
 
 
 

Styret i Sykehuset Telemark HF 
Brukerutvalgets representanter  

 

 

Vår referanse:         Dato:  
Saksbehandler: Tone Pedersen +47 957 94 426     15. april 2020 

 

 

Innkalling til styremøte i Sykehuset Telemark HF  

Det innkalles til styremøte i Sykehuset Telemark HF  

Tid: Onsdag 22. april 2020 kl. 0930 - 1130  

Sted: Skype-møte 

 

Vedlagt oversendes saksliste og saksframlegg til møtet.  

 

 

Med vennlig hilsen  
Sykehuset Telemark HF 

 

Per Anders Oksum 
styreleder 
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       Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF  
 
Dato og kl.: 22. april 2020, kl. 0930 – 1130 

Sted:  Skype-møte 

Møteleder: Styreleder Per Anders Oksum 

 

Saksliste 
 

Tentativ plan Saksnr. Sakstittel Sakstype 
0930 – 0935 020 - 2020 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
v/styreleder 

Beslutning 

0935 – 0940 021 - 2020 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar, 
25. mars og 3. april 2020 

v/styreleder 

Beslutning 

0940 – 1000 022 - 2020 Administrerende direktør sin redegjørelse om 
situasjonen på sykehuset vedrørende koronaviruset 

v/administrerende direktør 

Orientering 

1000 – 1030 023 - 2020 Årsregnskap med noter og styrets beretning for 2019  
 
v/økonomidirektør 

Beslutning 

1030 – 1100 024 - 2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024  
 
v/økonomidirektør 

Beslutning 

1100 – 1115 025 - 2020 Virksomhetsrapport per mars 2020 (ettersendes) 
 
v/økonomidirektør 

Orientering 

1115 – 1125 026 - 2020 Sykehuset Telemark sin tilbakemelding til HSØ på 
bestilling i foretaksmøte 26. mars om strategi for å 
øke behandlingskapasiteten 
 
v/administrerende direktør 

Beslutning 

1125 – 1130 027 - 2020 Årsplan styresaker 
 
v/Styreleder 

Orientering 

1125 – 1130  Andre orienteringer 
1) Styreleder orienterer 
2) Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 

Helse Sør-Øst RHF 15. april 2020 
  

Orientering 

 
  



  
  

2 
 

 
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 

mailto:tone.pedersen@sthf.no
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak nr. Saksansvarlig og saksaksbehandler Sakstype Møtedato 
020-2020 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 

 
Beslutning 22.04.2020 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:  
Utrykte vedlegg:  

 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
Skien, den 15. april 2020 
 
 
Tom Helge Rønning  
administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.2, 25.3 og 3.4.2020 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
021-2020 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab 

 
Beslutning 14.04.2020 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:  

• Protokoll fra styremøte 25. februar 2020 
• Protokoll fra styremøte 25. mars 2020 
• Protokoll fra styremøte 3. april 2020 

        
 
 
Forslag til vedtak:  
Protokoll fra styremøte 25. februar, 25. mars og 3. april 2020 godkjennes. 
 
 
 
 
Skien, den 15. januar 2020 
 
 
Tom Helge Rønning 
administrerende direktør 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato:  25. februar 2020 Tidspunkt: kl. 1230–1700 Sted: Clarion Hotel & Congress Gardermoen 

Følgende medlemmer møtte 
Per Anders Oksum                       Styreleder                    
Marit Kasin                                    Nestleder                                                 
Folke Sundelin                                                                                                                                                            
Kari Dalen         forfall                                                                                                                                                              
Nils Kristian Bogen                                                                                                                         
Ann Iserid Vik-Johansen                                                                
Kristine Stranheim Sunde 
Kristian Wiig  
 
Oppnevnt styremedlem fra 26. februar møtte 
Kine Jordbakke 
 
Fra brukerutvalget møtte  
Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder 
Sondre Otervik (A-larm) nestleder                      
                              
Fra administrasjonen deltok 
Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage fagdirektør, Geir-Olav Ryntveit 
økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær/ spesialrådgiver stab (referent)                               
  
     
Presentasjon av saker: 
Sak 007-2020, 008-2020 og 016-2020: Per Anders Oksum styreleder 
Sak 009-2020, 013-2020, 015-2020: Tom Helge Rønning, administrerende direktør 
Sak 010-2020 og 011-2020: Halfrid Waage fagdirektør og Geir-Olav Ryntveit økonomidirektør 
Sak 012-2020: Halfrid Waage, fagdirektør 
Sak 014-2020: Tom Helge Rønning, administrerende direktør og Geir-Olav Ryntveit 
 
Styreleder ledet møtet 
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Saker som ble behandlet: 

007-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 

008-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. januar 2020 
 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Protokoll fra styremøte 22. januar 2020 godkjennes. 
 

 

009-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 

 
Administrerende direktør og fagdirektør orienterte, i tillegg til områder i skriftlig orientering, 
i møtet om følgende: 

• Helseminister Bent Høie besøkte sykehusets ambulante palliative team 25. februar 
• MRSA utbrudd i psykiatrien, coronaviruset og legemiddelmangel 

 
Kommentarer i møtet 
Styret er svært fornøyd med resultatet på 2,5 % prevalens av sykehusinfeksjoner fra 
målingen i februar.  
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 

010-2020 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2019 
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Oppsummering 
Saken presenterte virksomhetsrapport per 3. tertial 2019. 
 

Kommentarer i møtet 
Styret registrerer at mange av de medisinske parameterne viser gode resultater. Styret er 
fortsatt bekymret for at gjennomsnittlig ventetid i somatikken har økt.  
 
Styret var videre opptatt av sykehusets resultat og oppfølging av kvalitetsindikatoren 30-
dagers overlevelse og ba om en nærmere orientering om dette arbeidet. 
 
Styret gleder seg over det økonomiske resultatet for 2020. Dette gir større mulighet til å 
investere i nødvendig utstyr og bygningsmasse. 
Styret pekte på at det i den fremlagte risikovurderingen er økonomi har lav risiko dersom 
måloppnåelse for 2019 legges til grunn. For å sikre at foretaket har tilstrekkelig økonomisk 
bæreevne må forbedringsarbeidet fortsette og dette bør komme frem i risikovurderingene 
videre. 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Styret tar virksomhetsrapport per 3. tertial 2019 til orientering. 
 
Styret er fortsatt svært bekymret for det høye antall utskrivningsklare pasienter i foretaket. 
Majoriteten av pasientene er Skien kommune ansvarlig for og styret ber administrasjonen 
fortsette dialogen med Skien kommune med mål om å redusere antallet.  
  
 

011-2020 Virksomhetsrapport per januar 2020  
 

  
Oppsummering 
Saken presenterte virksomhetsrapport per januar. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret er bekymret for at antall utskrivningsklare pasienter øker og at foretakets økonomiske 
resultat er negativt i januar. 
 
Styret reiste spørsmål om når foretaket forventer å se resultat av arbeidet med prosjektet 
«Operasjon 2020» i Kirurgisk klinikk. Styret var fornøyd med administrasjonens redegjørelse i 
møtet og at styret får en orientering om prosjektet i førstkommende styremøte.  
 
 

V E D T A K 
 

Styret tar virksomhetsrapport per januar 2020 til orientering. 
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012-2020 Tilsyn – somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter Sykehuset 

Telemark HF 
  
Oppsummering 
Saken presenterte tilsyn gjennomført av Fylkesmannen i Agder, som er en del av et 
landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. Endelig rapport fra Fylkesmannen er 
mottatt etter at saksdokumentene er distribuert og konklusjonen fra denne ble presentert i 
møtet.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret er fornøyd med iverksatt arbeid fra foretakets side for å lukke avviket. 
 
Styret gav tilbakemelding om at foretaket i forbedringsarbeidet også ser på om det er behov 
for forbedringer på området medisinskfaglig vurdering 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

Styret tar saken til orientering. 
 
 
 

013-2020 Årlig melding 2019 for Sykehuset Telemark HF 
 

  
Oppsummering 
Styret skal hvert år i henhold til § 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF i vedtektene for 
Sykehuset Telemark HF sende en melding til Helse Sør-Øst RHF, som omfatter styrets 
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. 

I følge administrerende direktørs instruks skal administrerende direktør utarbeide forslag til 
den Årlige meldingen styret plikter å levere til Helse Sør-Øst RHF. 
 
