for tettstedene i Porsgrunn, Skien og Bamble. For tettstedene er det et kritisk punkt 
mellom 8 og 9 minutter utrykningstid, det vil si mellom 3 og 4 minutter reaksjonstid. Og det er 
akkurat her dagens reaksjonstider for dette området ligger. I dette utrykningstidsintervallet endres 
prosentandelen med 12%. Sagt på en annen måte så kan stasjonene i Porsgrunn, Skien og Bamble 
være der de er, men suppleres av faste beredskapspunkter. Dersom man skal flytte stasjoner så vil 
stordriftsfordelen av å ha en felles stasjon for Skien og Porsgrunn veie tungt, men dette avhenger da 
av at man etablerer faste beredskapspunkter. 

Enkelte områder har ikke optimal dekning. Dette er i all hovedsak kommuner som ikke har egen 
ambulansestasjon, som Hjartdal kommune, Siljan kommune og Kviteseid kommune. Samtidig vet vi 
at en ny tunnel på E134 mellom Seljord og Hjartdal vil ha stor betydning for innbyggerne i Hjartdal 
kommune.  

Utrykningshyppigheten varierer gjennom året. Mest sannsynlig er dette blant annet påvirket av den 
store andelen fritidshytter i området. Basert på analysene utført av Multiconsult fremkommer det at 
dagens beredskap er bygget opp primært etter hvor folk bor, men ikke i like stor grad tar hensyn til 
hvor folk er. Å ruste ambulansestrukturen etter sesongvariasjoner vil være en riktig og nødvendig 
tilpasning av ambulansetjenesten i Telemark. 

Det er identifisert ulemper ved dagens driftsmodell. Det mangler tilstrekkelig fleksibilitet mellom de 
offentlige og private ambulansestasjonene og man har liten styringsrett for å kunne tilpasse drift og 
beredskap etter faktisk behov i avtaleperioden.  

Ambulansetjenesten bruker i dag elektronisk etterregistrering av oppdrag i fagsystemet AMIS. 
Løsningen gir virksomhetsdata for ambulansetjenesten, men er ikke en pasientjournal som gir 
tilgjengelighet i ambulansene eller som kan overføre data inn til sykehus eller samarbeidspartnere.  
Hovedgevinsten ved innføring av felles elektronisk ambulansejournal vil være at tjenesten får en 
enhetlig, digital løsning og bedret informasjonsflyt som vil styrke pasientsikkerheten. 
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9.1. Overordnet struktur 

 

Anbefaling 2019-2025 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

1.1 Etablere regionstruktur for 

ambulansestasjonene i Telemark. 

(Regionstruktur primært basert på 

legevaktsområdene)

Grenland:   Skien, Porsgrunn

Sør:               Bamble, Kragerø

Midt:            Bø, Nome, Drangedal

Vest:             Vinje, Tokke, Seljord

Øst:               Tinn, Notodden

Lav fleksibilitet i dagens avtaler med private 

drivere.

* Vanskelig å få til utplassering/flytting av 

   ambulanser i ferieperioder (høy 

   hytteaktivitet)

* Begrenset samarbeid  med private drivere 

   om optimal ressursbruk/dekke periodevis 

   økt kapasitetsbehov

* Ulike arbeidstidsordninger mellom stasjoner 

   i en region utfordrer fleksibilitet og 

   "forskjellsbehandling"

Noen fordeler: 

* Økt akuttmedisinsk erfaring ved rotasjon av 

   personell

* Økt fleksibilitet ved rotasjon av personell etter 

   behov

* Mulighet for endring av stasjoneringssted 

   innenfor regionen

* Rotasjon av kjøretøy (optimal utnyttelse av  

   bilparken)

* Fleksibel turnus, ensartede 

   arbeidstidsordninger innenfor region

* Økt sesongberedskap

1.2 Drift i STHF regi: 

Regionene Grenland, Øst og Sør

Konkurranseutsettes til privat drift:

Regionene Vest og Midt

Vanskelig å utnytte total kapasitet i regionene på 

en optimal måte uten å "ha tilgang" til 

ambulansekapasitet i hele regionen

* STHF overtar drift av Bamble

* Fordeler som i pkt. 1.1 

1.3 Tilpasse beredskapskapasitet etter 

faktisk behov

Den totale beredskapskapasiteten må tilpasses 

faktisk behov ift befolkningsendring og 

oppdragsutvikling

* Pasienten mottar rask og riktig helsehjelp

* Tilpasset beredskap i Telemark

* Riktig kjøretøy til riktig pasient 

1.4 Sørge for riktig kompetanse for å 

tilfredstille krav til bemanning ihht ny 

akuttforskrift innen mai 2021

Den nye akuttforskriften har satt krav til at 

begge personell på en ambulanse skal være 

autorisert helsepersonell, derav min. en 

ambulansearbeider. Begge må inneha førerkort 

for utrykningskjøretøy.

Frist for innfrielse av krav er satt til mai 2021.

* Dagens bruk av lærlinger i verdiskaping vil 

   falle bort, lærlinger er ikke autorisert

* Ny utdanningsmodell er under arbeid, 

   resulterer i lengre læretid. Fordyrende ledd 

   for lærebedrift

* Flere vil trolig velge bachelor i paramedisin

# Anbefaling 2026-2030 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

1.5 Tilpasse beredskapskapasitet etter 

faktisk behov

Den totale beredskapskapasiteten må tilpasses 

faktisk behov ift befolkningsendring og 

oppdragsutvikling

* Pasienten mottar rask og riktig helsehjelp

* Tilpasset beredskap i Telemark

* Riktig kjøretøy til riktig pasient 

# Anbefaling 2031-2035 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

1.6 Tilpasse beredskapskapasitet etter 

faktisk behov

Den totale beredskapskapasiteten må tilpasses 

faktisk behov ift befolkningsendring og 

oppdragsutvikling

* Pasienten mottar rask og riktig helsehjelp

* Tilpasset beredskap i Telemark

* Riktig kjøretøy til riktig pasient 
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Figur 13 Overordnet struktur med anbefalt regioninndeling av ansvarsområdet til Sykehuset Telemark HF. 

Ambulanser tilhørende de ulike regionene vil være omfattet av beredskapsstyring på tvers av 
regioninndelingen. Alle regioner vil ha sitt kjerneområde, men aktiv flåtestyring bidrar til god bruk av 
ressursene på tvers. 
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9.2. Region Grenland (Skien, Porsgrunn) 

 

# Anbefaling 2019-2025 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

2.1 Etablere hvit bil nr.1 i Grenland 

(tirs-fre kl. 11-19)

Det er allerede en kapasitetsutfordring i 

Grenland i dag. Visse tider på døgnet er det 

svekket beredskap grunnet mange oppdrag. En 

hvit bil vil avlaste en del av de mørkegrønne 

turene/rene transportoppdrag og frigjøre 

ambulansene til beredskap

Hvit bil kan avlaste 750-1 000 oppdrag per år

* Redusere samtidighetskonflikter = Bedret 

   beredskap (Innenfor 55% utnyttelsesgrad av 

   dagambulanser)

* Økt pasienttilfredshet da bil kommer til avtalt 

   tid. Redusert ventetid.

* Reduserer liggetid på sykehuset som følge av 

   venting på ambulanse. På ettermiddag/kveld 

   kan det bidra til redusert overtid (eks. dagkir 

   Porsgrunn)

2.2 Slå sammen ambulansestasjon for Skien 

og Porsgrunn. Ny plassering av en felles 

hovedstasjon og utplassering av 

beredskapspunkter

Ønsker bedre utnyttelse av ressurser

Ambulansestasjon på Hærøya ikke optimalt 

plassering i hht analyse/simuleringer for beste 

dekning i Grenland.

Ingen ambulansestasjon er i dag stor nok til å 

huse felles ambulansetjeneste. 

Ambulansestasjon i Skien er gammel, ikke 

hensiktsmessig utformet. 

* Bedre utnyttelse av ressurser. 

* Flere pasienter nås innenfor 12 minutter ved 

   opprettelse av beredskapspunkter og flytting 

   av stasjon fra Hærøya

* Med beredskapspunkter: Mulighet for å 

   tilpasse beredskap i hht ukedag, tid på døgnet, 

   m.m. for bedre å møte behovet 

* Dersom det i fremtiden etableres felles 

   legevakt for Skien og Porsgrunn kan 

   samlokalisering med denne være gunstig

2.3 Etablere legevaktsbil i Grenland 

sammen med kommunene

Pasienten får raskere mulighet til 

diagnostisering på stedet og med det unngå 

unødig transport. 

Det er i dag en stor mengde gule oppdrag som 

ender på legevakt. En legevaktsbil vil bringe lege 

ut til pasient og avklare om pasient må til 

legevakt og/eller sykehus eller ikke. Tall fra pilot 

bl.a. i Helse Bergen viser en betydelig reduksjon 

i antall ambulanseoppdrag som ender på 

legevakt 

* Mulighet for diagnostisering på stedet

* Forhindrer unødvendig transport av pasient 

   og innleggelser

* Reduserer pasienttilstrømming til 

   akuttmottak og legevakt

* Økt samhandling i akuttkjeden

* En legevaktsbil vil bidra til å utsette behovet 

   for økning i ambulansekapasitet fram mot 

   2035

# Anbefaling 2026-2030 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

2.4 Øke ambulansekapsitet med 2 

ambulanser 

Ambulanse 1: Dag 

Ambulanse 2: Dag/Kveld

Antatt økning i antall oppdrag hht Helse Sør-Østs 

fremskrivningsmodell krever økning i 

ambulansekapasitet

* Pasienten mottar rask og riktig helsehjelp

* Tilpasset beredskap i Telemark

2.5 Etablere hvit bil nr. 2 i Grenland Hvit bil avlaster ambulanse for rene 

transportoppdrag og frigjør ambulansene til 

beredskap

* Riktig kjøretøy til riktig pasient 

* Økt pasienttilfredshet da bil kommer til avtalt 

   tid. Redusert ventetid.

# Anbefaling 2031-2035 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

2.6 Øke ambulansekapsitet: 

Ambulanse 3: Dag 

Antatt økning i antall oppdrag hht Helse Sør-Østs 

fremskrivningsmodell krever økning i 

ambulansekapasitet

* Pasienten mottar rask og riktig helsehjelp

* Tilpasset beredskap i Telemark
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9.3. Region Sør (Bamble, Kragerø) 

 

 

9.4. Region Vest (Vinje, Tokke, Seljord) 

 

# Anbefaling 2019-2025 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

Ingen endring Kapasitet vurdert riktig tilpasset

# Anbefaling 2026-2030 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

Ingen antatt endring basert på 

framskrevet tallgrunnlag

Dersom faktisk oppdragsmengde og behov 

fraviker fra framskrevet tallgrunnlag benyttet i 

denne planen, må kapasitet tilpasses. 

# Anbefaling 2031-2035 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

3.1 Øke ambulansekapasitet: Dag/Kveld Antatt økning i antall oppdrag hht Helse Sør-Østs 

fremskrivningsmodell krever økning i 

ambulansekapasitet

* Pasienten mottar rask og riktig helsehjelp

* Tilpasset beredskap i Telemark

# Anbefaling 2019-2025 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

4.1 Vinje/Tokke: 

Redusere fra 3 døgnambulanser til 

2 døgnambulanser og 1 dagambulanse.

Beredskap for regionen i tråd med dokumentert 

behov.

Lav oppdragsmengde gjør det utfordrende å 

opprettholde god akuttmedisinsk kompetanse 

over tid. En reduskjon i Vinje på natt vil gi økt 

oppdragsmendge for ambulansen i Tokke.

* Reduksjon av ambulanse på natt planlegges i 

Vinje

* Tokke-ambulanse får fler oppdrag. Dette gir 

økt mengdetrening.

# Anbefaling 2026-2030 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

Ingen antatt endring basert på 

framskrevet tallgrunnlag

Dersom faktisk oppdragsmengde og behov 

fraviker fra framskrevet tallgrunnlag benyttet i 

denne planen, må kapasitet tilpasses. 

# Anbefaling 2031-2035 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

Ingen antatt endring basert på 

framskrevet tallgrunnlag

Dersom faktisk oppdragsmengde og behov 

fraviker fra framskrevet tallgrunnlag benyttet i 

denne planen, må kapasitet tilpasses. 
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9.5. Region Øst (Tinn, Notodden) 

 

 

9.6. Region Midt (Bø, Nome, Drangedal) 

 

  

# Anbefaling 2019-2025 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

5.1 Kapasitet i Tinn synes å være høyere 

enn behovet på natt, og må løpende 

vurderes ut fra utviklingen de 

nærmeste årene

Dersom faktisk oppdragsmengde og behov 

fraviker fra framskrevet tallgrunnlag benyttet i 

denne planen, må kapasitet tilpasses. 

# Anbefaling 2026-2030 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

5.2 Notodden: 

Øke ambulansekapasitet

Ambulanse 5: Dag 

Antatt økning i antall oppdrag hht Helse Sør-Østs 

fremskrivningsmodell krever økning i 

ambulansekapasitet

* Pasienten mottar rask og riktig helsehjelp

* Tilpasset beredskap i Telemark

5.3 Notodden: Etablere hvit bil, dagtid Hvit bil avlaster ambulanse for rene 

transportoppdrag og frigjør ambulansene til 

beredskap

* Riktig kjøretøy til riktig pasient 

* Økt pasienttilfredshet da bil kommer til avtalt 

   tid. Redusert ventetid.

# Anbefaling 2031-2035 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

Ingen antatt endring basert på 

framskrevet tallgrunnlag

Dersom faktisk oppdragsmengde og behov 

fraviker fra framskrevet tallgrunnlag benyttet i 

denne planen, må kapasitet tilpasses. 

# Anbefaling 2019-2025 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

Ingen endring Kapasitet vurdert riktig tilpasset

# Anbefaling 2026-2030 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

Ingen antatt endring basert på 

framskrevet tallgrunnlag

Dersom faktisk oppdragsmengde og behov 

fraviker fra framskrevet tallgrunnlag benyttet i 

denne planen, må kapasitet tilpasses. 

# Anbefaling 2031-2035 Hovedbegrunnelse Konsekvenser

Ingen antatt endring basert på 

framskrevet tallgrunnlag

Dersom faktisk oppdragsmengde og behov 

fraviker fra framskrevet tallgrunnlag benyttet i 

denne planen, må kapasitet tilpasses. 
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10. Økonomi og investeringer  
  

 

 

 

             

Alle tall er foreløpige estimater. Kvalitetssikring av tallene vil utføres i utarbeidelse av endelig plan.  