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, 
er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehuset 
Telemark HFs plandokument. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ba administrasjonen om å konkretisere sykehusets forskningsarbeid. Teksten tas inn 
dokumentet under overskriften 2.1 Positive resultater og uløste utfordringer.   
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til Årlig melding 2019 for Sykehuset 

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

basert på styrets innspill i møtet. 
3. Årlig melding 2019 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling innen fristen 1. mars 

2020. 
 
 

014-2020 Endelig innstilling til B3A konseptplan - Utbygging Somatikk Skien 
 

  
Oppsummering 
Styret har i tidligere møter blitt forelagt informasjon om alternative hovedspor for Utbygging 
Somatikk Skien (USS). I styremøtet 22. 01. 2020 ble styret forelagt saken for beslutning. Etter 
denne behandlingen har det blitt arbeidet videre med saken sammen med HSØ. I den 
sammenheng har beregning av prosjektets nåverdi og bæreevne for de ulike hovedsporene 
blitt gjort i henhold til nye prinsipper. Dette endrer de absolutte tallene for hvert hovedspor 
uten at rangering av de ulike alternativene endres. Gjennom behandlingen i Helse Sør-Øst 
sin styringsgruppe for prosjektet har det også blitt klarlagt at forventning til detaljeringsgrad 
i fremstilling av de økonomiske konsekvensene er mindre ved B3A beslutningen enn tidligere 
kommunisert. Videre ble det pekt på praksis i foretaksgruppen som tilsier at Sykehuset 
Telemark sitt styre skulle hatt saken til beslutning etter behandling i Helse Sør-Øst sin 
styringsgruppe for prosjektet. 
 
Med bakgrunn dette fremmes saken for ny/endelig beslutning i styret.  
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. STHF styre innstiller hovedspor 3 til videre utredning i Konseptfase, steg 2. Styret støtter 

at «pasientnytte» er tillagt særlig vekt i vurderingen.  
Hovedspor 3 inkluderer ett nybygg med akuttsenter og sengeområder i 4 etasjer, samt et 
strålesenter etablert i tilslutning til Moflata.  

2. For å kunne realisere identifiserte driftsgevinster og redusere risiko for driftsavbrudd i 
Porsgrunn ønsker styret at modulbygg utredes videre i Konseptfase, steg 2. 

3. Styret presiserer at forbedringsarbeidet må fortsette for å sikre at foretaket har 
tilstrekkelig bæreevne også etter gjennomført investering.  
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015-2020 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår  
 

  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

Styret vedtar vedlagte erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkludert redegjørelse for 
lederlønnspolitikken i 2019, som innarbeides i note til regnskapet for 2019. 
 
 

016-2020 Årsplan 2020 for styret i Sykehuset Telemark   
 

  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 Andre orienteringer  

1. Styreleder orienterte om at protokollen fra styremøtet 25. februar godkjennes per e-
mail av Kari Dalen, Marit Kasin og Folke Sundelin, som fratrer styret 26. februar  

2. Foreløpig protokoll fra ungdomsrådet 28. januar  
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 30. januar 
4. Foreløpig protokoll fra styret i HSØ 5. februar 

 
 
 
Møtet hevet kl. 1730 
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Skien, 25. februar 2020 

 

     sign. –godkjent pr e-mail 

  
 
  sign. –godkjent pr e-mail 

  Per Anders Oksum         Marit Kasin           Folke Sundelin 
  Styreleder         Nestleder     
                                                                                       
 
         
 
  
        sign. –godkjent pr e-mail 
Nils Kristian Bogen 

  
Ann Iserid Vik-Johansen  

  
        Kari Dalen (sett) 
 

      
  
 
 
 
         
Kristian Wiig               Kristine Stranheim Sunde       Tone Pedersen 

                                                                               Styresekretær 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato:  25. mars 2020 Tidspunkt: kl. 0930–1030 Sted: Telefonmøte 

Følgende medlemmer møtte 
Per Anders Oksum                      Styreleder                    
Kine Cecilie Jordbakke                Nestleder                                                 
Turid Ellingsen                                                                                                                                              
Per Christian Voss                                                                                                                                                             
Nils Kristian Bogen                                                                                                                         
Ann Iserid Vik-Johansen                                                                
Kristine Stranheim Sunde 
Kristian Wiig  
 
Fra brukerutvalget møtte  
Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder 
Sondre Otervik (A-larm) nestleder                      
                              
Fra administrasjonen deltok 
Tom Helge Rønning administrerende direktør, Lars Kittilsen kommunikasjonssjef og Tone 
Pedersen styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)                               
  
     
Presentasjon av saker: 
Sak 017a: Per Anders Oksum styreleder 
Sak 017: Tom Helge Rønning, administrerende direktør 
 
Styreleder ledet møtet 
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017a-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 

017-2020 Administrerende direktør sin redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør orienterte muntlig om situasjonen på sykehuset vedrørende 
koronaviruset: 

• Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene koordinerer situasjonen på en god måte og det 
avholdes blant annet telefonmøter med administrerende direktør i alle 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF tre dager i uken  

• Helseforetakene planlegger sin drift for ulike scenarioer på bakgrunn av tall og 
anbefalinger fra Folkehelseinstituttet 

• 1. mars innførte sykehuset reiserestriksjoner for ansatte basert på anbefalinger fra 
Folkehelseinstituttet 

• 10. mars etablerte sykehuset grønn beredskap og 13. mars ble beredskapen høynet 
til gul 

• Sykehuset har planer for å øke til 20 intensivplasser. Ved behov kan sykehuset øke 
kapasiteten ytterligere til 30 intensivplasser. Sykehuset har tilstrekkelig med 
respiratorer og luftstøtteutstyr 

• Det er allerede gjort store endringer i driften ved Sykehuset Telemark. Dette for å 
sikre forsvarlighet, redusere smittespredning og for å frigjøre et større areal til 
intensivbehandling i Skien. Blant annet ble akuttkirurgi innen ortopedi og 
gastrokirurgi flyttet til Notodden 16. mars. Da ble store deler av fjerde og sjette 
etasje i nordfløyen frigjort for å kunne benyttes til intensivbehandling. Sykehuset 
planlegger å bruke hele tredje etasje på Moflata (70 – 75 senger) til koronapasienter, 
som ikke trenger intensivbehandling men isolering. Sykehuset ser også på muligheten 
for å øke antall plasser ytterligere, for eksempel ved å flytte pasienter. Det kan også 
være aktuelt å ta i bruk andre lokaler 

• I Porsgrunn har sykehuset stengt tilbudet om mammografiscreening.  Fertilitets-
behandlingen er stengt og sykehusets rehabiliteringstilbud er redusert. Den 
kirurgiske aktiviteten er redusert med ca. 80 – 85 %. Kreftkirurgi og kirurgi som er 
medisinsk nødvendig, gjennomføres som ordinært 

• Sykehuset har også gjort driftsomlegginger i psykiatrien. Administrerende direktør 
besvarte i møtet en skriftlig henvendelse fra nestleder i brukerutvalget, Sondre 
Otervik. Hans bekymring gjelder sykehusets tilbud til rusavhengige pasienter. Som et 
ledd i sykehusets smitteforebyggende arbeid er avrusningsenheten slått sammen/ 
samkjørt med DPS akutt for å frigjøre en etasje for pasienter med koronasmitte. 
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Sykehuset tar fremdeles inn nye pasienter til behandling og øyeblikkelig hjelp er 
tilgjengelig. Sykehuset har ikke avvist rusavhengige pasienter, som har hatt behov for 
behandling, og følger med på situasjonen for å ivareta behovene på dette området 

• Sykehuset arbeider med å øke telefon- og videokonsultasjoner både i somatikken og i 
psykiatrien 

• Sykehuset har i dag tre pasienter innlagt. To pasienter ligger på intensivavdelingen og 
en person ligger på luftisolat  

• Sykehusets største utfordring er bemanningsressurser og kompetanse. 
Omrokkeringer av ansatte er foretatt og opplæring er igangsatt. Sykehuset er i dialog 
med Betanien om personell og opplæringsaktiviteter er igangsatt 

• Samarbeidet og involveringen mellom Sykehuset Telemark og arbeidstaker-
organisasjonene fungerer bra 

 
 
Kommentarer i møtet 
Styret takket administrerende direktør for en svært informativ og god gjennomgang av 
situasjonen om koronaviruset ved Sykehuset Telemark.  
 
Administrerende direktør bekreftet at sykehuset samhandler aktiviteter med Sykehuset i 
Vestfold, blant annet i de faste telefonmøtene med helseforetakenes administrerende 
direktører. På fagnivå skjer samhandlingen på flere områder. Prehospitale tjenester og 
intensivområdet er eksempler på dette. 
 
Styret reiste også spørsmål om sykehusets tilrettelegging for samhandling med kommuner i 
arbeidet med koronasmittede pasienter. Administrerende direktør orienterte om at 
sykehuset har gjort et organisatorisk grep og flyttet ansvaret for samhandling til Akutt- og 
beredskapsklinikken. Klinikken har opparbeidet god kompetanse, knyttet kontakter mv. når 
det gjelder samhandling med kommunene i forbindelse med Akuttkjedeprosjektet. 
Sykehuset vil bruke samhandlingsverktøyet/tilnærmingen fra akuttkjedeprosjektet for å få til 
gode pasientflyter for koronapasienter sammen med kommunene. 
  
Styrets enstemmige  
  

V E D T A K 
 

Styret tar administrerende direktør sin muntlige redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset til orientering. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 1035 
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Skien, 25. mars 2020 

 

      

  
 
   

  Per Anders Oksum   Kine Cecilie Jordbakke           Turid Ellingsen 
  Styreleder         Nestleder     
                                                                                       
 
         
 
  
         
Nils Kristian Bogen 

  
Ann Iserid Vik-Johansen  

  
        Per Christian Voss 
 

      
  
 
 
 
         
Kristian Wiig               Kristine Stranheim Sunde       Tone Pedersen 

                                                                               Styresekretær 
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PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF 

Dato: 3. april 2020 Tidspunkt: kl. 1200–1330 Sted: Skype-møte 

Følgende medlemmer møtte 
Per Anders Oksum                      Styreleder                    
Kine Cecilie Jordbakke                Nestleder                                                 
Turid Ellingsen                                                                                                                                              
Per Christian Voss                til kl. 1300                                                                                                                                                   
Nils Kristian Bogen                                                                                                                         
Ann Iserid Vik-Johansen     til kl. 1245                                                          
Kristine Stranheim Sunde 
Kristian Wiig  
 
Fra brukerutvalget møtte  
Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder 
Sondre Otervik (A-larm) nestleder                      
                              
Fra administrasjonen deltok 
Tom Helge Rønning administrerende direktør, Lars Kittilsen kommunikasjonssjef, Geir Olav 
Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær/spesialrådgiver stab (referent)                               
  
     
Presentasjon av saker: 
Sak 018: Per Anders Oksum styreleder 
Sak 019: Tom Helge Rønning, administrerende direktør 
 
Styreleder ledet møtet 
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018-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 

019-2020 Administrerende direktør sin redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset 

 
Oppsummering 
Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende: 

• Opptrappingsplan kapasitet Covid-19 for Sykehuset Telemark HF (planen var sendt til 
styret i forkant av styremøtet). Sykehusets foreløpige rapportering på status og mulig 
tiltak ble sendt til Helse Sør-Øst RHF 1. april 2020. Endelig rapportering skal leveres 
innen 14. april 2020 

o Opptrappingsplan for trinnene 1, 2, 3 og 4 
 Kapasitet areal 
 Kapasitet bemanning/kompetanse 
 Kapasitet utstyr 

o Sykehuset har utfordring med kapasitet for trinn 4. Den største utfordringen 
er bemanning/kompetanse. Ressurser fra Betanien inngår i planen  

• Sykehusets aktivitet per utgangen av mars ligger ca. 40 % under normalt nivå. Det 
registreres at andel pasientutsatte timer øker og nye henvisninger reduseres 

• Sykehuset har nå seks innlagte koronasmittede pasienter 
• 52 av sykehusets ansatte er i karantene 

  
 
Kommentarer i møtet 
Styret takket administrerende direktør for en svært informativ og god gjennomgang av 
opptrappingsplanen for Covid-19. Styret er imponert over måten sykehuset har håndtert 
dette på. 
 
Styret og administrasjonen er enige om at sykehuset og kommunene bør samhandle om 
ressurser, som følge av koronaviruset, til det beste for pasientene i Telemark. 
 
 
Styrets enstemmige  
  

V E D T A K 
 

Styret tar administrerende direktør sin muntlige redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset til orientering. 
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Andre orienteringer 
1) Styreleder informerte om 

o Styreledermøte 31. mars  
 endringene fra Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen 

for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 
o Styrets endrede rolle på grunn av Covid-19 
o Styremøte 22. april avholdes på Skype 
o Vanskelig for sykehuset å innfri alle mål og krav i oppdrag og bestilling 2020 

som følge av Covid-19 
2) Protokoll fra foretaksmøte 26. februar kl. 1100 
3) Protokoll fra foretaksmøte 25. februar kl. 1200 
4) Protokoll fra foretaksmøte 26. mars 
5) Oppdrag og bestilling 2020  
6) Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 5. februar 

 
 
 
Møtet hevet kl. 1330  
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Skien, 3. april 2020 

 

      

  
 
   

  Per Anders Oksum   Kine Cecilie Jordbakke           Turid Ellingsen 
  Styreleder         Nestleder     
                                                                                       
 
         
 
  
         
Nils Kristian Bogen 

  
Ann Iserid Vik-Johansen  

  
        Per Christian Voss 
 

      
  
 
 
 
         
Kristian Wiig               Kristine Stranheim Sunde       Tone Pedersen 

                                                                               Styresekretær 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Administrerende direktør sin redegjørelse om situasjonen på  
                   sykehuset vedrørende koronaviruset 
 

Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
022 -2020 Administrerende direktør Tom Helge Rønning 

 
Orientering 22.04.2020 

                                                                                                   
Trykte vedlegg:  
Utrykte vedlegg: 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret tar administrerende direktør sin muntlige redegjørelse om situasjonen på sykehuset 
vedrørende koronaviruset til orientering. 
 
 
 
 
 
Skien, den 15. april 2020 
 
Tom Helge Rønning 
administrerende direktør  
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Årsregnskap med noter og styrets beretning for 2019  
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
023 - 2020 Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit 

Økonomisjef Dana Tønnessen 
Beslutningssak 22.04.2020 

    
Trykte vedlegg:   

• Styrets beretning 2019 
• Årsregnskap 2019 med noter  

 
Utrykte vedlegg: 
Ingen 
 
Ingress:  
 
I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta styrets 
beretning og årsregnskap med noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Årsregnskapet for 2019 
bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og styrets beretning sammen med 
revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Sykehuset Telemark sitt regnskap 
konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap.  
 
Revisor er invitert til å delta i møtet under behandlingen av denne saken. 
 
Sykehuset Telemark rapporterer positivt årsresultat i 2019 på 42,8 millioner kroner, som er 12,8 
millioner kroner bedre enn årets styringsmål.  
 
Foretakets produktivitet opprettholdes på omtrent samme nivå som året før, mens 
kostnadseffektiviteten forbedres og driftsmarginen øker til 1,1%. Resultatforbedringen følger av 
økte basisbevilgninger i kombinasjon med lav kostnadsvekst internt og lavere volumvekst for H-
resepter / gjestepasienter enn det som var tatt høyde for i budsjettet.  
 
Forslag til vedtak:  
1. Styrets beretning for 2019 godkjennes.  
2. Styret vedtar årsregnskap med noter og styrets beretning.  
 
 
Skien, den 15. april 2019 
 
 
Tom Helge Rønning 
administrerende direktør  
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Bakgrunn for saken 
 
Det ble gitt en foreløpig rapportering for 2019 i styremøtet 25.februar 2020. Det er ingen endring i 
rapporterte styringsinkatorer med unntak av årsresultatet som er endret etter føring av følgende 
transaksjoner: 
 

 
 
Vurdering 
 
Sykehuset Telemark rapporterer et positivt årsresultat i 2019 på 42,8 millioner kroner, som er 12,8 
millioner kroner bedre enn årets styringsmål på 30 millioner kroner.  
 