  

Årlige driftskostnader Sum per

Region År 2019-2025 År 2026-2030 År 2031-2035 region
Overordnet struktur                         1 000 000 1 000 000         

Grenland (Skien Porsgrunn)                        -5 780 000                        -9 400 000                        -3 000 000 -18 180 000      

Sør (Bamble, Kragerø)                        -3 900 000 -3 900 000        

Vest (Vinje, Tokke, Seljord)                         3 100 000 3 100 000         

Øst (Tinn, Notodden)                        -5 500 000 -5 500 000        

Midt (Bø, Nome, Drangedal) -                     

Sum per tidsperiode -1 680 000                       -14 900 000                    -6 900 000                       -23 480 000      

Positivt tall er årlig besparing

Negativt tall er årlig driftskostnad

Anbefaling 

Investeringer Sum per

Region År 2019-2025 År 2026-2030 År 2031-2035 region
Overordnet struktur                        -1 700 000 -1 700 000        

Grenland (Skien Porsgrunn)                           -900 000                        -3 400 000                        -1 700 000 -6 000 000        

Sør (Bamble, Kragerø)                        -1 700 000 -1 700 000        

Vest (Vinje, Tokke, Seljord) -                     

Øst (Tinn, Notodden)                        -2 600 000 -2 600 000        

Midt (Bø, Nome, Drangedal) -                     

Sum per tidsperiode -2 600 000                       -6 000 000                       -3 400 000                       -12 000 000      

= Det forutsettes at investering for felles A-EPJ inngår i sykehusets ordinære investeringsportefølje

= Årlig utskiftning av ambulanser inngår ikke i investeringstallene

Anbefaling 

= Kjøp av hvite biler og ambulanser. Kan utgå dersom leasingavtaler inngås
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11. Evaluering av anbefalt løsning 
Anbefalte løsninger er valgt for å innfri de 5 hovedmålene satt for de prehospitale tjenestene. 

Anbefalingene er evaluert ut i fra måloppnåelse på disse hovedmålene og en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) ut i fra perspektivene pasientsikkerhet, HMS og økonomi. 

11.1. Innfrielse av hovedmål 

1. Pasientene mottar rask og riktig helsehjelp 
Endringene i struktur, kapasitet og ressurser bedrer den totale 
beredskapen i Telemark i takt med forventet økning i antall oppdrag. 
Økt styring av ressurser i hht sesongvariasjoner vil sikre bedre 
beredskap etter hvor folk er og ikke bare der folk bor. 
  

2. Helsepersonellet har nødvendig kompetanse 
Sykehuset Telemark HF følger utarbeidede interne krav til opplæring, 
sertifisering og vedlikehold av kompetanse for alle 
ambulansearbeidere, inklusive årlige resertifiseringer, ulike kurs og 
prosedyreutsjekk ved innføring av nye metoder, prosedyrer og 
behandlingslinjer. Enhetlig ledelse og samarbeid på tvers i regionene og 
i fylket for øvrig, vil bidra til gode og felles opplæringsløp i takt med nye 
nasjonale føringer og krav til kompetanse. 
 

3. Det sikres riktig og kostnadseffektiv ressursbruk 
Etablering av «hvite biler» for å avlaste rene transportoppdrag av 
pasient som ikke trenger overvåkning eller behandling under transport, 
vil frigi viktig tid fra ambulanseberedskapen. Samarbeid med utvalgte 
kommuner om legevaktbiler vil også ha en betydelig konsekvens for 
antall ambulanseoppdrag. I sum vil dette bidra til en riktigere bruk av 
ambulansetjenesten og bedre utnytte de tilgjengelige ressurser som er 
i den prehospitale tjenesten. 
 

4. Den akuttmedisinske kjeden er standardisert, sammenhengende og 
velfungerende 
Ambulanseplanen i kombinasjon med Akuttkjedeprosjektet vil bidra til 
en mer standardisert, sammenhengende og velfungerende kjede. 
Arbeidet med innføring av 30 standardisere akuttflyter (pasientforløp), 
bidrar til tydeligere ansvarsfordeling, forventningsavklaring mellom 
aktørene, og raskere og enklere vei for pasient til riktig behandlingsnivå 
og -sted. 
 

5. Tjenestene understøttes av formålstjenlige og velfungerende IKT-
løsninger 
IKT-løsninger for ambulansetjenesten har fortsatt utviklingsmuligheter. 
Arbeid for å få en felles elektronisk ambulansejournal (A-EPJ) for 
helseforetakene i Helse Sør-Øst pågår, med målsetning om implemen-
tering i alle helseforetak innen 2021. Systemet som velges må ha gode 
muligheter for integrasjon mot andre elektroniske journal- og 
dokumentasjonsprogrammer som i dag benyttes av AMK, sykehus og kommunale helsetjenester.  
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11.2.  Ros analyse 

Risikovurderingene av anbefalinger er foretatt av prosjektgruppa for Ambulanseplan 2035.  
Tillitsvalgte og fagforbund er en del av prosjektgruppa. I analysen vises et utvalg av foreslåtte tiltak 
for å redusere mulige risikoer og sårbarheter i planen. ROS analysen ligger i sin helhet i eget vedlegg. 

Pasientsikkerhet: 

 

Risikovurderte anbefalinger: 

1. Etablere regionstruktur for ambulansestasjonene i Telemark.  
      (Regionstruktur primært basert på legevaktområdene)  
2. Overta drift av ambulansestasjon i Bamble 
3. Etablere hvit bil i Grenland 
4. Slå sammen ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn.  
      Ny plassering av en felles hovedstasjon og utplassering av beredskapspunkter  
5. Vinje/Tokke: Redusere fra 3 døgnambulanser til 2 døgnambulanser og 1 dagambulanse 

 

Noen foreslåtte tiltak omfatter standardisering av utstyr, biler og forbruksmateriell, samt rotasjon av 
personell for å få lik mengdetrening og kompetanse. Beredskapspunkter bør benyttes i 
Skien/Porsgrunn også på natt, fortrinnsvis i sykehusets egne lokaliteter.  
Gode kriterier for rekvirering av «hvite biler» må etableres og rekvirenter opplæres for å sikre riktig 
bruk av disse bilene. 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS): 

             

Risikovurderte anbefalinger: 

1. Etablere regionstruktur for ambulansestasjonene i Telemark.  
      (Regionstruktur primært basert på legevaktområdene)  
2. Overta drift av ambulansestasjon i Bamble 
3. Etablere hvit bil i Grenland 
4. Slå sammen ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn.  
      Ny plassering av en felles hovedstasjon og utplassering av beredskapspunkter 

 

Noen foreslåtte tiltak omfatter å sikre fleksible og tilgjengelige ledere for alle ansatte, evt. med noe 
administrativ lederstøtte. Det skal være en tydelig kommunikasjon og forutsigbare rammer ved 
etablering av arbeidsplaner som omfatter rotasjon av bemanning. Ved benyttelse av 
beredskapspunkter må medarbeidere ha tilgang til nødvendige fasiliteter. Dette kan fremskaffes ved 
å benytte sykehusets arealer i Skien og Porsgrunn som beredskapspunkter.  
For å få fleksibilitet i bruk av bemanning er det viktig med standardisert utstyr, biler og 
forbruksmateriell. Bemanning av hvite biler kan internt benyttes som seniortiltak, tilrettelegging, 
praksis for lærlinger eller for omplassering.  
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Økonomi: 

              

Risikovurderte anbefalinger: 

1. Etablere regionstruktur for ambulansestasjonene i Telemark.  
      (Regionstruktur primært basert på legevaktområdene)  
2. Overta drift av ambulansestasjon i Bamble 
3. Utlysning driftsavtaler 
4. Etablere hvit bil i Grenland 
5. Slå sammen ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn.  
      Ny plassering av en felles hovedstasjon og utplassering av beredskapspunkter 
6. Etablere legevaktbil i Grenland sammen med kommunene 

 

Ved etablering av nye avtaler med private aktører er det viktig at disse ivaretar sykehusets behov for 
fleksibilitet til å justere beredskap i hht sesong, kunne rotere bemanning og sørge for deltagelse i 
felles opplæringsaktiviteter, osv.  
Dersom få eller ingen tilbydere velger å legge inn anbud på de utlyste regionene må sykehuset selv ta 
over drift av stasjonene, med den investeringskostnad det medfører.  
Dersom det ikke blir et samarbeid med utvalgte kommuner om legevaktbil, kan veksten i 
ambulanseoppdrag øke mer enn det som nå ligger til grunn. Dette innebærer at antall ambulanser i 
planperioden nær må dobles i forhold til det som er angitt i planen. 
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13. Oversikt over forkortelser 
 

 

  

1 HELSE SØR-ØST Helse Sør-Øst 
2 RHF Regionale Helseforetak 
3 NOU Norsk offentlig utredning 
4 BEON Beste effektive omsorgsnivå 
5 PCI Trombolyse 
6 AMK  Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.  Håndterer akuttmedisinsk nødmeldings- og kommunikasjonstjeneste 
7 BVC scoringsverktøy Brøset Violence Checklist; korttids predikasjonsinstrument for voldelig adferd blant psykiatriske pasienter 
8 SSB Statistisk sentralbyrå 
9 CT Computertomografi; radiologisk undersøkelsesmetode for snittfotografering 

10 EKG Elektrokardiogram; en grafisk fremstilling laget av et apparat som registrerer hjertets elektriske aktivitet 
11 FAST-symptomer Slagord for og raskt avsløre symptomer på slag; Fjes – Arm – Språk - Tale 
12 MOM Medisinsk Operativ Metodebok 
13 A-EPJ Elektronisk pasientjournal for ambulansetjenesten 
14 VP Vitale parametere 
15 GSC Glasgow Coma Score; et skåre-system for vurdering av bevissthetsnivået til en pasient 
16 ROSC Re-etablert egenrytme av ambulansepersonell 
17 STEMI Hjerteinfarkt 
18 SLA Service Level Agreement; tjenestenivåavtale 
19 ICCS International Civic and Citizenship Education Study 
20 AMIS Akuttmedisinsk informasjonssystem 
21 FCF Fractura colli femoris; lårhalsbrudd 
22 OUS Oslo Universitetssykehus 
23 RLK Program for Regional klinisk løsning 
24 HOD Helse og omsorgsdepartementet 
25 NIKT Nasjonal informasjons og kommunikasjons teknologi 
26 HDO Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett 
27 DIPS Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Interne revisjoner 2018-2019 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
068-2018 Fagdirektør Halfrid Waage og Elisabeth 

Hessen 
Orientering  27.09.2018 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:  
 Ingen 
 
Utrykte vedlegg:  
Ingen 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten?  
Ja, interne revisjoner er en sentral del av sykehusets systematiske kvalitetsforbedrings- og 
pasientsikkerhetsarbeid. 
 
 
Ingress:  
I saken orienteres det om metode, plan, tema og tidspunkt for interne revisjoner 2018-2019.  
  
 
Forslag til vedtak:  
1. Styret tar orienteringen om interne revisjoner 2018-2019 til etterretning. 
2. Sak med orientering om resultater fra interne revisjoner 2018/2019 legges fram for styret 

høsten 2019. 
 
 
 
 
 

 
Skien, den 19. september 2018 

 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse 
Internrevisjon  
Internrevisjon er en sentral del av foretakets virksomhetsstyring. Det er et internkontrollkrav at 
hele virksomheten Sykehuset Telemark skal ha styring og kontroll med kvaliteten på alle områder 
for tjenester, drift og forvaltning slik at resultater sikres og mål blir nådd.  
Internrevisjonen skal undersøke om foretaket har oversikt over områder hvor det er risiko for svikt 
eller mangel på etterlevelse av krav og områder hvor det er behov eller muligheter for vesentlig 
kvalitetsforbedring.  
 
Metode  
Ved Sykehuset Telemark gjennomføres internrevisjonen som en undersøkelse med egenevaluering 
etterfulgt av systemrevisjon i utvalgte enheter. 
 

Vurdering 
 
Del 1. Egenvurdering 
Internrevisjonens første del gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse i et utvalg av 
organisasjonsenheter der ledere og representanter fra relevante faggrupper samt tillitsvalgt og 
verneombud gjør en egenvurdering. Revisjonene vil hovedsakelig foregå på seksjonsnivå.  
 
I rullerende plan revideres ca. 30 seksjoner årlig. Revisjonene vil inngå i en plan der alle seksjoner 
vil bli revidert i løpet av tre år.   
 
Tema for undersøkelsen er faste rullerende revisjonstema og implementering av nytt 
kvalitetssystem. Temaene favner bredt, men ikke alle tema vil være relevante i alle enheter.  
 
Det vurderes at egenvurdering er egnet til å avdekke områder der det er risiko for svikt eller 
mangel på etterlevelse av krav og områder med behov for og muligheter for kvalitetsforbedring.  
 
Del 2. Systemrevisjon 
På bakgrunn av resultatene i den sammenstilte undersøkelsen, gjøres det et utvalg av enheter der 
det gjennomføres en ordinær systemrevisjon. Revisjonen vil avdekke om egenevalueringen er 
holdbar eventuelt supplere med nye områder med krav, behov og muligheter for forbedring.  
 
Internrevisjon som systemrevisjoner vil gjennomføres i alle enheter der dette er påkrevd for 
eksempel på grunn av sertifisering eller akkreditering.  
 
Internrevisjon med regionale tema innen legemiddelhåndtering med fagrevisorer fra 
Sykehusapoteket Skien, vil også gjennomføres som systemrevisjoner.   
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Revisjonstema og områder 
Følgende faste revisjonstema og områder er vesentlige for å i imøtegå krav til internkontroll: 
• Oppfølging av tidligere tilsyn og revisjoner  
• Meldekultur. Avviks- og klagebehandling 
• Legemiddelhåndtering inkl. blodtransfusjon 
• Pasientadministrasjon  
• Informasjonssikkerhet 
• Pasientsikkerhetsprogrammet 
• Miljø/grønt sykehus (ISO 14001)  
• HMS 
• MTU 
• Smittevern 
• Brannvern 

Særskilte tema 2018/2019: 
 Ibruktakelse av nytt kvalitetssystem – HELIKS 

 
Revisjonstidspunkt 
Del 1. Spørreundersøkelsen med egenevaluering vil etter planen gjennomføres i november 2018.  
Del 2. Systemrevisjoner vil etter planen gjennomføres i perioden februar – april 2019. Det vil gi 
enhetene tid til å gjennomføre forbedring og læring etter egenvurderingen.   
Fra 2020 vil det gjennomføres årlige revisjoner.  
 
 

Interne revisjoner 2018-2019 i direktørens ledergruppe 
Sak om interne revisjoner 2018-2019 ble behandlet i administrerende direktørs ledergruppe i møte 
11. september 2019 hvor følgende vedtak ble fattet:  
 

1. Administrerende direktør og ledergruppen tar saken med metode, plan, tema og tidspunkt 
for internrevisjon 2018/2019 til etterretning. 

2. Klinikksjefer og stabsdirektører sikrer at interne revisjoner innen eget ansvarsområde blir 
forberedt, gjennomført og fulgt opp på en måte som sikrer læring og forbedring.   

3. Rapportering på status og framdrift i internrevisjonen inngår i foretakets 
tertialrapportering. 

4. Resultater fra internrevisjonen 2018/2019 legges fram for administrerende direktør og 
ledergruppen høsten 2019.  

 
 

 
Forslag til vedtak:  
1. Styret tar saken til orientering. 
2. Resultater fra interne revisjoner 2018/2019 legges fram for styret høsten 2019. 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018  
   
Sak nr.  Saksansvarlig og saksbehandler  Sakstype  Møtedato 

069‐2018  Tom Helge Rønning, administrerende direktør 
Tone Pedersen, spesialrådgiver 

Beslutning  26.9.2018 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 (august 2018 fra HSØ) 
  Foreløpig protokoll fra foretaksmøte HSØ RHF 13.06.2018  

Tillegg til oppdragsdokument 2018 til HSØ RHF  
Utrykte vedlegg:  Ingen 
	

 
 

Ingress: 
For å sikre god dokumentasjon og kvalitet i overleveringen av styringskrav gitt etter at oppdrag 
og bestilling 2018 ble overlevert, har Helse Sør‐Øst utarbeidet et tilleggsdokument. 
 