 

Regnskapsresultat Des I 2019 - tall i tusen 30 961                   

Avregning leveranser Sykehusapoteket 1 302                     

Avregning leveranser Sykehuspartner HR 792                         

Sykehuspartner merkostnad Win10 -1 195                    

Avregning HSØ - kjøp helsetjenester fra private 13 200                   

Påløpte kostnader fritt behandlingsvalg -1 230                    

Redusert inntektsavsetning utskrivningsklare pas. (utført kvalitetskontroll) -669                       

Påløpte kostnader - diverse fakturaer og mindre korrigeringer -328                       

Årsresultat 2019 42 833                   

Regnskap Budsjett Avvik %
SYKEHUSET TELEMARK HF 2019 2019 2019
Basisramme 2 406 009      2 366 779    39 230     2 %
Kvalitetsbasert finansiering 16 741          16 741         -           0 %
ISF dag- og døgnbehandling 795 500        803 331       -7 831      -1 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 167 818        173 385       -5 567      -3 %
ISF poliklinisk PHV/TSB 50 758          49 997         761          
ISF pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 68 649          66 981         1 668       2 %
Utskrivningsklare pasienter 19 927          13 559         6 368       32 %
Gjestepasienter andre regioner 17 906          21 352         -3 446      -19 %
Gjestepasienter konserninterne 88 043          76 853         11 190     13 %
Polikliniske inntekter 97 385          86 386         10 999     11 %
Andre øremerkede tilskudd 10 824          11 807         -983         -9 %
Andre driftsinntekter - tilskudd rammefinansierte H-resepter 39 125          53 164         -14 039    -36 %
Andre driftsinntekter 250 615        221 824       28 791     11 %
Sum driftsinntekter 4 029 299      3 962 159    67 140     2 %
Kjøp av andre offentlige helsetjenester 43 653          43 750         96            0 %
Kjøp av andre private helsetjenester 75 724          74 727         -997         -1 %
Kjøp av andre private helsetjenester - FBV 23 798          25 300         1 502       6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten 296 988        289 934       -7 054      -2 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten (legemidler H-resepter) 167 507        207 327       39 820     24 %
Innleid arbeidskraft 28 019          11 688         -16 332    -58 %
Gjestepasientkostnader konserninterne 271 528        271 267       -261         0 %
Lønn til fast ansatte 1 800 767      1 778 611    -22 156    -1 %
Overtid og ekstrahjelp 102 845        76 692         -26 153    -25 %
Pensjon inkl. arbeidsgiveravg. 359 999        321 647       -38 352    -11 %
Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft -101 049       -101 723      -674         1 %
Annen lønn 287 794        293 276       5 482       2 %
Avskrivninger 98 842          101 668       2 826       3 %
Nedskrivninger 1 412            -              -1 412      
Andre driftskostnader 546 110        551 202       5 092       1 %
Sum driftsutgifter 4 003 939      3 945 364    -58 574    -1 %
Driftsresultat 25 360          16 795         8 565       
Finansinntekter 20 037          15 490         4 547       23 %
Finanskostnader 2 565            2 285           -280         -11 %
Netto finansposter 17 473          13 205         4 267       24 %
Årsresultat 42 833          30 000         12 833     
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Bedre driftsresultat i forhold til styringsmålet skyldes i hovedsak overføringen av buffermidler fra 
Helse Sør –Øst RHF, som har kjøpt private helsetjenester av lavere volum enn avsatt i årets 
budsjett. Midlene er fordelt til helseforetakene etter andeler i inntektsmodellen. 
 
Driftsinntektene i 2019 er på 4 029 millioner kr., som er 67,1 millioner kr. høyere enn budsjettert.   
Vesentlige budsjettavvik: 

- Tilleggsbevilgning i basisrammen som kompensasjon for økte pensjonskostnader - må sees 
i sammenheng med negativt budsjettavvik pensjonskostnader 

- lavere oppnådde ISF inntekter for aktivitet i eget foretak og høyere inntekter fra kommuner 
for utskrivningsklare pasienter 

- høyere polikliniske inntekter etter nye takster for fertilitetsbehandling, som har gitt store 
utslag for enkelte prosedyrer, samt økt aktivitet lab.tjenester 

- lavere tilskudd til rammefinansierte H-resepter (pasientadministrerte medisiner) enn 
beregnet – overført etter faktisk forbruk og ikke andeler i inntektsmodellen   

- høyere andre driftsinntekter skyldes overføring av buffermidler fra RHF, prosjektrelaterte 
inntekter og øvrige ikke budsjetterte tilskudd (bl.a. kompetanseoppbygning strålesenter, 
legebemannet ambulansebil)      

 
Driftskostnadene i 2019 er på 4 003 millioner kr, høyere enn budsjettert med 58,6 millioner kr.  
Vesentlige budsjettavvik: 

- lavere kostnader til H-resepter som følge av bedre innkjøpspriser og lavere forbruk av nye 
innførte medisiner  

- høyt nivå innleie vikarbyrå som gjenspeiler rekrutteringsvansker i klinikkene 
- høyere lønnskostnader i klinikkene som ikke oppnår full effekt av årets forventede 

effektiviseringstiltak 
 
Finanspostene gir et nettoresultat på 17,5 millioner kr., som er 4,3 millioner bedre enn budsjettert, 
konsekvens av bedre rentebetingelser og høyere likviditetsbeholdning i løpet av året enn 
budsjettert (kommenteres i avsnitt investeringer og likviditet).    
 
 
Driftsregnskap 

Sykehuset Telemark øker det positive regnskapsresultatet fra 2018 til 2019, oppnår et positivt 
driftsresultat før finanspostene og rapporterer det beste årsresultatet siden 2012.  
 
Regnskapet viser vekst i driftsinntektene på 7 % som overskrider kostnadsveksten på 6,2 % og gir 
en nettoeffekt på 25,3 millioner kr. Resultatet av finanspostene øker med 50 % til 17,5 millioner 
kr. og har bidratt til å løfte årsresultatet til 42,8 millioner kr.  
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Driftsregnskapet for 2019 viser følgende endringer i forhold til året før: 
 

- Utover pris- og lønnsjustering samt kompensasjon for økte pensjonskostnader, øker 
basisinntektene i 2019 som følger av bevilgning i Statsbudsjettet til aktivitetsvekst, 
overføringer etter oppdatering av nasjonal inntektsmodell og nye elementer 
inntektsmodellen i regionen (endring i finansieringsordning for lab/rad. tjenester og 
oppdateringer inntektsmodell somatikk) 

- Høyere gjestepasientinntekter er konsekvens av innført gjestepasientoppgjør for lab. og 
radiologitjenester i regionen, som var avregnet i inntektsmodellen frem til 2018 - må sees i 
sammenheng med økningen i gjestepasientkostnadene. Øvrig vekst i 
gjestepasientkostnadene er knyttet til behandling innen psyk./TSB. 

- Markant økning i polikliniske inntektene som følge av volumvekst lab.tjenester og nye 
takster for fertilitetsbehandling 

- Svak økning i ISF inntektene i somatikken, marginalt over prisjustering. Det oppnås en 
vridning fra døgn til dagbehandling, som gir lavere DRG-uttelling, da poliklinikk- og 
dagbehandling er mindre kostnadsintensiv enn døgnbehandling 

- Høy vekst i ISF inntektene innen psykiatri/TSB skyldes teknisk utvidelse av ISF 
ordningen, ved både økt enhetspris og høyere vekter. Den reelle nedgangen i antall 
konsultasjoner kompenseres av satsendringene med god margin.  

Regnskap Regnskap endring %
SYKEHUSET TELEMARK HF 2018 2019
Basisramme 2 281 154 2 406 009 124 855       5 %
Kvalitetsbasert finansiering 16 353      16 741      388             2 %
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 770 153    795 500    25 347         3 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 164 108    167 818    3 710          2 %
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB 43 525      50 758      7 233          17 %
ISF pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 71 473      68 649      -2 824         -4 %
Utskrivningsklare pasienter 11 124      19 927      8 803          79 %
Gjestepasienter 10 372      17 906      7 534          73 %
Konserninterne gjestepasientinntekter 52 497      88 043      35 547         68 %
Polikliniske inntekter 81 784      97 385      15 601         19 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 51             -           -51              -100 %
Andre øremerkede tilskudd 8 879        10 824      1 945          22 %
Andre driftsinntekter - tilskudd rammefinansierte H-resepter 8 712        39 125      30 413         349 %
Andre driftsinntekter 246 545    250 615    4 070          2 %
SUM DRIFTSINNTEKTER 3 766 728 4 029 299 262 570       7,0 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 41 750      43 653      1 903          5 %
Kjøp av private helsetjenester 73 274      75 724      2 450          3 %
Kjøp av private helsetjenester - FBV 21 298      23 798      2 500          12 %
Varekostnader 280 022    296 988    16 966         6 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten (legemidler H-resepter) 138 245    167 507    29 262         21 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 21 340      28 019      6 679          31 %
Konserninterne gjestepasientkostnader 227 966    271 528    43 562         19 %
Lønn til fast ansatte 1 734 472 1 800 767 66 294         4 %
Overtid og ekstrahjelp 96 597      102 845    6 248          6 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 320 363    359 999    39 636         12 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -91 131     -101 049   -9 918         11 %
Annen lønn 283 080    287 794    4 714          2 %
Avskrivninger 100 177    98 842      -1 335         -1 %
Nedskrivninger 4 160        1 412        -2 748         -66 %
Andre driftskostnader 517 894    546 110    28 216         5 %
SUM DRIFTSKOSTNADER 3 769 509 4 003 939 234 429       6,2 %
DRIFTSRESULTAT -2 781       25 360      28 141         
Finansinntekter 14 008      20 037      6 029          43 %
Finanskostnader 2 290        2 565        275             12 %
FINANSRESULTAT 11 718      17 473      5 754          49 %
(ÅRS)RESULTAT 8 937        42 833      33 895         
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- Kostnadene for fritt behandlingsvalg innen psykiatri/TSB har økt moderat og mest mot 
slutten av året. Nye institusjoner er etablert i markedet og enkelte leverandører øker 
omsetningen over tid.  