Sykehuset Telemark mottok tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling 2018 30. august 2018. 
Dokumentet er likelydende til alle helseforetakene i Helse Sør‐Øst. Kravene er basert på 
tilleggsdokument fra departementet til Helse Sør‐Øst RHF. Kravene som er relevante for 
Sykehuset Telemark HF er til dels gjentakelse og presiseringer fra krav i oppdrag og bestilling 
2018. 
  
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 – august 2018 til etterretning.  
 
 
 
 
Skien, den 14. september 2018 
 
 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 
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Faktabeskrivelse: 
Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 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 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 2018 til helseforetakene/sykehusene ble utarbeidet. 
 
For alle de nye styringsbudskapene forutsettes det at det enkelte helseforetak/sykehus gjør seg 
kjent med innholdet og følger opp det som er relevant gjennom innarbeidelse i virksomhets‐
planlegging og rapportering på lik linje med styringsbudskapene som inngår i oppdrag og 
bestilling 2018.  
 
Administrerende direktørs vurdering: 
Styret anbefales å ta tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 ‐ august 2018 til 
etterretning. 
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Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst

Vår referanse:

t7 /009L5-23
Saksbehandler:

Jostein F. Jensen, +47 909 72 605

Deres releranse: Dato:

29.08.201_8

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling20lB, august 2O\B

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 Hef se Sør-Øst RHF etter at oppdrag og bestilling til helseforetakene/sykehusene ble

utarbeidet.

Det vises i denne sammenheng til <0ppdragsdokumen[ 201,8 - tilleggsdokument etter
Stortingets behandling av Prop. B5 S [2017-2018)) og protol<oll fra foretaksmøte 13.

juni 2018 for Helse Sør-Øst RHF. Disse dokumentet legges for ordens skyld med som

vedlegg.

For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetak/sykehus giør

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 bestilling20lB.

På samme måte som for styringsbudsl<ap gitt i oppdrag og bestilling skal årlig melding

2018 inneholde rapporter for tilleggsdokumentets Krav tilmåloppnåelse og

iverksatte/planlagte tiltak far Må12018 ogAndre oppgover 2018'
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0. INNLEDNING 

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 2018 - tilleggsdokument etter 
Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017-2018)» og protokoller fra foretaksmøte 13. juni 
2018 for Helse Sør-Øst RHF. Disse dokumentet legges for ordens skyld med som vedlegg. 
 
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 2018. 
 
På samme måte som for styringsbudskap gitt i oppdrag og bestilling skal årlig melding 2018 
inneholde rapporter for tilleggsdokumentets Krav til måloppnåelse og iverksatte/planlagte 
tiltak for Mål 2018 og Andre oppgaver 2018. 
 
Styringsbudskapene nedenfor er organisert etter egne temaoverskrifter. Disse er så lang det 
er mulig samsvarende med temaoverskriftene i Oppdrag og bestilling 2018. 
 
 
1. REDUSERE UNØDVENDIG VENTING OG VARIASJON I KAPASITETSUTNYTTELSEN 

1.1 Ventetid og fristbrudd 

Annen oppgave 2018 
• Andelen fristbrudd i Helse Sør-Øst som helhet var 1,5 prosent i 2017. Tilsvarende tall 

i 2016 var 1,2 prosent. Det forutsettes at de helseforetak som fortsatt har fristbrudd 
innretter driften slik at målet om null fristbrudd nås. 

 
1.2 Kreftbehandling 

Annen oppgave 2018 
• Helseforetakene som gir behandlingstilbud til kreftpasienter må følge opp 

resultatene for pakkeforløp og forløpstid for kreftpasienter og bruke disse i sitt 
forbedringsarbeid slik at målet nås i 2018, jf. Oppdrag og bestilling 2018. 

 
 
2. PRIORITERE PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT 

RUSBEHANDLING 

2.1 Høyere vekst 

Det vises til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 i sak 058-2018: Kvalitets-, 
aktivitets- og økonomirapport per april og mai 2018. 
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Helseforetak og sykehus med behandlingstilbud for pasienter innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal gjennomføre konkrete tiltak får å nå målene for 
prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret ber om å 
bli holdt orientert om tiltakene. 
 
Annen oppgave 2018 

• Prioriteringsmålet om at det på regionnivå skal være høyere vekst innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk ble 
videreført i 2017. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig 
ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, 
men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og «private institusjoner med 
oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). I 2017 ble kravet om 
høyere vekst i kostnader innfridd i Helse Sør-Øst for TSB, men ikke for psykisk 
helsevern for voksne og for barn og unge. Målet om prosentvis større reduksjon i 
ventetider innen psykisk helsevern og TSB enn i somatikken er ikke nådd på noen 
områder. Kravet knyttet til økning i årsverk ble innfridd for TSB, men ikke innen 
psykisk helsevern for voksne og for barn og unge. Prioriteringsmålet har ført til en 
dreining i sykehusenes oppmerksomhet og aktivitet mot psykisk helsevern og TSB, 
men det er fortsatt rom for forbedringer. Det legges til grunn at målet blir nådd for 
2018 i de helseforetakene i Helse Sør-Øst som gir tilbud til disse pasientgruppene. 

• I årlig melding 2018 fra helseforetak som gir tilbud innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal tiltakene beskrives og oppfølgingen 
av disse omtales sammen med oversikt over måloppnåelse. Utviklingen for 
henholdsvis barn og unge, voksne og gravide rusmisbrukere som gis behandling i 
henholdsvis psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal fremgå 
tydelig i omtalen. 

 
2.2 Pakkeforløp 

Annen oppgave 2018 
• Helseforetakene skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Det 

vises til Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 
2018-2020. Forberedende aktiviteter gjøres høsten 2018 slik at det fra 1. januar 
2019 er mulig å motta henvisninger til, og behandle pasienter i pakkeforløp for 
psykisk helse og rus. Dette inkluderer blant annet: 
o Sørge for at praksis i spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd med anbefalingene 

i pakkeforløpene. 
o Etablere forløpskoordinatorer i spesialisthelsetjenesten. 
o Sørge for innføring av nødvendig funksjonalitet i EPJ-systemene for mottak av 

henvisninger til pakkeforløp, registrering av koder og arbeidsflyt for håndtering 
av pakkeforløpene. 

o Sørge for at rapportering av forløpsinformasjon til Norsk pasientregister (NPR) 
gjøres etter gjeldende krav. 
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2.3 Utskrivningsklare pasienter 

Helseforetakene skal forberede innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra 2019. Det vises til 
Stortingets behandling 14. juni 2018 av Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 
2019, jf. Innst. 393 S (2017-2018). Det vil bli overført midler fra de regionale 
helseforetakenes basisbevilgninger til kommunene i 2019. Betalingsplikten skal følge 
oppholdskommune, også for somatiske pasienter, fra 2019. 
 
 
3. BEDRE KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 

3.1 Infeksjoner og resistens 

Annen oppgave 2018 
• Bruken av bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten skal reduseres med 30 

pst. i perioden 2012 til 2020. I Helse Sør-Øst som helhet er bruken så langt redusert 
med ca. 8 prosent. Det legges til grunn at helseforetakene arbeider videre med tiltak 
på dette området. Helseforetak som ikke allerede kan vise til betydelig bedre 
resultater enn gjennomsnittet må intensivere arbeidet slik at målet kan nås. 

 
3.2 Legemiddelbruk, -forsyning og -håndtering 

Det tas sikte på å overføre flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de regionale 
helseforetakene i 2019. Som varslet i Prop. 85 S (2017–2018) legges det opp til å overføre 
finansieringsansvaret for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og legemidler 
som brukes av små pasientgrupper. I tillegg vil det være fortsatt opprydding i 
terapiområder som blant annet multippel sklerose. Helsedirektoratet har sendt på høring 
forslag til hvilke legemidler som skal omfattes av overføringen, med frist 27. juni 2018. De 
regionale helseforetakene skal forberede overføringen. Konkretisering av overføringen vil 
fremgå av Prop. 1 S (2018-2019). 
 
3.3 Korridorpasienter 

Annen oppgave 2018 
• Å ligge i korridor er en uverdig situasjon for pasienten og et hinder for god kvalitet i 

behandlingen. I 2017 var andelen korridorpasienter 1,6 pst. i Helse Sør-Øst som 
helhet. Det vises til at det ikke skal være korridorpasienter, og helseforetaket må 
innrette sin virksomhet med sikte på at dette målet nås. 

 
3.4 Kvalitets- og fagutvikling 

Det vises til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 i sak 049-2018 Fremtidig 
organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse 
Sør-Øst. Av styrets vedtak framgår det at tilbudet om mekanisk trombektomi for pasienter 
med akutt hjerneinfarkt skal gis ved tre helseforetak i regionen. 
 
• Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale behandlingstilbud innen 

mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo slagsenter slik at det innen utgangen av 2018 
etableres «en dør inn» og samlokalisering av diagnostikk og akuttbehandling for pasienter 
med hjerneslag som mottas fra Oslo sykehusområde. 
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• Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et tilbud om mekanisk 
trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020. 

 
Behandlingstilbudet skal gis i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 
rehabilitering av hjerneslag. Helse Sør-Øst RHF skal monitorere innføringen av 
behandlingstilbudet og sørge for at det innen 2021 gjennomføres en evaluering av 
organiseringen av tilbudet i regionen, hvor spørsmålet om eventuell oppstart av behandling 
med mekanisk trombektomi ved hjerneslag ved nye helseforetak blir gjenstand for 
vurdering. 
 
Annen oppgave 2018 

• Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale 
behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo slagsenter 
slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og samlokalisering av 
diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med hjerneslag som mottas fra Oslo 
sykehusområde. Oslo universitetssykehus HF skal omtale videreutviklingen av Oslo 
slagsenter i årlig melding 2018. 

• Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et tilbud om 
mekanisk trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020. 

• Pakkeforløp hjerneslag (akuttfasen) ble lagt fram i desember 2017, og blir 
implementert fra 2018. Helseforetakene må sikre at pakkeforløpene blir registrert i 
henhold til Helsedirektoratets informasjonsbrev. Helseforetakene bør følge med på 
de registrerte dataene gjennom norsk hjerneslagregisters digitale løsning. 

 
3.5 Forskning og innovasjon 

De regionale helseforetakene skal sikre etablering og drift av infrastruktur som kan legge til 
rette for utvikling og bruk av molekylære tester, genpaneler og bruk av biomarkører i 
forskning og persontilpasset behandling. Det skal legges til rette for pasientforløp som 
integrerer forskning og klinikk, i tråd med anbefaling i Nasjonal strategi for persontilpasset 
medisin i helsetjenesten. 
 
3.6 Felles rapportering for tilstedeværelse av jordmor 

I 2017 ble det stilt krav om at helseforetakene skulle dokumentere i sine avvikssystemer 
hendelser der anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor ikke ble fulgt opp. Helse- og 
omsorgsdepartementet bemerker at det i alle årlige meldinger fra de regionale 
helseforetakene i 2017 er rapportert at de dokumenterer avvik fra anbefalingen om 
tilstedeværelse av jordmor og bruker resultatene i eget forbedringsarbeid. Avvikene blir 
dokumentert ulikt, for eksempel i ulike systemer og perioder. De regionale helseforetakene 
skal rapportere andel fødsler der anbefalingen ikke er fulgt opp. Departementet foreslår at 
det gjøres en felles rapportering på dette for alle regioner med tall for 3. tertial 2018. 
 
3.7 Teknisk løsning for varsling og administrasjon i forhold til varig lagring av 

blodprøver fra nyfødtscreening 

Lov om endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i 
nyfødtscreeningen) er iverksatt fra 1. juli 2018. Helseforetakene skal gi informasjon til de 
enkelte foreldre og barn i Nyfødtscreeningen slik det kreves i behandlingsbiobankloven §9a 
og overgangsbestemmelsen i punkt II i loven. Helse Sør-Øst RHF skal, i samarbeid med 
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Direktoratet for e-helse, etablere teknisk løsning for varsling og gjennomføre varsling, samt 
etablere nødvendige ordninger for tilbaketrekning av samtykke og mulighet for å kunne 
kreve destruksjon av enkeltprøver. Dette skal være på plass 1. juli 2019. Prosjektet skal 
forankres i alle de regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om 
en skriftlig statusrapport for arbeidet inkludert en prioritert fremdriftsplan innen 1. 
oktober 2018. 
 
4. BEMANNING, KOMPETANSE, LEDELSE OG ORGANISERING 

4.1 Avtaler for ledende ansatte 

I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 1. juni 2015 ble det stilt krav knyttet til etterlevelse av 
«Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig eierandel» fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Videre ble det vist til 
Stortingets behandling av Dokument 8:145 S (2017–2018), jf. Innst. 272 S (2017–2018). De 
regionale helseforetakene er bedt om å gjennomgå avtaler for ledende ansatte og tilse at 
disse er i tråd med statens retningslinjer, og skal i fellesskap gå gjennom helseforetakenes 
bruk av sluttavtaler, etterlønn og avtaler om retrettstillinger til ledende ansatte, og på 
grunnlag av denne gjennomgangen vurdere om man bør etablere et felles normativt 
rammeverk for bruk og innretning av slike avtaler. Helseforetak i Helse Sør-Øst skal ta del i 
dette arbeidet etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
4.2 Kvalifiseringsprogrammet for ELTE-utdannede 

I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2018 ble det lagt til grunn at de regionale 
helseforetakene skal medvirke i gjennomføringen av kvalifiseringsprogram for ELTE- 
utdannede. Helsedirektoratet er i 2018 tildelt 12,8 mill. kroner til å etablere og starte opp 
kvalifiseringsprogrammet, og det tas sikte på oppstart høsten 2018. Disse midlene skal 
blant annet dekke lønnsutgifter i spesialisthelsetjenesten til ELTE-utdannede og veiledere. 
 
 
5. E-HELSE - MODERNISERING OG DIGITALISERING 

5.1 Innføring av regionale løsninger 

Det vises til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 i sak 048-2018 Videre arbeid 
med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. 
 
Av styrets vedtak framgår det at behovet for standardisering og modernisering av IKT-
infrastrukturen i Helse Sør-Øst er stort og risikovurdering av dagens drift foretatt av 
Sykehuspartner HF bekrefter dette. Programmet for infrastrukturmodernisering har vært 
stilt i bero siden mai 2017 og det er nå viktig å komme i gang med et målrettet arbeid og 
konkrete prosjekter. En standardisert og modernisert infrastruktur vil bedre sikkerheten 
knyttet til regionens IKT-systemer og medisinsk teknologisk utstyr, samt legge til rette for 
den teknologiske utviklingen som er avgjørende for å understøtte digitalisering, helhetlige 
pasientforløp og pasientens helsetjeneste. 
 
Styret konstaterer at siden kontrakten ble inngått høsten 2016 er det flere forhold som har 
kommet til og som har betydning for saken. Dette omfatter blant annet skjerpede trussel- og 
risikovurderinger knyttet til datasikkerhet og cyberangrep, ny sikkerhetslov og 
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datainnbruddet i januar 2018. Styret viser også til informasjon fra Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet, herunder informasjon gradert begrenset. Basert på dette, og etter en 
samlet vurdering, legger styret til grunn at driften av IKT-infrastrukturen ikke skal 
tjenesteutsettes slik det var forutsatt i avtalen med DXC. Dette innebærer at kontrakten med 
DXC avbestilles. 
 
I foretaksmøte 14. juni 2018 ble Sykehuspartner HF gitt i oppdrag å avbestille kontrakten 
med DXC og ble samtidig pålagt å etablere et nytt program for standardisering og 
modernisering av regionens IKT-infrastruktur der følgende elementer skal vektlegges i det 
videre arbeidet: 
 
• Risikovurdering av IKT-infrastruktur og driften av denne. 
• Ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern som også kan være robust mot 

endringer i trusselbildet. 
• Gjenbruk av planverk og investeringer som er gjort så langt. 
• God involvering av helseforetakene som databehandlingsansvarlige. 
• Konkretisering av en leveranseplan hvor de mest kritiske områder prioriteres basert på 

risikovurderinger. 
• Et hensiktsmessig samspill med leverandørmarkedet basert på en vurdering av egen 

kapasitet og kompetanse. 
 
 
6. ØVRIGE KRAV 

6.1 Beredskap og sikkerhet 

De regionale helseforetakene skal sørge for at tjenestegjørende militært personell i NATO-
øvelsen Trident Juncture 2018, som ikke omfattes av EØS-avtalen eller tilsvarende avtaler 
(m.a.o. personell fra Albania, USA, Canada, Montenegro, Tyrkia og Jordan), ved behov skal 
gis tilgang til spesialisthelsetjenester uten etterfølgende fakturering fra norske 
myndigheter. For øvrig personell vil det være EØS-avtalens forordning 883/2004 som 
gjelder. Helseforetak som tar imot pasienter som inngår i disse kategoriene skal følge disse 
retningslinjene. 
 



Foretaksmøte 13. juni 2018 
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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 
Onsdag 13. juni 2018 kl. 09.30 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene 
i R5, Akersgata 59, Oslo. 

 
 

Dagsorden 
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Sak 2 Dagsorden 
Sak 3 Årlig melding 2017, jf. lov om helseforetak § 34, vedtektene §§ 7 og 15 
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017, jf. lov om helseforetak § 43, 

vedtektene § 7 
Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
Sak 6 Endring av driftskredittrammen 
Sak 7 Gjennomgang av avtaler med ledende ansatte 
Sak 8 Etablering av kvalifiseringsprogram for ELTE-utdannede 
Sak 9 Sivilt-militært samarbeid i forbindelse  med NATO-øvelsen 
Sak 10 Lån og tilskudd til protonsenter 
Sak 11 Oppfølging av sak om plasser til rusomsorg 

 
 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helseminister Bent Høie 

 
 

Fra styret møtte 
Styreleder Svein Ingvar Gjedrem 

 
 

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Økonomidirektør Hanne Gaaserød 
Fagdirektør Jan Frich 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore
Robertsen 

 
 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum 
Ekspedisjonssjef Espen Aasen 

 
 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Hege 
Merethe Herland og Frode Linna. 

 
 

Revisor for Helse Sør-Øst RHF, PwC, var varslet i samsvar med lov om helseforetak § 18 og 
møtte ved statsautorisert revisor Hans-Christian  Berger. 
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Helseminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han 
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

 

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem og helseminister Bent Høie ble valgt til å skrive under 
protokollen. 

 
 

Sak 2 Dagsorden 
Helseminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader 
til dagsorden. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 
 
 

Sak 3 Årlig melding 2017, jf. lov om helseforetak § 34, 
vedtektene §§ 7 og 15 

Lov om helseforetak § 34 pålegger de regionale helseforetakene å utarbeide en årlig melding 
om virksomheten. I vedtektene § 15 slås det fast at det skal fremgå av den årlige meldingen 
etter § 34 i lov om helseforetak, hvorvidt pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet 
eller satt som vilkår knyttet til bevilgningen, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår 
av oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF for 2017. 

 
Helse Sør-Øst RHF redegjorde for årlig melding 2017. Foretaksmøtet viste til årlig melding fra 
Helse Sør-Øst RHF av 15. mars 2018 og supplerende informasjon av 25. april 2018. 
Foretaksmøtet la til grunn at Helse Sør-Øst RHF har oppfylt sørge for-ansvaret. Foretaksmøtet 
merket seg styrets konklusjon om at styringskrav gitt i oppdragsdokumentet og foretaksmøte 
for 2017 er ivaretatt og at sørge for-ansvaret som Helse Sør-Øst RHF er pålagt gjennom 
lovverket samlet sett er oppfylt for 2017. 

 
I oppdragsdokumentet for 2017 er det satt som mål at gjennomsnittlig ventetid i 
spesialisthelsetjenesten skal være under 60 dager og reduseres sammenliknet med 2016. 
Samlet for alle tjenesteområder var ventetiden i Helse Sør-Øst 57 dager i 2017. Dette er en 
reduksjon på 2 dager fra 2016, dvs. at målet er nådd. Foretaksmøtet merket seg at andelen 
fristbrudd i Helse Sør-Øst var 1,5 pst. i 2017. Tilsvarende tall i 2016 var 1,2 pst. Foretaksmøtet 
forutsatte at Helse Sør-Øst RHF innretter driften slik at målet om null fristbrudd nås. 

 
Det ble innført pakkeforløp for kreft i 2015. Målet om at minst 70 pst. av nye kreftpasienter skal 
registreres i et pakkeforløp er nådd i 2017 med 73 pst. for hele regionen. Målet om minst 70 pst. 
gjennomførte pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid er ikke nådd. Resultatet var 64 
pst. i andre tertial 2017. Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF om å følge opp resultatene og 
bruke disse i sitt forbedringsarbeid slik at målet nås i 2018, jf. oppdragsdokumentet for 2018. 
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Prioriteringsmålet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå ble videreført i 2017. 
Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak 
og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 
Foretaksmøtet viste til at kravet om høyere vekst i kostnader ble innfridd for TSB, men ikke for 
psykisk helsevern for voksne og for barn og unge. Målet om prosentvis større reduksjon i 
ventetider innen psykisk helsevern og TSB enn i somatikken er ikke nådd på noen områder. 
Kravet knyttet til økning i årsverk ble innfridd for TSB, men ikke innen psykisk helsevern for 
voksne og for barn og unge. Ettersom ISF-finansieringen for polikliniske konsultasjoner innen 
psykisk helsevern og TSB ble innført i 2017, foreligger det ikke sammenliknbare data for 2016. 
Foretaksmøtet viste til at prioriteringsmålet har ført til en dreining i sykehusenes 
oppmerksomhet og aktivitet mot psykisk helsevern og TSB, men at det fortsatt er rom for 
forbedringer. Foretaksmøtet legger til grunn at målet blir oppnådd for 2018. 

 
Å ligge på korridor er en uverdig situasjon for pasienten og et hinder for god kvalitet i 
behandlingen. I 2017 var andelen korridorpasienter 1,6 pst. i Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet viste 
til at det ikke skal være korridorpasienter. 

 
Bruken av bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten skal reduseres med 30 pst. i 
perioden 2012 til 2020. Helse Sør-Øst har så langt redusert bruken med ca. 8 pst. Foretaksmøtet 
ba Helse Sør-Øst RHF om å intensivere arbeidet slik at målet kan nås. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet tar årlig melding 2017 med supplerende opplysninger fra Helse Sør‐Øst RHF til 

etterretning. 

 

 

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017, jf. lov 
om helseforetak § 43, vedtektene § 7 

I samsvar med lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 7 ble styrets årsregnskap og 
årsberetning for 2017 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Helse Sør-Øst RHF 
redegjorde for årsregnskap og årsberetning for 2017. Statsautorisert revisor Hans-Christian 
Berger redegjorde for revisjonsberetningen for 2017. 

 
I foretaksmøtet 10. januar 2017 ble det fastsatt følgende resultatkrav for foretaksgruppen i Helse 
Sør-Øst for 2017: 

 
- Foretaksmøtet la til grunn at foretaksgruppen i Helse Sør‐Øst innretter    virksomheten innenfor 
økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S (2017–2018), foretaksmøtet og 
oppdragsdokumentet for 2017, slik at sørge‐for‐ansvaret oppfylles og at det legges til rette for en 

bærekraftig utvikling over  tid. 

 

Regnskapsført årsresultat for 2017 for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser et positivt 
resultat på 1 015,8 mill. kroner. I resultatet inngår nedskrivninger av eiendeler med 288,1 
mill. kroner, samtidig som det er resultatført netto gevinst ved salg av anleggsmidler på 
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89,9 mill. kroner. Helse Sør-Øst har investert for 3 588,2 mill. kroner i 2017 og holdt seg 
innenfor vedtatt ramme for driftskreditt. Den samlede ressursbruken til drift og 
investeringer er gjennomført innenfor vedtatte rammer og resultatkrav for 2017. 
Foretaksmøtet var tilfreds med at resultatkravet som ble stilt for 2017 dermed er oppfylt. 

 
Foretaksmøtet har merket seg at Helse Sør-Øst står overfor store investeringsoppgaver i 
årene fremover. Foretaksmøtet viste til at det er positivt at Helse Sør-Øst RHF legger opp til 
en styring og drift som gir nødvendig grunnlag for en bærekraftig utvikling av tilbudet i 
foretaksgruppen. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og  årsberetning for     2017. 

 

 

Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 
§ 44 

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med 
avgivelse av revisjonsberetning for 2017. Det presiseres at honorarene for 2017 oppgis 
eksklusiv merverdiavgift som følge av innføring av nøytral merverdiavgift for 
helseforetakene i 2017. Av foretaksgruppens samlede revisjonshonorar på kr 4 994 000 
ekskl. mva. utgjør honoraret for revisjon av Helse Sør-Øst RHF kr 212 000 ekskl. mva. Dette 
innebærer en økning på kr 394 00 ekskl. mva. fra 2016 for foretaksgruppen samlet sett og 
forklares hovedsakelig med økt omfang av merarbeid i forbindelse med revisjonen. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på kr 4 994 000 ekskl. mva. til ekstern revisor for 

lovpålagt revisjon av foretaksgruppen for 2017, herunder godtgjørelse på kr 212 000 ekskl. 

mva. for revisjon av Helse Sør‐Øst RHF. 

 
 

Sak 6 Endring av driftskredittrammen 
Foretaksmøtet viste til Prop. 85 S (2017–2018) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2018. Her er det foreslått å øke de regionale helseforetakenes ramme for 
driftskreditt med 500 mill. kroner, fra 183 mill. kroner til 683 mill. kroner ved utgangen av 2018. 
Endringen skyldes redusert pensjonskostnad, endret anslag for lønnsvekst og redusert 
pensjonspremie, som til sammen gir et økt likviditetsbehov på 500 mill. kroner i forhold til det 
som tidligere er lagt til grunn for 2018. 

 
Helse Sør-Øst RHF sin andel av denne justeringen utgjør 269 mill. kroner. Med forbehold om 
Stortingets godkjenning justeres Helse Sør-Øst RHF sin ramme for driftskreditt for 2018 fra 99 
mill. kroner til 368 mill. kroner. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Driftskredittrammen for Helse Sør‐Øst RHF økes med 269 mill. kroner fra 99 mill. kroner til 368 

mill.  kroner. 
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Sak 7 Gjennomgang av avtaler med ledende ansatte 
Foretaksmøtet viste til krav i foretaksmøte 1. juni 2015 knyttet til etterlevelse av ”Retningslinjer 
for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” 
fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Videre ble det vist til Stortingets behandling av 
Dokument 8:145 S (2017–2018), jf. Innst. 272 S (2017–2018). 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene gjennomgå avtaler for ledende ansatte og tilse at 

disse er i tråd med statens retningslinjer. Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene i fellesskap 

gå gjennom helseforetakenes bruk av sluttavtaler, etterlønn og avtaler om retrettstillinger til 

ledende ansatte, og på grunnlag av denne gjennomgangen vurdere om man bør etablere et felles 

normativt rammeverk for bruk og innretning av slike avtaler. Det bes om rapportering innen 1. 

desember 2018. 

 

Sak 8 Etablering av kvalifiseringsprogram for  ELTE-utdannede 
Foretaksmøtet viste til at Helsedirektoratet i 2016 endret godkjenningspraksis for søkere med 
masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn. Videre ble det vist til Stortingets 
behandling av Meld. St. 16 (2016–2017), jf. Innst. 364 S (2016–2017). 

 
Foretaksmøtet viste til at det i Prop. 85 S (2018-2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2018 blir foreslått å etablere et særskilt kvalifiseringsprogram for denne gruppen. 
Dette vil gjelde for kandidater som fullførte eller startet masterstudier i psykologi ved ELTE før 
Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis i 2016, og skal gi mulighet til å kvalifisere til 
autorisasjon som psykolog i Norge. 

 
Helsedirektoratet vil ha et overordnet ansvar for at programmet blir iverksatt og gjennomført. 
Under gjennomføringen av programmet skal kandidatene være under veiledning og i et 
arbeidsforhold i helseforetakene samtidig som de gjennomfører teorikurs i regi av 
universitetene. I tillegg til å ta imot kandidater som skal gjennomføre praksis, er det en 
forutsetning for gjennomføring av programmet at helseforetakene tilbyr tilstrekkelig 
veilederkapasitet. Programmet vil etter planen starte opp høsten 2018 og vil ha en varighet på 
14 måneder. Kandidatene vil fordeles i tre ulike puljer som vil starte med ca. et års mellomrom. 
Programmet vil pågå ut 2022 til alle kandidatene som omfattes har fått mulighet til å 
gjennomføre. Med forbehold om Stortingets godkjenning av bevilgningsforslaget i Prop. 85 S 
(2018-2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018, ba foretaksmøtet om 
at de regionale helseforetakene medvirker i arbeidet. Det gjøres oppmerksom på at ESA har 
valgt å åpne formell sak mot Norge i sakens anledning, noe som kan medføre endringer på et 
senere tidspunkt. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet legger til grunn at de regionale helseforetakene deltar i gjennomføringen av 

kvalifiseringsprogrammet for ELTE‐utdannede, og stiller med nødvendige plasser og veiledning. 
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Sak 9 Sivilit-militært samarbeid i forbindelse med  NATO-øvelsen 
Foretaksmøtet viste til tidligere krav om at de regionale helseforetakene skal delta i 
planleggingen og gjennomføringen av NATO-øvelsen Trident Juncture som skal gjennomføres i 
Norge i 2018. Norge er ansvarlig for vertslandsstøtte, herunder å yte nødvendige helsetjenester, 
til NATOs styrker så lenge de er i Norge. Som følge av Norges vertskapsforpliktelse for NATO- 
øvelsen, ba foretaksmøtet om at tjenestegjørende militært personell i NATO-øvelsen Trident 
Juncture 2018, som ikke omfattes av EØS-avtalen eller tilsvarende avtaler (m.a.o. personell fra 
Albania, USA, Canada, Montenegro, Tyrkia og Jordan), ved behov skal gis tilgang til 
spesialisthelsetjenester uten etterfølgende fakturering fra norske myndigheter. For øvrig 
personell vil det være EØS-avtalens forordning 883/2004 som gjelder. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene sørge for at tjenestegjørende militært personell i 

NATO‐øvelsen Trident Juncture 2018, som ikke omfattes av EØS‐avtalen eller tilsvarende avtaler 

(m.a.o. personell fra Albania, USA, Canada, Montenegro, Tyrkia og Jordan), ved behov skal gis 

tilgang til spesialisthelsetjenester uten etterfølgende fakturering fra norske  myndigheter. 