- Varekostnadene for behandling av egne pasienter øker mer enn prisjusteringen grunnet økt 
volum for cytostatika, ressurskrevende pasienter på sengepostene  

- Svak kostnadsvekst for pasientadministrert behandling utenfor sykehuset, som består av 
ramme- eller ISF-finansierte medisiner (H-resepter). Den positive effekten skyldes bedre 
innkjøpspriser, økt fokus på koding og tett oppfølging av kodelojaliteten hos behandlerne 
som utsteder reseptene.    

- Innleie fra vikarbyrå viser stor vekst, mens lønnskostnadene øker omtrent på nivå med 
årets lønnsoppgjør –  bemanningen er videreført på omtrent samme nivå som i 2018 

- Pensjonskostnadene har økt med 12 % i forhold til 2018, i tråd med aktuarberegninger 
mottatt fra KLP og merkostnaden er kompensert i basisbevilgningen.  

- Det er foretatt en revurdering av balanseverdien for bygningsmassen i Seljord og foretatt 
nedskrivning grunnet redusert areal i bruk. Nedskrivning i 2018 gjelder bygningsmassen på 
Rjukan  
 

 
Nøkkelindikatorer 
 

 
 
Sykehuset Telemark har behandlet ca. 310.000 pasienter i 2019, i underkant av 2000 flere 
pasienter enn året før. 70 % av pasientene er behandlet i somatikken, som har registrert marginalt 
flere opphold enn i 2018, mens øvrige pasienter er behandlet i psykiatrien/TSB, som rapporterer 
svak volumnedgang.  
 
Volumøkningen i somatikken skylles høy vekst i dag- og poliklinisk behandling som kompenserer 
nedgangen i døgnbehandling. Selv om antall døgnopphold har gått ned i somatikken, registreres 
ingen nedgang i antall liggedøgn, korrigert for utskrivningsklare pasienter. Større andel av  
ressurskrevende pasienter, med tendens til lengre liggetid skaper utfordringer for foretakets arbeid 
med å bedre kostnadseffektiviteten.  

Nøkkelindikatorer 2018 2019 Endring %

Basisbevilgninger 2 297 507 2 422 750  125 243 5,5 %

Behandling utenfor foretaket  - "sørge for" ansvaret  244 455  249 110  4 655 1,9 %
Kostnader fritt behandlingsvalg  21 298  23 798  2 500 11,7 %
Nettokostnader pas.administrerte medisiner (H-resepter)  58 060  59 733  1 673 2,9 %
Netto kjøp/salg gj.pasientoppgjør  165 097  165 579   482 0,3 %

Drift i eget foretak
Nettodriftskostnader ekskl.pensjon, avskriv., H-resepter og gj.pasienter 1 642 058 1 693 919  51 861 3,2 %
Lønn ekskl. pensjon 2 023 019 2 090 357  67 338 3,3 %

Bemanning - antall årsverk  2 972  2 990   19 0,6 %

Aktivitet somatikk - antall pasienter - døgn/dag/pol.  214 678  217 807  3 129 1,5 %
DRG -poeng  somatikk  42 090  42 891   801 1,9 %
Liggedøgn - somatikk  98 200  99 100   900 0,9 %
  herav utskrivningsklare pasienter  2 545  3 349   804 31,6 %

Aktivitet psyk./TSB - antall pasienter - døgn/dag/pol.  93 162  91 760 - 1 402 -1,5 %
DRG - psyk  18 038  18 478   440 2,4 %
Liggedøgn - psyk./TSB  38 114  38 922   808 2,1 %
  herav utskrivningsklare pasienter   869  1 374   505 58,1 %
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Volumnedgangen i psykiatrien skyldes færre polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatrien/TSB, 
som overskrider behandlingsveksten i barne- og ungdomspsykiatrien.   
 
Foretakets produktivitet opprettholdes på omtrent samme nivå som året før. Samlet 
behandlingsvolum øker med 0,6%, antall DRG-poeng øker med ca. 2 %, mens bemanningen går 
minimalt opp med 0,6%. Den underliggende driften i klinikkene oppnår ikke den planlagte 
produktivitetsforbedringen ved nedbemanning og høyere aktivitetsvekst, som var lagt opp i 
budsjettet. 
 
Nettodriftskostnadene korrigert for avskrivning, H-resepter og gjestepasienter, som gjenspeiler 
driften i eget foretak, viser en tilfredsstillende utvikling og en vekstrate på 3,2 % som ligger 
marginalt over inflasjonsjusteringen / KPI. Kostnadsnivået for aktivitet utenfor foretaket 
(pasientadministrert behandling og behandling ved andre institusjoner), som er knyttet til «sørge 
for» ansvaret, viser en svakt vekst på 1,9 %, under KPI nivå og lavere enn det var forutsatt i 
budsjettet. Denne utviklingen har bidratt til forbedring av foretakets kostnadseffektivitet og økning 
av driftsresultatet.  
 
Balanse 
 

 
 
Foretakets kortsiktig gjeld pr. 31.12.2019 er 640,04 millioner kr. og overstiger omløpsmidlene 
som er på 336,65 millioner kr. Dette innebærer at deler av foretakets eiendeler er finansiert med 
kortsiktig gjeld, et forhold som er konsekvens av drifts- og likviditetsmessige underskudd tidligere 
år.   
 
 
Investeringer og likviditet  
 
Effektuerte og aktiverte investeringer i varige driftsmidler var på 64,4 millioner kr., betydelig 
lavere enn budsjettert. Investeringer for 71 millioner kr. er blitt forskjøvet til 2020, der 46 
millioner kr. finansieres av egen likviditet, mens 25 millioner kr. er planlagt finansiert via 
finansiell leasing (det gjelder anskaffelse av ny laboratorielinje). 
 
Oppført beholdning av bankinnskudd og kontakter i kontantstrømoppstillingen og note 13, består 
av skattetrekks midler på 81,2 millioner kr., 10,5 millioner kr. øremerkede bankinnskudd og 0,1 
millioner kr. kassebeholdning. I oppført likviditetsbeholdning i årsregnskapet inngår ikke 
innestående på konsernbankkontoen, da denne er klassifisert som en fordring mot RHF.  
 

BALANSE 2018 2019

Anleggsmidler 2 734 715         2 796 955         

Omløpsmidler 291 634            336 652            

SUM EIENDELER 3 026 350         3 133 606         

Avsetning forpliktelser 58 967              58 561              

Kortsiktig gjeld 575 165            640 044            

Langsiktig gjeld 78 660              78 611              

Egenkapital 2 313 557         2 356 390         

SUM GJELD og EK 3 026 350         3 133 606         
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Den reelle likviditetsbeholdningen per 31.12.19, slikt den blir rapportert til RHF, er på 132,3 
millioner kr. og i all vesentlighet består av innestående på konsernbankkontoen. Saldoen er 119 
millioner kr. høyere enn budsjettert og de største avvikspostene er: 
 
• Lavere egenfinansierte investeringer: + 46 millioner kr. 
• Forskjell mellom utbetalt og inntektsført ISF: + 12 millioner kr. 
• Forskjell mellom pensjonskostnad og pensjonspremie: + 41 millioner kr. 
• Endringer i omløpsmidler og kortsiktig gjeld: + 22 millioner kr.  
• Salg av Rjukan sykehus ikke gjennomført: - 10 millioner kr. 
• IKT-lån, lavere lokale investeringer: + 4 millioner kr. 
• Lavere egenkapitaltilskudd til KLP: + 2 millioner kr. 
Endringene i omløpsmidler og kortsiktig gjeld gjelder økt leverandørgjeld. 
 