 

 

Sak 10 Lån og tilskudd til protonsenter 
Det vises til Prop. 85 S (2017–2018) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 
og forslag om tildeling av lån og tilskudd til protonsenter på Radiumhospitalet. Med forbehold 
om Stortingets godkjenning, tildeles Helse Sør-Øst RHF en låneramme på 1 324 mill. 2018- 
kroner og en tilskuddsramme på 567 mill. 2018-kroner til protonsenter på Radiumhospitalet. 
Lån og tilskudd vil bli utbetalt i tråd med prosjektets framdrift. For 2018 tildeles Helse Sør-Øst 
RHF 57,5 mill. kroner i investeringstilskudd til prosjektet. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Helse Sør‐Øst RHF tildeles en låneramme på 1 324 mill. 2018‐kroner og en tilskuddsramme på 

567 mill. 2018‐kroner til protonsenter på Radiumhospitalet. For 2018 tildeles Helse Sør‐Øst RHF 

57,5 mill. kroner i investeringstilskudd til prosjektet. 

 

 

Sak 11 Oppfølging av sak om plasser til rusomsorg 
Foretaksmøtet viste til Stortingets vedtak av 24. mai 2018, i forbindelse med behandlingen av 
Dokument 8:157 S (2017–2018) og Innst. 282 S (2017–2018), samt til flertallsinnstilling i Innst. 
400 S (2017–2018) knyttet til ekstrabevilgning på 20 mill. kroner til kjøp av plasser innen 
rusomsorg i Helse Sør-Øst. Med forbehold om endelig vedtak i Prop. 85 S (2017–2018), ba 
foretaksmøtet Helse Sør-Øst RHF om å følge opp Stortingets vedtak. 

 
Foretaksmøtet vedtok: 

Foretaksmøtet ber Helse Sør‐Øst RHF om å gjennomføre en tilleggsanskaffelse på 20 mill. kroner til 

behandlingsplasser innen rusomsorg. Anskaffelsen må realiseres innenfor etablerte faglige og 

anskaffelsesrettslige rammer, og må reflektere Stortingets bekymring for avrusningskapasitet. 



Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7

13. juni 2018 Sign: BHO: SIG: 

 

 

 

Møtet ble hevet kl. 10.40. 
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Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling 
av Prop. 85 S (2017-2018) 

Det vises til oppdragsdokument 2018 til de regionale helseforetakene av 16. januar 2018. 
Som følge av blant annet Stortingets behandling 15. juni 2018 av Prop. 85 S (2017-2018), jf. 
Innst. 400 S (2017-2018), sender departementet ut et tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet 2018. Det vises også til utbetalingsbrev for juli og august. 

 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Andre oppgaver 2018: 

 Pakkeforløp hjerneslag (akuttfasen) ble lagt fram i desember 2017, og blir 
implementert fra 2018. De regionale helseforetakene må sikre at pakkeforløpene blir 
registrert i hht Helsedirektoratets informasjonsbrev. Helseforetakene bør følge med 
på de registrerte dataene gjennom norsk hjerneslagregisters digitale løsning1. 

 Det vises til rapport om uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse, forbruk og effektivitet 
av 23. mai 2018. De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord 
RHF, arrangere et seminar 11. oktober 2018, hvor temaet er uønsket variasjon og 
forbedringsarbeid. Departementet og Helsedirektoratet skal delta. I seminaret skal 
blant annet de regionale helseforetakene legge frem konkrete eksempler på gode 
forbedringsprosjekter i helseforetak og analyser av hva som gjorde dem vellykkede. 
Videre skal det vurderes om det er noen fellestrekk ved de gode 
forbedringsprosjektene på tvers av helseforetak. Det skal videre drøftes hvordan 
styrer og sykehusledere bør arbeide for å understøtte forbedringsarbeid. 

 

1https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjcwZWZhYzMtMDRmMS00ZjVjLTk3ZGItOTUwOWZmM 

TA2YTM5IiwidCI6ImU3ZTYxZDk0LTg1ZDctNDFhYS1hZWFhLTAzNmJiZjJkYjZlZSIsImMiOjh9 
 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 
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2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Andre oppgaver 2018: 

 De regionale helseforetakene skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og 
rus. Det vises til Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og 
rus 2018-20202. Forberedende aktiviteter gjøres høsten 2018 slik at det fra 1. januar 
2019 er mulig å motta henvisninger til, og behandle pasienter i pakkeforløp for psykisk 
helse og rus. Dette inkluderer blant annet: 

o Sørge for at praksis i spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd med 
anbefalingene i pakkeforløpene. 

o Etablere forløpskoordinatorer i spesialisthelsetjenesten. 
o Sørge for innføring av nødvendig funksjonalitet i EPJ-systemene for mottak av 

henvisninger til pakkeforløp, registrering av koder og arbeidsflyt for håndtering 
av pakkeforløpene. 

o Sørge for at rapportering av forløpsinformasjon til Norsk pasientregister (NPR) 
gjøres etter gjeldende krav. 

 De regionale helseforetakene skal forberede innføring av betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling fra 2019, jf. oppdragsdokument 2018. Det vises til Stortingets 
behandling 14. juni 2018 av Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019, jf. 
Innst. 393 S (2017-2018). Det vil bli overført midler fra de regionale helseforetakenes 
basisbevilgninger til kommunene i budsjett 2019. Betalingsplikten skal følge 
oppholdskommune, også for somatiske pasienter, fra 2019. 

 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Andre oppgaver 2018: 
 I oppdragsdokument 2018 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å samarbeide 

med Helsedirektoratet og pasientsikkerhetsprogrammet om å fremme forslag til plan 
innen 1. juni 2018 for hvordan arbeidet med en samordnet innsats på 
pasientsikkerhetsområdet bør innrettes fra 2019. De regionale helseforetakene skal 
videreføre planarbeidet i tråd med vedtak i styringsgruppen for 
pasientsikkerhetsprogrammet 7. juni 2018. 

 I oppdragsdokument 2017 ble det stilt krav om at helseforetakene skulle 
dokumentere hendelser der anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor ikke ble fulgt 
opp, i sine avvikssystemer. Alle helseforetakene har i Årlig melding 2017 rapportert at 
de dokumenterer avvik fra anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor og bruker 
resultatene i eget forbedringsarbeid. Avvikene blir dokumentert ulikt, for eksempel i 
ulike systemer og perioder. De regionale helseforetakene skal rapportere andel 
fødsler der anbefalingen ikke er fulgt opp. Departementet foreslår at det gjøres en 
felles rapportering på dette for alle regioner med tall for 3. tertial 2018. 

 I statsbudsjettet 2017 ble det bevilget 13,7 mill. kroner til å forbedre 
behandlingstilbudet til barn og ungdom med ervervet hjerneskade. Midlene er 
videreført. Departementet mottok i april 2018 rapporten Nasjonal behandlingslinje for 

 
2 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-plan-for-implementering-av-pakkeforlop-for-psykisk- 

helse-og-rus-20182020 
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rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig hjerneskade. De regionale 
helseforetakene skal etablere et sammenhengende behandlings- og 
rehabiliteringsforløp for barn og ungdom med ervervete hjerneskader. Forløpet skal 
omfatte tidligrehabilitering i sykehus og samarbeid med hjemkommune om videre 
rehabilitering, inkludert pedagogisk tilbud. De regionale helseforetakene skal vurdere 
forslaget om bruk av Sunnaas sykehus for enkelte pasientgrupper, samt vurdere tiltak 
for kompetansespredning og organisering av den mest spesialiserte delen av 
behandlingstilbudet. 

 Lov om endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i 
nyfødtscreeningen) iverksettes fra 1. juli 2018. Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at 
det gis informasjon til de enkelte foreldre og barn i Nyfødtscreeningen slik det kreves i 
behandlingsbiobankloven § 9a og overgangsbestemmelsen i punkt II i loven. Helse 
Sør-Øst RHF skal, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, etablere teknisk løsning 
for varsling og gjennomføre varsling, samt etablere nødvendige ordninger for 
tilbaketrekning av samtykke og mulighet for å kunne kreve destruksjon av 
enkeltprøver. Dette skal være på plass 1. juli 2019. Prosjektet skal forankres i alle de 
regionale helseforetakene. Det bes om en skriftlig statusrapport for arbeidet inkludert 
en prioritert fremdriftsplan innen 1. oktober 2018. 

 De regionale helseforetakene skal utforme en samarbeidsavtale og prosedyrer for 
felles forhandlinger om pris på utvalgte legemidler mellom Sykehusinnkjøp HF og 
Amgros i Danmark. Det bilaterale samarbeidet er i tråd med mandatet for nordisk 
samarbeid på legemiddelområdet, som ble vedtatt av Nordisk Ministerråd i 2017. 

 Det vises til oppdrag om SAFEST gitt i oppdragsdokument 2018. De regionale 
helseforetakene skal, i samarbeid med Statens legemiddelverk og Direktoratet for e- 
helse, så raskt som mulig realisere de fire prioriterte kravområdene knyttet til 
prosjektet SAFEST, i tråd med tidligere utredning og rapportering forelagt 
departementet. De regionale helseforetakene skal finansiere realisering og drift av de 
fire prioriterte kravområdene innenfor eksisterende budsjettrammer. Departementet 
viser til at Direktoratet for e-helse parallelt har fått i oppdrag å gjøre en overordnet 
vurdering av øvrige mulige tiltak for realisering av enhetlig og strukturert 
legemiddelinformasjon i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Det bes om at de 
regionale helseforetakene samarbeider med Direktoratet for e-helse og ser 
oppdragene i sammenheng. De regionale helseforetakene skal levere en 
framdriftsplan til departementet så snart denne foreligger. Status på framdrift skal 
rapporteres innen medio november 2018. 

 Det vises til flere oppdrag til redegjørelse av 21. juni om overgang til faglig 
likeverdige, men rimeligere legemidler og tilgrensende oppdrag. Det legges til grunn 
at de regionale helseforetakene fortsatt følger opp anbefalinger og tiltakene i 
rapporten, og redegjør for denne oppfølgingen innen medio november 2018. 

 De regionale helseforetakene skal sikre etablering og drift av infrastruktur som kan 
legge til rette for utvikling og bruk av molekylære tester, genpaneler og bruk av 
biomarkører i forskning og persontilpasset behandling. Det skal legges til rette for 
pasientforløp som integrerer forskning og klinikk, i tråd med anbefaling i Nasjonal 
strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. 
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 De regionale helseforetakene skal utrede hvordan innføring og bruk av 
persontilpasset medisin kan håndteres i Nye Metoder i tråd med de vedtatte 
prioriteringskriteriene, herunder beslutninger på enkeltpasientnivå. Det bør vurderes 
om ekspertpanelet kan ha en rolle i dette arbeidet. 

 Det tas sikte på å overføre flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de regionale 
helseforetakene i 2019. Som varslet i Prop. 85 S (2017–2018) legges det opp til å 
overføre finansieringsansvaret for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og 
legemidler som brukes av små pasientgrupper. I tillegg vil det være fortsatt 
opprydding i terapiområder som blant annet multippel sklerose. Helsedirektoratet har 
sendt på høring forslag til hvilke legemidler som skal omfattes av overføringen, med 
frist 27. juni 2018. De regionale helseforetakene skal forberede overføringen. 
Konkretisering av overføringen vil fremgå av Prop. 1 S (2018-2019). 

 ParkinsonNett er etablert som prosjekt i Stavanger og Oslo. Prosjektperioden er 
utvidet til 31. desember 2019 for å sikre en kvantitativ kartlegging og evaluering av 
resultatene i prosjektet. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å forankre resultater og 
erfaringer i alle regioner, og koordinere opprettelsen av en prosjektorganisasjon som 
skal gjennomføre en eventuell nasjonal implementering i 2020-22. De regionale 
helseforetakene skal bidra i arbeidet som Helsedirektoratet leder. 

 Helse Nord skal utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som 
innebærer sjåfør- og mannskapsbytte. Dette for at pasienten kan bli liggende i ro i 
samme bil under hele transporten. 

 

4. Oppfølging og rapportering 

Det skal rapporteres på pkt. 1, 2 og 3 i Årlig melding 2018. 
 
 

Med hilsen 
 

Bent Høie 
 
 

Kopi 

Riksrevisjonen 
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Vedlegg 1 Tildeling av midler 
 
Kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd 
Eikholt ressussenter for døvblinde 
Stortinget har bevilget et engangstilskudd på 10 mill. kroner til Eikholt ressurssenter, jf. Innst. 
400 S (2017-2018). Helse Nord RHF skal utbetale midlene til Eikholt. 

 
Kap. 732, postene 72-75 Basisbevilgningene til de regionale helseforetakene 
Post 72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF 
Stortinget har bevilget 20 mill. kroner til kjøp av plasser innen rusomsorg i Helse Sør-Øst, jf. 
Innst. 400 S (2017-2018). Det vises til foretaksmøtet 13. juni. 

 
Postene 72-75 Reduserte pensjonskostnader 
I Prop. 1 S (2017–2018) ble det lagt til grunn en pensjonskostnad på 12,9 mrd. kroner for 
2018. Oppdaterte beregninger fra pensjonsleverandørene gir et nytt anslag for 
pensjonskostnaden i 2018 på 11,8 mrd. kroner, som er 1,1 mrd. kroner lavere enn tidligere 
forutsatt. Dette skyldes hovedsakelig endringer i de økonomiske forutsetningene som ligger 
til grunn for beregning av pensjonskostnaden og en bedre avkastning på pensjonsmidlene i 
2017 enn tidligere anslått. Det vises for øvrig til foretaksmøtet 13. juni og sak om endring av 
driftskredittrammen. På denne bakgrunn reduseres basisbevilgningene med 1,1 mrd. kroner: 
Kap 732, post 72 reduseres med 592,1 mill. kroner 
Kap 732, post 73 reduseres med 208,7 mill. kroner 
Kap 732, post 74 reduseres med 157,9 mill. kroner 
Kap 732, post 75 reduseres med 141,3 mill. kroner 

 
Postene 72-75 Delvis reversering av overføring legemidler 
Finansieringsansvaret for flere legemidler ble overført fra folketrygden til de regionale 
helseforetakene i 2018, jf. Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 11 S (2017–2018). En gruppe av 
legemidler som ble overført var legemidler til behandling av alvorlig astma, der ett av 
legemidlene (Xolair) i hovedsak benyttes utenfor spesialisthelsetjenesten. Dette legemidlet 
oppfyller derfor ikke kravene for overføring til spesialisthelsetjenesten og 
finansieringsansvaret tilbakeføres til folketrygden. På denne bakgrunn reduseres 
basisbevilgningene med 141 mill. kroner. Videre reduseres kap. 732, post 80 Kompensasjon 
for merverdiavgift med 28,2 mill. kroner. Dette innebærer følgende endringer: 
Kap 732, post 72 reduseres med 60,7 mill. kroner 
Kap 732, post 73 reduseres med 21,4 mill. kroner 
Kap 732, post 74 reduseres med 16,2 mill. kroner 
Kap 732, post 75 reduseres med 14,5 mill. kroner 

 
Kap. 783 Personell, post 21 Spesielle driftsutgifter 
Departementet viser til foretaksmøtet 13. juni 2018 hvor det ble lagt til grunn at de regionale 
helseforetakene skal medvirke i gjennomføringen av kvalifiseringsprogram for ELTE- 
utdannede. Helsedirektoratet er i 2018 tildelt 12,8 mill. kroner til å etablere og starte opp 
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kvalifiseringsprogrammet, og det tas sikte på oppstart høsten 2018. Disse midlene skal blant 
annet dekke lønnsutgifter i spesialisthelsetjenesten til ELTE-utdannede og veiledere. 



Side 1 av 1 
 

 

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Styrets årsplan 2018 - oppdatert 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
070 - 2018 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 

 
Orientering 26.09.2018 

                                                                                                  
Trykte vedlegg:  Styrets årsplan 2018 - oppdatert 
Utrykte vedlegg:       
 
  
 
Ingress: 
Møteplan 2018 for styret ved Sykehuset Telemark HF (STHF) ble behandlet av styret i møte 23. mai 
2017 (sak 43-2017). Planen er noe justert i senere møter.  
 
Styrets årsplan for 2018 ble lagt frem for styret i møte 13. desember 2017 (sak 102-2017). 
 
Årsplanen rommer de viktigste kjente sakene i løpet av året, knyttet til ordinært oppsatte møter i 
henhold til møteplanen. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker 
vil således tilkomme etter hvert. 
 
Med utgangspunkt i møteplanen legges her fram oppdatert årsplan 2018 for styret til orientering.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styrets tar oppdatert årsplan 2018 til orientering. 
 
 
 
 
Skien, den 14. september 2018 
 
Tom Helge Rønning 
Administrerende direktør 



Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2018           
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 Dato, tid og sted  Kvalitet, tjenesteinnhold og drift  Organisasjon, ledelse, strategi og mål  Andre saker 
Styremøte 
7. februar  
kl. 09.30‐15.30 
 
Dir. møterom, 
Skien 

 Prosjekt Utbygging somatikk Skien – Godkjenning 
av idefase (B2‐beslutning) og innstilling til HSØ (AF) 

 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2017  

 Interne revisjoner ‐ resultater 2017 (HW)  

 ADs orientering 

 Årlig erklæring om ledernes 
ansettelsesvilkår (MTH) 

 Årlig melding 2017 for STHF (TP) 

 TEMA: TSB tilbudet inklusiv avrusning i 
Telemark (LØ) 

 TEMA: Styrets egenevaluering – lukket 
møte (PAO) 
 

 Innkalling og saksliste (TP) 

 Protokoll fra styremøte STHF 
13.12.17 (TP) 

 Styrets oppdaterte årsplan 2018 
(TP) 

 Andre orienteringer (TP) 

Foretaksmøte og 
felles styreseminar 
i regi av Helse Sør‐
Øst RHF  
14. februar 

Styremøte 
18. april  
kl. 09.30‐15.30 
Dir. møterom, 
Skien 

 Styrets beretning og årsregnskap 2017 (ØN) 

 Virksomhetsrapport per mars (ØN) 

 Oppdragsdokument 2018 fra HSØ og protokoller 
fra foretaksmøte i STHF (TP) 

 Delrapporter til Utviklingsplanen etter føringer fra 
HSØ (AF) 

 Revisjon av fullmaktsreglement Sykehuset 
Telemark HF (ØN) 

 Styreinstruks og instruks for administrerende 
direktør i Sykehuset Telemark (TP) 

 ADs orientering 

 Økonomisk langtidsplan (ØN) 

 Forberedelser til ny 
personvernforordning – GDPR (ES) 

 TEMA: Styrets egenevaluering – lukket 
møte (PAO) 

 Innkalling og saksliste (TP) 

 Protokoll fra styremøte STHF 
07.02.18 (TP) 

 Styrets oppdaterte årsplan 2018 
(TP) 

 Andre orienteringer (TP) 
 

 

Styreseminar
18. april 
Kl. 16.00 – 20.00 

Styremøte 
23. mai  
kl. 09.30‐15.30 
 
Dir. møterom, 
Skien 

 Virksomhetsrapport per 1. tertial (ØN) 

 Status innføring av nytt helhetlig kvalitetssystem 
HELIKS (HW) 

 Elektronisk kurve og medikasjon (HW) 

 Konsernrevisjonens rapport 12‐2017 – Forvaltning 
av Gat (MTH)  

 Rapportering på overordnet HMS‐
handlingsplan STHF 2017 (MTH og HW) 

 TEMA: Styrets egenevaluering – lukket 
møte (PAO) 
 

 Innkalling og saksliste (TP) 

 Protokoll fra styremøte STHF 
18.04.18 (TP)  

 Styrets oppdaterte årsplan 2018 
(TP) 

 Andre orienteringer (TP)  
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 Dato, tid og sted  Kvalitet, tjenesteinnhold og drift  Organisasjon, ledelse, strategi og mål  Andre saker 
 TEMA: Orientering om arbeidet med ny 

ambulanseplan – utfordringer og utvikling i 
ambulansetjenesten v/prosjektleder 

 ADs orientering 

Styremøte 
20. juni 
kl. 09.30‐16.00 
 
Dir. møterom, 
Skien 

 Virksomhetsrapport per mai (ØN) 

 Pasientsikkerhetsprogrammet (HW) 

 Årsmelding 2017 Pasient‐ og brukerombudet (TP) 

 ADs orientering 
 
 

 
 

 

 Bruk av finansiell leasing ved 
investeringer (ØN) 

 Styrets ansvar for organiseringen av 
Sykehuset Telemark (styreleder) 

 Protokoll fra foretaksmøte 07.06.18 (TP) 

 Resultater fra undersøkelsen ForBedring 
2018 (MTH) 

 TEMA: Presentasjon og demonstrasjon 
av ny operasjonsrobot (THR) 

 TEMA: Styrets egenevaluering – lukket 
møte (PAO) 

 Innkalling og saksliste (TP) 

 Protokoll fra styremøte STHF 
23.05.18 (TP) 

 Styresaker i STHF –  

 Status og oppfølging (TP) 

 Møteplan for styret 2019 (TP) 

 Styrets oppdaterte årsplan 2018 
(TP) 

 Andre orienteringer (TP) 

Styremøte 
26. september 
kl. 09.30‐17.00 
 
Ulefoss møterom,   
Skien, konferanse‐
senter 
Kl. 09.30 – 12.10 
 
Dir. møterom,  
Etter lunsj  
kl. 12.40 – 17.00 

 Virksomhetsrapport per 2. tertial (ØN) 

 Høringsdokument for Ambulanseplan 2035 (AF) 

 Utskifting av analyse linje for medisinsk biokjemi 

ved Sykehuset Telemark – vedlegg unntatt 

offentlighet (ØN) 

 Interne revisjoner 2018 ‐ 2019 (HW)  

 Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 
(TP) 

 Elektronisk kurve og medikasjon (HW) 

 ADs orientering  
 

 TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget 
(TP) 

 TEMA: Styrets egenevaluering – lukket 
møte (PAO) 
 

 Innkalling og saksliste (TP) 

 Protokoll fra styremøte STHF 
20.06.18 (TP)  

 Styrets oppdaterte årsplan 2018 
(TP) 

 Andre orienteringer (TP) 
 
 

Styreseminar
26. september 
Kl. 17.00 – 20.00 

 

Styremøte 
24. oktober 
kl. 09.30‐15.30 
 

 Virksomhetsrapport per september (ØN)   

 Status budsjett 2019 (ØN) 

 Ny spesialist utdanning for leger (MTH) 

 TEMA: Styrets årlige evaluering av 
administrerende direktørs arbeid og 
resultater – lukket møte (PAO) 

 Innkalling og saksliste (TP) 

 Protokoll fra styremøte STHF 
26.09.18 (TP)  
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 Dato, tid og sted  Kvalitet, tjenesteinnhold og drift  Organisasjon, ledelse, strategi og mål  Andre saker 
Dir. møterom, 
Skien 

 Orientering om foretakets meldinger om hendelser 
som har eller kunne ha ført til alvorlig personskade 
(spesialisthelsetjenesteloven § 3‐3a) (HW) 

 Styrets innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 
2019 (THR) 

 ADs orientering 
 
 
 

 TEMA: Styrets egenevaluering – lukket 
møte (PAO) 
 

 Styrets oppdaterte årsplan 2018 og 
foreløpig årsplan 2019 (TP) 

 Andre orienteringer (TP) 

Styremøte 
19. desember 
kl. 09.30‐15.30 
 
Dir. møterom, 
Skien 
 
 

 Virksomhetsrapport per november (ØN) 

 Budsjett 2019 (ØN) 

 HMS‐handlingsplan 2019 (MTH) 
 ADs orientering 

 

 Innkalling og saksliste (TP) 

 Protokoll fra styremøte STHF 
24.10.18 (TP)  

 Styresaker i STHF – Status og 
oppfølging (TP) 

 Styrets årsplan 2019 (TP)   

 Andre orienteringer (TP) 

Styreseminar
19. desember 
Kl. 15.30 – 18.00 

Årlig egenevaluering av styrets arbeid og 
arbeidsform (PAO) 

 

 

Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt: 

 Konseptrapport for nytt bygg for sikkerhetspsykiatri (THR) 

 Benchmarking (HSØ gjør et arbeid med dette i samarbeid med HOD.) 

 Konseptfase for utbygging somatikk Skien og valg av konsept (B3A) for utbygging somatikk Skien (AF) 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Eventuelt 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
071-2018 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 

 
 26.09.2018 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:   Ingen 
Utrykte vedlegg:  Ingen 
 
 
Ingress: 
Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Det foreligger ingen saker til vedtak. 
 
 
 
 
 
Skien, den 14. september 2018 
 
 
Tom Helge Rønning  
Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Andre orienteringer 
 
Sak nr.  Saksansvarlig og saksbehandler   Sakstype  Møtedato 

072‐2018  Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stabs 
 

Orientering  26.09.2018 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:    
1. Protokoll fra ungdomsrådets møte 18.06.2018 
2. Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 24.08.2018 
3. Foreløpig protokoll fra ungdomsrådet 27.08.2018 
4. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 06.09.2018 
5. Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 13.09.2018 

 

 
Ingress: 
De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». 
 
I møtet orienterer styreleder om møtedeltakelse utenom styremøtene. 

 
 

Forslag til vedtak:  
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Skien, den 14. september 2018 
 
 
Tom Helge Rønning  
Administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA UNGDOMSRÅDET 
18.06.2018 kl 18:00 til 20:00  

Sted: Sykehuset Telemark, Skien,  bygg 54, direktørens møterom 

     
Tilstede:  Martin Bjaadal Økter  
    Preben Myhre 
    Hanna A.W. Thorsen  
     
     
    Trine Helgen, sykepleier Barne‐ og ungdomsklinikken, koordinator for ungdomsrådet 

Anne Stine Kristvik, klinisk sosionom BUP Porsgrunn,  koordinator for  
ungdomsrådet 

    Anne Borge Kallevig , adm.konsulent direktørens kontor, sekretær for ungdomsrådet 
 
Torhild Rødseth Haugen, avdelingsleder BUK 
Elin Stamland Andersen, aktivitør 
 

Forfall:    Andrea Skagsoset 
    Jørn Adrian Sandberg 
    Michael Lothe 
    Guro Helene Sørdalen 

Joakim Knutsen Juul 
     
 
     
 
     
 

 

 Sak 00/18  Innkallelse og saksliste til møte 18.06.18 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

 Sak 14/18  Godkjenning av referat fra ungdomsrådet 19.03.2018 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 

 

Sak 15/18  Oppsummering fra samlingen i Langesund 
 
Referat fra samlingen ble gjennomgått og godkjent. 

Sak 16/18  Orientering fra samlingen med Ungdomsrådene i HSØ 
 
For første gang har representanter for ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Sør‐
Øst vært samlet til informasjon og debatt. Ungdomsrådene er en forholdsvis ny enhet 
i helseforetakene. Alle de ni helseforetakene i Helse Sør‐Øst som foretar 
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pasientbehandling, har ungdomsråd. 
Teamet for den første regionsamlingen var arbeidet med Helse Sør‐Østs utviklingsplan 
2035. ‐ Vi synes det er fint at planene for hvordan vi skal organisere og drive 
fremtidens sykehus og pasientbehandling er tema for den første regionsamlingen, sa 
administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør‐Øst RHF da hun ønsket 
ungdommene velkommen. – Dere er viktige premissgivere for fremtidens sykehus.  

Nina Roland, som er nestleder i det regionale brukerutvalget, sa at brukerutvalget har 
store forventninger til arbeidet i ungdomsrådene i helseforetakene. – Det regionale 
brukerutvalget vil lytte til innspill fra dere – og ser frem til et nært samarbeid. 

De 16 representantene for ungdomsrådene hadde mange synspunkter til de 
foreløpige planene i utviklingsplanen, blant annet om fremtidig støtte fra 
digitalisering, muligheter for at pasientene kan ta mer ansvar selv (brukerstyrte 
poliklinikker), sykehusene kan ta mer ansvar for pasienter som behandles hjemme 
(«trygghet hjemme») og legge til rette for barn/unge (eks. 
ettermiddagspoliklinikker/telefon‐ video‐mail konsultasjoner så de slipper fravær fra 
skolen). Det ble spurt om hvorfor sykehusene må være så sterile («Velkommen i 
fengsel») og hvorfor det er bedre universell utforming på Oslo S enn i sykehusene. De 
spesialiserte voksenavdelingene har også noe å lære av måten barneavdelingene ser 
hele mennesket på 

Utviklingsplanen skal behandles i styret i Helse Sør‐Øst RHF i juni. Deretter vil den bli 
sendt på en bred høringsrunde, blant annet til de lokale ungdomsrådene. Planen skal 
sluttbehandles i styret i desember. 