Foretakets tilgjengelige likviditet pr. 311219 er på 190,3 millioner kr. og består av 
likviditetsbeholdningen på 132,3 millioner kr. og innvilget kassekreditt på 58 millioner kr.  
 
 
Opparbeidede rettigheter 
 
Foretakenes finansielle stilling vises i oversikten «opparbeidede rettigheter», der det fremkommer 
den disponible likviditeten, basert på tidligere oppnådde resultater og gjennomførte investeringer.  
 
Driftsåret 2019 viser positivt likviditetsbidrag på 30 millioner kr. Det er samtidig inngått 
investeringsforpliktelser for 46 millioner kr., som finansieres av egne midler, og som er overheng 
til 2020.  
 
Dette viser hvor avgjørende bedre årsresultater er, for å sikre bærekraftig drift og tilstrekkelig 
likviditet til fremtidige investeringsbehov. 
 
 
Sykehuset Telemark HF 2 018          2 019          
Overførte rettigheter fra tidligere år 119 415      126 662      

Investeringstilskudd 50 190        51 050        
Finansiering IKT 4 896          4 133          
Gaver/tilskudd 641             
Salg AM 17 033        131             
EK innskudd KLP -16 112       -14 660       
Disponible midler til investeringer 176 063      167 316      
Resultat 8 937          42 833        
Gevinst/tap ved salg -10 236       806             
Oppspart likviditet 174 764      210 955      
Lokale Investeringer 52 262        64 432        
Aktivering av finansiell leiekontrakt -8 752         
Korreksjon for nedskrivning bygg -4 160         -1 412         
Sum opparbeidete rettigheter til neste år 126 662      156 687      

endring 30 025            
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Konklusjon  
 
Sykehuset Telemark tilbyr et godt helsetilbud til lokalbefolkningen i opptaksområdet og 
fagmiljøene har god kompetanse til å levere helsetjenester av høy kvalitet. Foretaket rapporterer 
positiv utvikling på flere av kvalitets- og aktivitetsmålene i 2019, og det jobbes aktivt med 
kvalitetssikring av tjenestene samt tiltak som gir bedre pasientsikkerhet. 
 
Korridorpasienter i perioder og ventetider med noe økende tendens mot slutten av året, viser at 
intern ressursfordeling og tilpasning av kapasiteten til etterspørselen er svært utfordrende. 
Foretaket vil jobbe målrettet med videreutvikling av planleggingsverktøy for å etablere fleksible 
driftsløsninger og optimalisere ressursbruken.  
 
Foretakets produktivitet opprettholdes på omtrent samme nivå som året før, mens 
kostnadseffektiviteten forbedres og driftsmarginen øker til 1,1%. Resultatforbedringen følger av 
økte basisbevilgninger i kombinasjon med lav kostnadsvekst internt og lavere volumvekst for H-
resepter / gjestepasienter, enn det som var tatt høyde for i budsjettet.  
 
Arbeidet med produktivitetsforbedring og økt kostnadseffektivitet vil fortsette med full kraft 
fremover.  
 
I oppdragsdokumentet gis det føringer om økte positive resultater i foretakene for å sikre 
finansiering til helsefaglige prioriteringer og fremtidige investeringer. Ivaretakelsen av «sørge -
for» ansvaret innafor tilgjengelige ressurser, samt oppnåelse av regionale og nasjonale 
kvalitetsmålsettinger, vil legges til grunn i videre arbeid med driftseffektivisering og god 
økonomistyring.   
 
Ansatte i helsesektoren forventes å bli en knapphetsfaktor i årene fremover. Det er derfor viktig 
for Sykehuset Telemark å fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift, med systematisk fokus på 
kompetanseutvikling og effektive måter å jobbe på.                                                                                           
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Årsregnskap      

Resultatregnskap 01.01 - 31.12   

 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

      Note                   2019                    2018 

            
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER      

      

Basisramme   2 2 406 009 2 281 154 
Aktivitetsbasert inntekt   2 1 436 781 1 314 730 
Annen driftsinntekt   2 186 509 170 845 
Sum driftsinntekter       4 029 299 3 766 728 

      

Kjøp av helsetjenester   3 442 723 385 628 
Varekostnad   4 464 495 418 268 
Lønn og annen personalkostnad   5 2 450 356 2 343 382 
Ordinære avskrivninger   9 98 842 100 177 
Nedskrivning   9 1 412 4 160 
Annen driftskostnad   6 546 110 517 894 
Sum driftskostnader       4 003 939 3 769 509 
Driftsresultat       25 360 -2 781 

      

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      

      

Finansinntekt   7 20 037 14 008 
Finanskostnad   7 2 565 2 290 
Netto finansposter       17 473 11 718 
Resultat før skattekostnad       42 833 8 937 
Skattekostnad på ordinært resultat      

Ekstraordinære poster      

      

ÅRSRESULTAT       42 833 8 937 
      

OVERFØRINGER      

      

Overføringer til/fra annen egenkapital   -42 833 -8 937 
Sum overføringer       -42 833 -8 937 
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Årsregnskap      

Balanse per 31.12    

 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

      Note                   2019                2018 

            
EIENDELER      

      

Anleggsmidler      

      

Varige driftsmidler      

Tomter, bygninger og annen fast eiendom   9 1 044 550 1 102 571 
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende  9 215 505 194 212 
Anlegg under utførelse   9 6 761 6 791 
Sum varige driftsmidler       1 266 815 1 303 574 

      

Finansielle anleggsmidler      

Investeringer i andre aksjer og andeler   10 200 346 185 636 
Andre finansielle anleggsmidler   11 1 030 206 988 816 
Pensjonsmidler   15 299 587 256 689 
Sum finansielle anleggsmidler       1 530 139 1 431 141 
Sum anleggsmidler       2 796 955 2 734 715 

      

Omløpsmidler      

Varer     4 7 986 7 295 
      

Fordringer      

Fordringer   12 236 801 195 674 

Sum fordringer       236 801 195 674 
      

Bankinnskudd, kontanter o.l.     13 91 865 88 665 

Sum omløpsmidler       336 652 291 634 

SUM EIENDELER       3 133 606 3 026 350 
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EGENKAPITAL OG GJELD      

      

Egenkapital      

Innskutt egenkapital      

Foretakskapital    100 100 
Annen innskutt egenkapital    2 072 494 2 072 494 
Sum innskutt egenkapital     14 2 072 594 2 072 594 

      

Opptjent egenkapital      

Annen egenkapital    283 796 240 963 
Sum opptjent egenkapital     14 283 796 240 963 
Sum egenkapital       2 356 390 2 313 557 

  

Gjeld         

Avsetning for forpliktelser      

Andre avsetninger for forpliktelser   16 58 561 58 967 
Sum avsetninger for forpliktelser       58 561 58 967 

      

Annen langsiktig gjeld      

Øvrig langsiktig gjeld   11 78 611 78 660 
Sum annen langsiktig gjeld       78 611 78 660 

      

Kortsiktig gjeld      

Skyldige offentlige avgifter    157 554 147 747 
Annen kortsiktig gjeld   17 482 491 427 418 
Sum kortsiktig gjeld       640 044 575 165 
Sum gjeld       777 216 712 792 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD       3 133 606 3 026 350 

Sykehuset Telemark HF, Skien, 25. mars 2020 
          

          
Per Anders Oksum                                       Styreleder  Kine Cecilie Jordbakke                                 Nestleder   

          
          
Nils Kristian Bogen                                       Styremedlem   Turid Ellingsen                                     Styremedlem   

          
          
Per Christian Voss                                        Styremedlem   Ann Iserid Vik-Johansen                      Styremedlem   

          
          
Kristine Strandheim Sunde                          Styremedlem   Kristian Wiig                                         Styremedlem   

          
          
  Tom Helge Rønning     
  Adm. direktør     
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Årsregnskap 

     

Kontantstrømoppstilling    

 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

                             2019                     2018 

            
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:    

      

Årsresultat    42 833 8 937 
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler    806 -10 236 
Ordinære avskrivninger    98 842 100 177 
Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler   1 412 4 160 
Endring i omløpsmidler    -90 665 -45 672 
Endring i kortsiktig gjeld    64 880 50 807 
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i   -42 898 -44 445 
Endring øvrige langsiktige forpliktelser    515 2 492 
Inntektsført investeringstilskudd    -1 771 -1 919 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter     73 953 64 304 