 

Sak 17/18  Endring av øvre aldersgrense i ungdomsrådet 
 
Ungdomsrådet fremmet sak til ledergruppen med ønsker å øke øvre aldersgrense på 
medlemmene i rådet til 25 år. 
Pr nå er aldersspennet fra 13 til 20 år. 
Hovedbegrunnelsen er å sikre bedre kontinuitet, og at erfaringene så langt tilsier at de 
eldre medlemmene er gode bidragsytere i rådets arbeid. Videre mener ungdomsrådet 
at personer opp til 25 år er å betrakte som ungdom. 
Ledergruppen foreslår øvre aldersgrense på 23 år med begrunnelse at det kan være en 
utfordring ved aldersspenn fra 13 til 25 – at det kan være at de yngste medlemmene 
kan bli pasifisert ved at «såpass voksne» som 25 åringer er med i rådet, og at det er 
fornuftig ikke å ha større aldersspenn enn 10 år. 
Ungdomsrådet kan komme med innspill om å endre aldersgrensen dersom erfaringen 
tilsier at det er ønskelig. Ungdomsrådet bør gjøre en evaluering av aldersgrensen om 
f.eks 2 år. 
Endelig beslutning i ledergruppen tas 14.august 2018. 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering. 
 

Sak 18/18  Besøk av nyansatt aktivitør 
Elin Stamland Andersen er ansatt som aktivitør for ungdom på sykehuset. Målet er å 
kunne jobbe med alle ungdommene som er inneliggende på sykehuset. 
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Avdelingslederne på de forskjellige avdelingene, som har ungdommer inneliggende, 
må melde behov til barneavdelingen som har ansvar for /koordinerer aktivitør. 
 
Informasjonssjef Lars Kittilsen vil lage gladsak på dette. 
 

Sak 19/18  Nye retningslinjer ifm overganger fra barn til voksen avdeling. 
Avdelingsleder Torhild R. Haugen informerte om arbeidet så langt i klinikken. 
 Diabetesforbundet har forhandlet seg frem til at ungdommene får være på 

barneavdelingen til de er 19 år ‐ ferdige med videregående skole. 
 Ved ofte innleggelser – behov for overgangsmøter m/sykepleier evt lege 
 Når bør forberedelsene vedr overgangen begynne ? 

Ungdommene legger vekt på at det er viktig med god informasjon fra/av lege ved 
overgangen. Gjerne også skriftlig. Mange opplever mangelfull informasjon i dag. 
Ungdomsrådet jobber videre med dette, og kommer tilbake med konkrete forslag på 
hva som bør gjøres. Målet er å ha dette klart ved utgangen av september, og at 
Torhild Haugen inviteres tilbake til UR på møtet i oktober. 
 

Sak 20/18|  Eventuelt 
o Endring av møtedag for ungdomsrådet 

Preben sender ut forespørsel om aktuelle dager med frist førstkommende 
fredag (22.06.18) 
Kommer tilbake på endelig svar. 

o Svar – universell utforming. 
Svarbrevet fra utviklingsdirektør Annette Fure ble referert. 
Vedr ungdomsrom ‐ Ungdomsrådet forventer å bli involvert i / tatt med i 
arbeidet med romprogram for nye løsninger, enten i nytt sengebygg eller i 
eksisterende bygg som blir frigjort. 
Annette Fure inviteres til ungdomsrådet (i høst) for informasjon og dialog 
rundt planer, og hva som vil være mulig å få til. 

o Større variasjon og mer spennende mat for unge 
Ungdomsrådet mottok veldig hyggelig tilbakemelding fra Ann Iren Skjemstad, 
avdelingsleder for ernæring, etter brevet som ble sendt. 
3 stk fra ungdomsrådet har vært på to møter med avdelingen, bl a med en 
runde for/med smaksprøver hvor det ble servert pizza, lasagne, supper – både 
ertesuppe og gulrotsuppe og wraps. Alt var veldig godt. 
Avdelingen ønsker å kunne tilby ungdomsvennlig mat. Mat skal være glede. 
Det settes i gang et prøveprosjekt på barneavdelingen hvor det i tillegg til 
dagens meny settes opp et menyforslag på fem forskjellige lunsjretter og fem 
forskjellige middagsretter. 
Tanken er at ungdommene bestiller menyen på morgenen. 
I tillegg vil det være mulighet for å kunne få nøtter, chips, smoothie i løpet av 
dagen. 
Tilbakemelding til kjøkkenet fra ungdomsrådet – kjempebra  ! 
 

o Valg av ny leder og nestleder i ungdomsrådet. 
Velges på første møte i høst. 
Viktig at alle tenker gjennom om de ønsker å stille som kandidat til valget, 
eller hvem de vil foreslå som kandidat. 
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o Invitasjon til innspillsmøte til ny nasjonal helse‐ og sykehusplan 
Helseminister Bent Høie inviterer til ovennevnte møte på Røde Kors 
konferansesenter i Oslo onsdag 20.juni. 
Martin Økter og Hanna Thorsen drar fra ungdomsrådet. 

 

 

Skien, 19. juni  2018 

Anne Borge Kallevig 

referent 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 24. august 2018 

Tidspunkt: Kl 1230-1600 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq    

Vibeke Limi   Forfall 

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Rune Kløvtveit    

Knut Magne Ellingsen    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, 
økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og 
direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

064-2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

065-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. JUNI 
2018 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 6. AUGUST 2018 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 14. juni 2018 og ekstraordinært styremøte 6. august 2018 
godkjennes. 
 
 
 

066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 
2018 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2018 til etterretning. 
 
 
 

067-2018 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
FØRSTE TERTIAL 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2018 til etterretning. 
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068-2018 STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE 
PER FØRSTE TERTIAL 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar status per første tertial 2018 for gjennomføringen av regional IKT-porteføljen til 
orientering. 
 
 
 

069-2018 REGIONAL EPJ JOURNALINNSYN (FASE 1) 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ journalinnsyn (fase 1) 

innenfor en kostnadsramme på 126 millioner kroner (P85). 
 
2. Det forutsettes at det foretas risikovurderinger, at disse forelegges helseforetakene 

for godkjenning og at restrisiko er akseptert av alle helseforetak før endringer 
gjennomføres 

 
 
 

070-2018 REVISJONSRAPPORT 12/2017 – FORVALTNING AV GAT 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst 
RHF til etterretning. 
 
 
 

071-2018 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2018 FOR PROSJEKT NYTT 
SYKEHUS I DRAMMEN 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for 1. tertial 2018 tas til orientering.  
 
 
 

072-2018 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018 
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Styrets enstemmige  
 

Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

073-2018 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
Andre orienteringer 
 

1. Styreleder orienterer.  

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a andre ledd nr 1 og 2, orienterte 
styreleder om valgkomiteens arbeid i forbindelse med oppnevning av ny 
styreleder for Sørlandet sykehus HF. Sak om dette vil bli behandlet av styret i 
neste møte. 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. juni 2018 

3. Brev til styret om barne- og ungdomssykehus på Gaustad 

 
 
 
Møtet hevet kl 1500 
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Oslo, 24. august 2018 
 
 
 
   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi  
 
 
 
 

  

Einar Lunde   Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

Styresekretær 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL FRA UNGDOMSRÅDET 

27.06.2018 kl 18:00 til 21:00 

Sted: Sykehuset Telemark, Skien, bygg 54, direktørens møterom 

 

Tilstede:  Preben Myhre   

    Hanna A.W. Thorsen     

    Guro Helene Sørdalen   

Ada‐Marie Riis 

    Trine Helgen, sykepleier og koordinator for ungdomsrådet  

 

Forfall:    Jørn Adrian Sandberg 

    Joakim Knutsen Juul 

    Michael Lothe 

    Oda Skretteberg 

    Anne Stine Kristvik, klinisk sosionom og koordinator for ungdomsrådet 

    Anne Borge Kallevig, adm konsulent dir. kontor og sekretær for ungdomsrådet 

 

 

Sak 00/18  Innkallelse og saksliste til møte 27.08.18 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste ble godkjent 
 

Sak 21/18  Godkjenning av referat fra ungdomsrådet 18.06.18 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent med en kommentar; 
Mangler forfall av medlem Oda Skretteberg. 
 

Sak 22/18  Valg av leder og nestleder 
 
Det er 50% forfall ift oppmøte på dagens møte. Men de medlemmene som er 
tilstede i dag ønsker å gjøre valg likevel. Dette fordi det har vært stort forfall på 
møtene vi har hatt, og de som er tilstede i dag er de som møter fast. 
Leder: Guro Helene Sørdalen 
Nestleder: Hanna Thorsen 
 
 



 

Sak 23/18  Bedre overgang fra barn til voksenavdeling 
 
Ungdomsrådet laget et skriv som oversendes Torhild R. Haugen, avd.leder BUK. 
Legges ved som vedlegg. 
 

Sak 24/18  Informasjon om ungdomsrådet, internt og eksternt  
 
Rådet ønsker å komme ut til avdelingene for å informere om arbeidet de gjør. 
Foreløpig er det kun snakk om internt på huset, det ble ikke diskutert om å delta på 
nyansattkurs eller ut mot andre institusjoner.  
Trine skal ta kontakt med de ulike avdelingene (unntatt ortopedisk, som har fått 
info) for å få datoer for avd.møter u.rådet evt kan delta på.  
 
Rådet ønsker også å jobbe med en flyer som kan deles ut, på neste møte. 
 

Sak 25/18  Alderssammensetning på rom i voksenavdeling 
 
Denne saken ble diskutert sammen med sak 23/18, og kommer også fram på notatet 
som er skrevet.  
Primært ønskes det at pasienter på rom er +/‐10 år i alder, men om det ikke er 
mulig, så er det bedre med voksne enn gamle pasienter. 
 

Sak 26/18  Beholde sykehusklovnene, og øke antall dager 
 
Saken utsettes til neste møte, da vedkommende som tok opp saken ikke er tilstede. 
 

Sak 27/18  Møtepunkter/møteplasser for innlagte ungdommer 
 
Rådet ønsker å fortsatt holde fokus på ungdomsrom, men gjør ikke noe med dette i 
dag. Andre møteplasser blir heller ikke diskutert nå, annet enn under sak 23/18 og 
bruk av aktivitør. 
 

Sak 28/18  Dårlig internett 
 
Ungdommene opplever stadig at nettet er dårlig, både i 5. etasje men også ellers på 
husets avdelinger og poliklinikker. De skriver et brev, som sendes til……. 
 

Sak 29/18  Eventuelt 
 
Møtedager flyttes fra mandag til tirsdag. Samme tidspunkt.  
Neste møter blir derfor 23/10 og 4/12. 
 
Rådet ønsker å bli mer aktive på Facebook. Guro legges til som administrator. De 
ønsker at alle medlemmene kan si ifra hvis aktuelle saker dukker opp som 
omhandler ungdom ect, og som kan deles på den offisielle siden. Det vil gi flere klikk 
og dermed mer oppmerksomhet. 
 
Martin B. Økter og Hanna var i Oslo 20/6 på innspillsmøte med helseminister Bent 
Høie. De har ikke skrevet noe referat, men opplevde det som svært positivt og 
inspirerende. Det var mange som hadde innlegg. Da dette er et 3‐årig prosjekt, vil 
det komme invitasjon til to nye møter.  



 

Rådet ønsker et felles sted som notater ect kan lagres, eksempelvis DropBox. Trine 
sjekker om det er OK å bruke ift retningslinjer først. 
 
Mat på møtene. 
Medlemmene ønsker varm mat på møtene, f.eks pizza. De har lange skoledager, og 
flere rekker nesten ikke hjemom for å spise. Vi (sammen med AHUS) er de eneste 
u.rådene som ikke har varmmat. 
 
Saksoversikt. 
Det etterlyses en oversikt over saker som ungdomsrådet jobber med. Der kan det 
komme frem hvilke saker som er ferdige, pågående og ikke påbegynt. 
 
Gruppebilde 
Ved neste møte ønsker vi å ta nytt gruppebilde, som kan brukes på den offisielle 
Facebook‐siden. 
 

 

 

Skien 30. aug. 2018 

Trine Helgen  

referent 

 



  

Side 1 av 2 

 

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 
06.09.2018 kl 10:00 til 14:00  

Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom  

     
Tilstede:  Idar Grotle, leder 

Thyra Giæver     
Birte Helene Moen 
Bjørg T. Lønnberg 
Vidar Bersvendsen 
John Arne Rinde 
Rita Andersen 
 
 
Tom Helge Rønning, administrerende direktør – fra kl 12.00 
Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk 
Anne Brynjulfsen, rådgiver 
Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF     
 
Egil Rye‐Hytten, regional brukerkontakt 
 

 
Saker presentert av: 
    Benedicte Børge‐Ask, prosjektleder Elektronisk kurve 
    Øystein Næss, økonomidirektør 
    Gro Ruud, seksjonsleder avrusningsseksjonen 
    Ahmad Al‐Fattal, geriater 
     
 
Forfall:    Hanne Kittilsen 

Gunn Ingeborg Kval‐Engstad  
Else Jorunn Saga, Pasient‐ og brukerombud 
Halfrid Waage, fagdirektør 

 
 
Møtet ble ledet av Idar Grotle 
 
 

Sak 00/18 

 

Godkjenning av Innkalling og saksliste 
Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner innkalling og saksliste 

Sak 33/18  Godkjenning av protokoll fra 07.06.2018  
Protokollene fra 07.06.18 ble lagt frem for endelig godkjenning 

Vedtak: 

Brukerutvalget godkjenner protokollen. 

Sak 34/18  Orientering om Elektronisk kurve v/prosjektleder Benedicte Børge‐Ask 

Brukerutvalget tar presentasjonen til orientering. 

Presentasjonen følger vedlagt. 



  

Side 2 av 2 

 

Sak 35/18  Virksomhetsrapport STHF pr juli 2018 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar virksomhetsrapport per juli 2018 til orientering. 

Presentasjonen følger vedlagt. 

 

Sak 36/18  Orientering om avrusningsseksjonen v/ seksjonsleder Gro Ruud 

Brukerutvalget tar presentasjonen til orientering. 

Presentasjonen følger vedlagt. 

 

Sak 37/18  Orientering om kronikere på geriatrisk avdeling v/geriater Ahmad Al‐Fattal 

Al‐Fattal  

Generelt en større forståelse, og en positiv/ god utvikling i behandling av geriatriske 

pasienter. 

Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 38/18  Pasient og brukerombudets orienteringer 

Saken utsettes til neste møte da Pasient‐ og brukerombudet var forhindret fra å møte. 

Sak 39/18  Status – Gjennomgang av prosjekter – oversikt over brukerrepresentasjon  

prosjekter 

Brukerutvalget gjennomgikk listen. 

Sak 40/18  Eventuelt 

 Flytting av LMS. 

LMS flyttes til konferansesenteret. Brukerkontor tilgjengelig. 

 Egil Rye‐Hytten informerte fra regionalt brukerutvalg 

 Regional utviklingsplan 2035 anbefales lest 

o Teknologisk utvikling 

o Framtidig sykehusdrift 

o Behov/krav ‐ framtidig kompetanse 

 Luftambulanse – rapport oversendt departementet 

 Tolketjeneste ‐  

 Transport av utagerende pasienter 

 

 Thyra Giæver 

 Alle kronikere bør få samme tilbud om etterbehandling / kurs 

       lik det som gis slagpasienter. 

         

 

 

 

 

Skien, 6. september 2018 

Anne Borge Kallevig 

Referent 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 13. september 2018 

Tidspunkt: Kl 0915-1500 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Forfall 

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq    

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Rune Kløvtveit    

Astrid Myrvang    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, 
økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, 
direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og konstituert direktør 
for forskning og innovasjon Øystein Krüger. 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

074-2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

075-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
24. AUGUST 2018 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 24. august 2018 godkjennes. 
 