      

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:     

      

Innbetalinger ved salg av driftsmidler    131 17 033 
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler    -64 432 -52 262 
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler    -14 710 -16 112 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter       -79 011 -51 342 

      

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:     

      

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld    8 752 0 
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld    -1 345 732 
Innbetaling av investeringstilskudd    850 641 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter     8 257 1 372 

      

Netto endring i likviditetsbeholdning    3 200 14 334 
Likviditetsbeholdning pr 01.01.    88 665 74 331 
Likviditetsbeholdning innfusjonert virksomhet      

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12   91 865 88 665 
      

Ubenyttet trekkramme 31.12    75 000 45 000 
      

Likviditetsreserve 31.12    166 865 133 665 
      

Innvilget trekkramme 31.12.    75 000 45 000 
      

Bankinnskudd, kontanter o.l.    91 865 88 665 
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Årsregnskap 
 
Regnskapsprinsipper 
 
Sykehuset Telemark HF 
  
1.1   Generelt om regnskapet 
  

 Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
  

 

De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse 
med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. 
Staten overførte formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i 
helseregionene øst og sør til nåværende Helse Sør-Øst RHF 1. januar 2002. 
Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m. Virksomhetsoverføringene 
skjedde som tingsinnskudd og virkelig verdi ble lagt til grunn. 

 

 
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med 
regnskapsmessig virkning 1.1.2007. 

  

 

I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 
2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I 
gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell 
standard etc. For andre anleggsmidler ble også gjenanskaffelseskost beregnet. 
Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen. 
 

 

I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om 
foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på 
fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende 
Helsedepartementet ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der 
verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 
ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene 
utarbeidet høsten 2001. Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit-
virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav 
til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi 
for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det 
per 1.1.2002 var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en 
begrenset periode i fremtiden. 
 

 

Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til 
foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet 
samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser. 

  
1.2        Vurderings- og klassifiseringsprinsipper 
  
1.2.1 Virksomhetsoverdragelser 

 

 
Virksomhetsoverdragelsen mellom foretak i Helse Sør-Øst bokføres etter 
regnskapsmessig kontinuitet. Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte eiendeler 
og forpliktelser knyttet til overført virksomhet føres som et tingsuttak i form av en 
kapitalnedsettelse i avgivende helseforetak, og et tingsinnskudd i mottakene 
helseforetak. 

  
1.2.2       Generelt om inntektsførings– og kostnadsføringsprinsipper 
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Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende 
regnskapsprinsippene om transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I 
den grad regnskapet inneholder usikre poster bygger disse på beste estimat, basert 
på tilgjengelig informasjon på balansedagen. 

  
1.2.3      Prinsipper for inntektsføring 

 

Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra 
eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og 
omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse 
Sør-Øst RHF. 

  
1.2.3.1  Grunnfinansiering 

 

 
Grunnfinansieringen består av basisramme drift. Grunnfinansieringen tildeles 
foretakene fra Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. 
Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden midlene tildeles. Ved overtakelse av 
nye oppgaver der departementet har holdt igjen midler for deler av året, er tilsvarende 
beløp avsatt som en inntekt i regnskapet og som fordring på Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

  
1.2.3.2  Aktivitetsbaserte inntekter 

 

Aktivitetsbaserte inntekter består i all hovedsak av ISF (ISF = innsatsstyrt 
finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), 
gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og 
røntgentjenester. Oppførte ISF-refusjoner er basert på koding i Norsk Pasientregister 
(NPR). Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist 
korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av 
helsetjenester med tilhørende ISF innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for 
salg av helsetjenester.  ISF-refusjoner og poliklinikkinntekter inntektsføres i den 
perioden aktiviteten er utført. 
 

  
1.2.3.3  Andre inntekter 

 

Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra 
kommuner knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene 
salgsinntekter fra kantine og leieinntekter fra personalboliger. Andre inntekter 
inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. 

 

I tillegg mottas det øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når 
aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen 
av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til 
fremtidige år. 

  
1.2.4 Prinsipper for kostnadsføring 

 

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan 
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de 
påløper. 

  
1.2.5 Klassifisering av balanseposter 

 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år 
etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives 
lineært over forventet brukstid. Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil 
være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Første års avdrag på langsiktig gjeld vises sammen med øvrig langsiktig gjeld. 
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Varige driftsmidler 

 

 
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets 
forventede levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk 
levetid på over tre år samt en kostpris på over kr. 100 000,-.  Driftsmidler avskrives fra 
det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn 
balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er 
det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. 

  

 

Tomter avskrives ikke da disse anses å ha ubegrenset økonomisk levetid. 
 
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. 
Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, 
balanseføres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. 

 
Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av 
kostprisen. 

  

 Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling 

 

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig 
økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt 
fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over 
den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Andre 
immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter balanseføres og 
avskrives over økonomisk levetid. 

  

 Usikre forpliktelser 

 

 
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil 
komme til oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres 
forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i 
balansen. 
Investeringstilskudd avsettes i balansen og inntektsføres i takt med avskrivningene på 
den tilhørende investeringen. 
 
 

 

Datterselskap 
 
Med datterselskap menes annet foretak der helseforetaket normalt har en eierandel på 
over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor 
helseforetaket har bestemmende innflytelse. Datterselskap vurderes etter 
kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med 
mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når 
det oppstår verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og 
det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når 
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 
 
Behandling av felleskontrollerte virksomheter 
 
Med felleskontrollert virksomhet (joint venture) menes virksomhet hvor deltakerne 
sammen har felles kontroll. Ingen deltaker alene har bestemmende innflytelse, men 
sammen har man bestemmende innflytelse. Samarbeidet må være regulert i en 
samarbeidsavtale som hjemler felles kontroll, og deltakelsen må ikke være midlertidig. 
Helse Sør-Øst vurderer felleskontrollert virksomhet etter egenkapitalmetoden i 
morselskapets og foretaksgruppens regnskap. 
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Tilknyttede selskap 
 
Med tilknyttet selskap menes et selskap hvor investor har betydelig innflytelse uten at 
det foreligger et konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet (joint venture). 
Betydelig innflytelse anses normalt å foreligge når investor har 20 % til 50 % av 
stemmeberettiget kapital i et selskap. Tilsvarende gjelder dersom to eller flere 
konsernselskap har en slik innflytelse over et annet selskap. Investering i tilknyttet 
selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i morselskapets og foretaksgruppens 
regnskap. 
 

 
 
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser 

 
 
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til kost. 

 
 
Pensjoner 

 

 
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk 
Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader.  Selskapets pensjonsforpliktelser, 
både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige 
pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes at arbeidstakerne 
opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden. 
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i 
balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan 
utnyttes eller tilbakebetales. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdi 
av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre ordninger nettoføres i 
balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. Netto 
pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto 
pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning for forpliktelser. 
 
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt 
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og 
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene 
(estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for 
den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser 
eller pensjonsmidler. 
 
Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av 
periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, 
forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater 
og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet 
avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. 
 
Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden. 
 
 
Det har er gjort en endring i NRS 6 Pensjonskostnader som påvirker regnskapsføring 
av planendringer. Det er besluttet at eventuelle planendringsgevinster som oppstår i 
forbindelse med ubetingede planendringer, nå kan benyttes til å redusere uinnregnede 
estimatavvik. Dette er et likestilt alternativ med resultatføring av slike gevinster, og er 
et valg av regnskapsprinsipp som må anvendes konsistent for alle ordninger og fra 
periode til periode. Endringene fremkommer i NRS 6 punkt 56. Endringen trer i kraft 
for regnskapsår som starter 1. januar 2020 eller senere, men det er tillatt å ta i bruk de 
nye reglene også for 2019-regnskapet. 
 
Helseforetakene har valgt å tidligimplementere endringen i NRS 6 med virkning for 
2019 og har dermed endret sitt tidligere prinsipp med direkte resultatføring. Dette 
innebærer at planendringer i 2019 som medfører gevinst reduserer eventuelle 
uinnregnede kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening som er tilknyttet 
den samme ordningen. Dersom det ikke er uinnregnede kostnader resultatføres 
gevinsten direkte. Øvrige planendringer innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. 
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Konsolideringsprinsipper 
 
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle 
underliggende helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om 
gruppen var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom 
foretakene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og 
omsorgsdepartementet resultatføres via det regionale helseforetaket. 