 
 

076-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
AUGUST 2018 

 

Oppsummering 

Saken om kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2018 var ettersendt til 
styret dagen før møtet. Administrerende direktør presenterte rapporten i møtet.  
 
Prioriteringsregelen er til nå ikke innfridd når det gjelder aktivitet innen BUP og TSB. 
Samtidig er ventetidene innen psykisk helsevern langt unna målet for året. Tiltakene og 
erfaringsutvekslingen som nå er planlagt, forutsettes å gi resultater som vises gjennom 
høstens rapportering.  
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid er på 62 prosent og 
således under målet på 70 prosent. Det er stor variasjon mellom de ulike kreftformene, 
behandlingsformer og helseforetak/sykehus. Helse Sør-Øst RHF prioriterer 
kartleggingsarbeid, læring og erfaringsoverføring for å bidra til forbedringer innen 
gjennomføring av pakkeforløp. Dette kommer i tillegg til tiltakene helseforetakene 
arbeider med.  
 
Resultatutviklingen ved Sykehuset Innlandet er fortsatt bekymringsfull. Det er vesentlige 
divisjonsvise forskjeller i budsjettavvikene. Det forutsettes at tiltak og resultatoppfølging 
styrkes der de største negative avvikene er. Samtidig må pasientbehandlingen og 
kvalitet følges opp.  
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Kommentarer i møtet 

Styret registrerer at den økonomiske utviklingen samlet sett for regionen er 
tilfredsstillende, men at det er utfordringer i enkelte helseforetak, særlig gjelder dette 
Sykehuset Innlandet. Styret ber om at styret i Sykehuset Innlandet inviteres til et felles 
møte hvor de kan redegjøre nærmere for planer og tiltak på kort og lang sikt for å bedre 
pasientbehandlingen og styrke økonomien. 
 
Styret viser til at det er nødvendig å forbedre resultatene for prioriteringsregelen og 
pakkeforløp kreft, og støtter de tiltakene som er beskrevet i administrerende direktørs 
saksfremlegg. 
 
Styret ba om at temaet tilgang til kvalifisert personell blir tatt opp i styret på et senere 
møte. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2018 til etterretning. 
 
 
 

077-2018 FULLMAKT TIL Å INNGÅ ENTERPRISE AGREEMENTAVTALE 
MED MICROSOFT  

 
Saken med vedlagte dokumenter er unntatt offentlighet (§23 1. ledd) 
Styret behandlet saken i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, 2. ledd. 
 
Styrets vedtak er tatt inn i egen B-protokoll. 
 
 
 

078-2018 GODKJENNING AV PRINSIPPER FOR LEIEAVTALE MED OSLO 
KOMMUNE FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SINE 
AREALER I NY STORBYLEGEVAKT 

 

Oppsummering 

Oslo kommune skal etablere en ny storbylegevakt lokalisert på Aker sykehus. 
Tomtegrunnen som skal benyttes til formålet selges fra Oslo universitetssykehus HF til Oslo 
kommune, jamfør tidligere behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF sak 031-2017 og 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 18. mai 2017. Oslo kommune ved Omsorgsbygg KF 
skal være byggherre, og Oslo universitetssykehus HF ønsker å leie ca. 60% av nybygget. 
 
Oslo kommune forutsetter at Oslo universitetssykehus HF forplikter seg til å dekke sin 
andel av de investeringer kommunen vil ha for bygging av arealer som leies ut i 
forbindelse med ny storbylegevakt. Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune har 
våren 2018 forhandlet og oppnådd enighet om kapitalelementene i fremtidig husleie. 
Oslo universitetssykehus HF har behandlet saken i sitt styremøte 21.juni 2018, sak 
44/2018. I tråd med finansstrategien i Helse Sør-Øst søker Oslo universitetssykehus HF 
om fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF til å inngå en finansiell leieavtale med Oslo 
kommune basert på de forutsetninger som fremkommer av denne saken.   
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Estimert kostnadsramme (P85, som vil si at det er 85% sannsynlighet for at prosjektet 
lar seg gjennomføre innenfor rammen) for hele bygget er 3.084 millioner kroner, hvorav 
Oslo universitetssykehus HFs andel er 1.524 millioner kroner. Oslo universitetssykehus 
HFs andel er planlagt finansiert gjennom finansiell leie. Omfanget av investeringen og 
verdien av den finansielle leieavtalen krever at saken må styrebehandles i Helse-Sør 
Øst RHF og at den må godkjennes i foretaksmøtet etter helseforetakslovens § 33 som 
følge av at kontraktsverdien av den finansielle leieavtalen overstiger 100 millioner 
kroner. 
 
Prinsippene som fremgår av denne saken vil legges til grunn i en fremtidig leieavtale 
mellom partene. I tillegg til kapitalelementene, vil det tilkomme et leiebeløp for dekning 
av utgifter til forvaltning, drift, vedlikehold og eventuelt utvikling (FDVU). Dette vil fremgå 
av den endelige leieavtalen som legges frem for styrets godkjenning i egen sak. 
 
Administrerende direktør hadde lagt frem følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner de beskrevne prinsipper for leieavtalen mellom Oslo kommune og 

Oslo universitetssykehus HF av arealer i storbylegevakten. Det aktuelle leiearealet 
skal inngå som en del av arealbehovet i forbindelse med realiseringen av målbildet 
for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF, jamfør sak 053-2016. Styret ber om 
at det oversendes anmodning om fullmakt til inngåelse av finansiell leieavtale til 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF.  
 

2. Styret legger til grunn at leieavtalen baseres på faktiske byggekostnader og 
forutsetningene i denne saken.  

 
3. Endelig leieavtale inkludert kvalitetssikret forprosjektrapport, forelegges styret i Helse 

Sør-Øst RHF for godkjenning forut for avtaleinngåelse mellom Oslo kommune og 
Oslo universitetssykehus HF. 
 

4. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med konkrete 
gevinstrealiseringsplaner, nødvendig kostnadstilpasning og arealoptimalisering som 
følge av avtalen og at dette legges frem i forbindelse med behandling av endelig 
leieavtale. 
 

5. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF etablerer hensiktsmessige 
styringsmekanismer for å unngå kostnadsoverskridelser i prosjektet. 

 

Kommentarer i møtet 

Styret var ikke beredt til å realitetsbehandle saken på det grunnlaget som foreligger og 
styreleder fremmet derfor følgende forslag til vedtak: 
 

1. Styret konstaterer at det er behov for en ny storbylegevakt og støtter at denne 
realiseres på Aker sykehus. Styret understøtter at dette skal bidra til å 
videreutvikle samhandlingen mellom Oslo universitetssykehus og Oslo 
kommune. 

 
2. Styret aksepterer at finansieringen kan baseres på en leieavtale med mulighet for 

tilbakekjøp.  
 
3. Styret peker på at Oslo universitetssykehus ikke har fremlagt et tilstrekkelig 

beslutningsunderlag som tydeliggjør hvordan man skal sikre kostnadskontroll og 
styring med prosjektet.  
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4. Styret ber om at saken fremlegges på nytt når forholdene som er påpekt er svart 

ut. Ny styresak fremlegges så snart som mulig og gjerne i et ekstraordinært 
styremøte. 

 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

1. Styret konstaterer at det er behov for en ny storbylegevakt og støtter at denne 
realiseres på Aker sykehus. Styret understøtter at dette skal bidra til å 
videreutvikle samhandlingen mellom Oslo universitetssykehus og Oslo 
kommune. 

 
2. Styret aksepterer at finansieringen kan baseres på en leieavtale med mulighet for 

tilbakekjøp.  
 
3. Styret peker på at Oslo universitetssykehus ikke har fremlagt et tilstrekkelig 

beslutningsunderlag som tydeliggjør hvordan man skal sikre kostnadskontroll og 
styring med prosjektet.  

 
4. Styret ber om at saken fremlegges på nytt når forholdene som er påpekt er svart 

ut. Ny styresak fremlegges så snart som mulig og gjerne i et ekstraordinært 
styremøte. 

 
 
 

079-2018 ANSKAFFELSE AV ELEKTRISK ENERGI I HELSE SØR-ØST 

 

Oppsummering 

Saken legges frem for beslutning om anskaffelsesprosess for kjøp av elektrisk energi til 
helseregionen. Anskaffelsen samordnes med de tre øvrige helseregionene. 
Anskaffelsen skjer i regi av Sykehusinnkjøp HF. 

Forrige anskaffelse ble besluttet i styresak 015-2012-Kjøp av elektrisk energi i Helse 
Sør-Øst. Finansstrategien for Helse Sør-Øst gir overordnede føringer for den 
kjøpsstrategien som ble valgt (sist revidert i styresak 028-2017). Det er i styresak 017-
2018 orientert om den pågående prosessen for anskaffelse av elektrisk energi, med 
tilhørende endring av forvaltningsstrategien. 

 

Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner prosess og forutsetningene for samordnet nasjonal anskaffelse av 

elektrisk energi og ber administrerende direktør gjennomføre anskaffelsen.  
 

2. Det utarbeides et eget risiko- og strategidokument som skal gi rammer og føringer 
for forvalters kjøp av elektrisk energi for Helse Sør-Øst. Dokumentet forelegges 
styret for godkjenning. 
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080-2018 DELSTRATEGI FOR EIENDOMSVIRKSOMHETEN I HELSE SØR-
ØST 

 
Administrerende direktør viste til protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 
12.09.2018. 
 

Oppsummering 

Gjeldende strategidokument for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst ble vedtatt i 
styresak 010-2011. Eiendomsvirksomheten har utviklet seg og det er endringer i rammer 
og forutsetninger for virksomheten. Det er nå utarbeidet en revidert delstrategi for 
eiendomsvirksomheten som legges frem for styret for godkjenning.  
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret godkjenner delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst. 
 
 
Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland 

 Enig om mål: godt vedlikeholdte bygg samt langsiktig prioritering av midler.  

 Ikke enig i å innføre husleieordning som virkemiddel – og ikke enig i å innføre det 
som obligatorisk ordning slik det vurderes å gjøre i den nasjonale utredningen. 

 Det vil være en bedre løsning å ha mye høyere ledelsesmessig fokus på 
vedlikehold og god arealbruk i styring/ ledelse, planlegging og budsjettprosessene 
både i RHF og i HF. 

 Nivået på midler til vedlikehold og investeringer bør trappes opp over en årrekke 
for å sikre godt vedlikehold – samtidig som man da bevarer fleksibiliteten til 
kortvarige omprioriteringer og unngår unødvendig byråkrati. 

 
 
 

081-2018 SØRLANDET SYKEHUS HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I 
SOLBERGVEIEN 12, 4615 KRISTIANSAND, GNR. 150, 2/4 av 
BNR. 1262 I 1001 KRISTIANSAND KOMMUNE 

 

Oppsummering 

Avhending av Sørlandet Sykehus HFs ideelle andel av eiendommen i Solbergveien 12, 4615 
Kristiansand, gnr. 150, 2/4 av bnr. 1262 i 1001 Kristiansand kommune. 
 
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending 
i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF før vedtak 
kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.  

 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin anmodning om 

samtykke til salg av sin ideelle andel av eiendommen Solbergveien 12, 4615  
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Kristiansand, gnr. 150, 2/4 av bnr. 1262 i 1001 Kristiansand kommune til 
foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. Styret legger til grunn at Kristiansand kommune, i tråd med intensjonene i 

Samhandlingsreformen, tilbys å kjøpe eiendommene. Dersom kommunen ikke 
ønsker å kjøpe eiendommen, eller det ikke oppnås enighet om overdragelse, kan 
eiendommene legges ut for salg i det åpne markedet. 

 
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 

driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 

 
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 

fullmaktstruktur. 
 
5. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen 

gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
 
 

082-2018 OPPNEVNING AV NY STYRELEDER I HELSEFORETAK 

 
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem i møtet. Saken ble behandlet i lukket møte, jf 
helseforetakslovens § 26a, andre ledd 
 

Styrets enstemmige  

VEDTAK 
 

1. Som ny styreleder i Sørlandet sykehus HF oppnevnes Morten Noreng 
 
2. Som nytt styremedlem i Sørlandet sykehus HF oppnevnes Bjørn Walle 
 
3. Oppnevningene bekreftes i foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF den 25.09.2018 og 

gjelder for perioden frem til ny ordinær oppnevning skjer i februar 2020 
 
 
 

083-2018 ORIENTERINGSSAK - HALVÅRSRAPPORT 2018 FOR 
KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST 

 

Oppsummering 

Hensikten med halvårsrapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om 
resultatene fra gjennomførte revisjoner og status for konsernrevisjonens arbeid i 2018 
sett opp mot styregodkjent revisjonsplan. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ba om at det i avtalene med avtalespesialistene legges inn bestemmelser om at 
det kan gjennomføres revisjoner i regi av konsernrevisjonen. 
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Styret drøftet også muligheten for å gjennomføre faglige revisjoner. Konsernrevisjonen 
kan i slike tilfeller innhente særskilt fagkompetanse til gjennomføringen. Styret ba også 
om at administrerende direktør ser på andre former for faglige evalueringer. 
Styret understreket at revisjoner er viktig og at det gis tilbakemelding til de respektive 
helseforetakene. Evt manglende oppfølging av revisjoner meldes tilbake til styret. 
 
 

Styrets enstemmige  

 
V E D T A K 

 
Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering. 
 
 
 

084-2018 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering  
 
 
 

085-2018 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 

Kommentarer i møtet 

Til punkt 4 Avtaler om behandling av øyesykdommer understreket styret at det må sikres 
god ekspertise når kontrakter om kjøp av behandlingstjenester inngås. Det ble også pekt 
på at alminnelige regler for god saksbehandling må følges og at det skal arbeides videre 
med å sikre tilstrekkelig kapasitet i egen helseforetak for behandlingen av den omtalte 
pasientgruppen. 
 
Til punkt 5 Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad ble det vist til at styret 
skal behandle denne saken i flere møter denne høsten: 

 En samlet risikovurdering i oktobermøtet 

 Som temasak i styreseminar i november 

 Beslutningssak i desember. 
Styret understreket at de risikoforhold som har kommet opp i utredningen og gjennom 
innspill blir tatt med i den videre prosessen. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av 
Prop. 85 S (2017-2018) 

3. Protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2018 

4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 6. juni 2018 

5. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. juni 2018 

6. Åpent brev fra seks partier på Gjøvik vedr. strukturvalget til Sykehuset Innlandet 

7. Mottatte uttalelser vedrørende videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF  

8. Protokoll fra drøfting med konserntillitsvalgte datert 12.09.2018 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 1400 
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Hamar, 13. september 2018 
 
 
 
   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi  
 
 
 
 

  

Einar Lunde   Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Styrets egenevaluering 
  
Lukket møte, jf. offentleglova § 23, 1. ledd 
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
073-2018 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 

 
Egenevaluering 26.09.2018 

                                                                                                   
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 14. september 2018 
 
 
Per Anders Oksum  
Styreleder  
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