 

 
Fordringer 
 

 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag 
for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle 
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
 

 Varebeholdninger 

 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Varelageret nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. 
Reservedeler klassifiseres som varelager. 

 
Valuta 
 

 Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. 
  

 

 
Kontantstrømoppstilling 
 

 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på 
konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i 
kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og 
bankkonti utenfor konsernkontoordningen. 
 

 
Konsernkontoordning 
 

 

Helseforetakenes innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig 
fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF. Foretaksgruppens netto innskudd i 
konsernkontoordningen er klassifisert som omløpsmidler. Renteinntekter- /kostnader 
er behandlet som konserninterne renter i helseforetaket.  
 

 
 
Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder 

 

 
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioder er 
ført direkte mot egenkapitalen. Tilsvarende er enkelte tall i noter og balanseoppstilling 
endret.  
 
 

 

Sikringsbokføring 
 
Helse Sør-Øst handler finansielle kontrakter (sikringsinstrument) på Nord Pool for å 
redusere risikoeksponeringen i forhold til varierende strømpris (sikringsobjekt).  
Helse Sør-Øst benytter seg av sikringsbokføring ved at endringen i verdien på 
sikringsinstrumentet og sikringsobjektet utligner hverandre.  
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Skatt  

 

 
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skattepliktig. Skatteberegning som 
fremkommer i regnskapet til foretaksgruppen knytter seg til skattepliktig virksomhet i 
datterdatter foretak, samt publikumsdelen av Sykehusapotekenes virksomhet. 
 
Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/ 
skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. 
Utsatt skatt/ skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til 
fremføring. Utsatt skattefordel er bare balanseført i den grad det er sannsynlig at 
fordelen vil bli realisert i fremtiden. 
 

 
 
Leieavtaler 

 

 
Helseforetak har anledning til å inngå finansielle leiekontrakter, jf. Helseforetaksloven 
§ 33 og vedtektene til Helse Sør-Øst RHF § 12. De finansielle leieavtalene er 
balanseført til kostpris og som langsiktig gjeld, og avskrives over eiendelens levetid, 
fordelt på de ulike delkomponentene. 
 
Nøytral merverdiavgift 
 
Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og 
omsorgsdepartementet ble det fra 1.januar 2017 innført en ordning med nøytral 
merverdiavgift for helseforetakene. Ordningen innebærer at helseforetakene får 
kompensert merverdiavgiftsutgifter på en rekke varer og tjenester som inngår i driften 
av virksomheten.  
 
 
 
 

  
      

  



 

Side 11 av 29 

 

 
 
Årsregnskap      

Note 1 - Virksomhetsområder   

  

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

                    2019              2018 
      

      

      

      

Driftsinntekter pr virksomhetsområde      

Somatiske tjenester    2 903 915 2 708 462 
Psykisk helsevern VOP    581 119 558 565 
Psykisk helsevern BUP    145 295 131 828 
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere    94 129 85 224 
Annet    304 840 282 650 
Overføringer til datterforetak      

Driftsinntekter pr virksomhetsområde       4 029 299 3 766 728 
      

Driftskostnader pr virksomhetsområde      

Somatiske tjenester    -2 891 743 -2 701 586 
Psykisk helsevern VOP    -561 597 -558 983 
Psykisk helsevern BUP    -143 014 -131 158 
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere    -102 086 -78 976 
Annet    -305 499 -298 806 
Driftskostnader pr virksomhetsområde       -4 003 939 -3 769 509 

      

Driftsinntekter fordelt på geografi      

Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksområde    4 005 080 3 751 515 
Pasienter hjemmehørende i resten av landet    17 906 10 372 
Pasienter hjemmehørende i utlandet    6 313 4 841 
Driftsinntekter fordelt på geografi       4 029 299 3 766 728 
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Årsregnskap 

      

Note 2 - Inntekter   

  

  

Sykehuset Telemark HF       

(Alle tall i NOK 1000)       

       

             
       

                2019       2018  
       

DRIFTSINNTEKTER       

Basisramme       

Basisramme    2 406 009 2 281 154  

Basisramme       2 406 009 2 281 154  
       

Aktivitetsbasert inntekt       

Behandling av egne pasienter i egen region 1)    1 072 836 1 040 026  

Behandling av pasienter internt i egen region    88 043 52 497  

Behandling av egne pasienter i andre regioner 2)    7 383 9 232  

Behandling av andre pasienter i egen region 3)    17 906 10 372  

Poliklinikk, laboratorie og radiologi    215 132 166 065  

Utskrivningsklare pasienter    19 927 11 124  

Andre aktivitetsbaserte inntekter    15 554 25 413  

Aktivitetsbasert inntekt       1 436 781 1 314 730  
       

Annen driftsinntekt       

Øremerket tilskudd til psykisk helsevern       

Kvalitetsbasert finansiering    16 741 16 353  

Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake"    0 51  

Øremerkede tilskudd til andre formål    9 075 6 977  

Inntektsføring av investeringstilskudd 4)    1 771 1 919  

Andre driftsinntekter    158 922 145 546  

Annen driftsinntekt       186 509 170 845  
       

Sum driftsinntekter       4 029 299 3 766 728  
       

       

       

       

1) ISF-inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av 
pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar 

   

2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av 
pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar 

   

3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak 
(gjestepasienter) 

  

4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd       
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Aktivitetstall       

       

Aktivitetstall somatikk       

Antall DRG-poeng iht. "sørge for" ansvaret    46 108 45 503  

Antall DRG-poeng iht. eieransvaret    45 966 44 048  

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner    168 047 165 846  
       

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge       

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling    118 97  

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner    28 760 27 451  

Antall ISF-poeng iht eieransvar    9 697 8 984  
       

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne       

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling    1 570 1 627  

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner    49 840 51 405  

Antall ISF-poeng iht eieransvar    7 269 7 538  
       

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere     

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling    393 330  

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner    11 197 12 349  

Antall ISF-poeng iht eieransvar    1 512 1 515  
       

       

       

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med 
inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over 
tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og 
basisramme kan variere. 

   

       

DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig 
tilnærmet homogene. 
 

  

Inntektene i DRG-systemet i somatikken er i 2019 satt til 50 % av full DRG-pris, det vil si 
kr 22.327 per DRG poeng.  
 

   

Inntektene i DRG-systemet i psykiatri/TSB er i 2019 satt til kr 2.747 per 
DRG-poeng.  

      

 
Aktivitetstallene inkluderer ikke aktivitet finansiert av Raskere tilbake og eventuelt andre øremerkede 
midler/særskilt finansiering.  

 

Aktivitetstallene består også av pasienter behandlet hos private.      
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Årsregnskap      

Note 3 - Kjøp av helsetjenester   

 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

                          2019                   2018 

            
KJØP AV HELSETJENESTER      

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt    20 888 21 314 
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen  251 081 205 551 
Kjøp av private helsetjenester somatikk    7 800 6 514 
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt    4 380 4 415 
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i 
foretaksgruppen 

  13 170 20 836 

Kjøp av private helsetjenester psykiatri    6 775 12 854 
Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt    8 069 5 720 
Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen   7 277 1 579 
Kjøp av private helsetjenester rus    18 170 9 811 
Kjøp av helsetjenester utland    1 366 1 335 
Sum gjestepasientkostnader       338 975 289 929 
      
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå    28 019 21 340 
Kjøp fra Luftambulansen ANS                                10 
Kjøp av andre ambulansetjenester    65 278 63 345 
Andre kjøp av helsetjenester    10 450 11 003 
Sum kjøp av andre helsetjenester       103 748 95 699 

      

Sum kjøp av helsetjenester       442 723 385 628 
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Årsregnskap      

Note 4 - Varer    

 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

           
      

                          2019                  2018 

            
      

VAREBEHOLDNING      

Øvrige beholdninger    81 53 
Sum lager til videresalg       81 53 
Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk)    7 904 7 242 
Sum lager til eget bruk       7 904 7 242 
Sum varebeholdning       7 986 7 295 

      

Anskaffelseskost    8 406 7 715 
Nedskrivning for verdifall    -420 -420 
Bokført verdi 31.12       7 986 7 295 

      

VAREKOSTNAD      

Legemidler    280 271 248 154 
Medisinske forbruksvarer    155 126 140 709 
Andre varekostnader til eget forbruk    25 475 26 371 
Innkjøpte varer for videresalg    3 624 3 034 
Sum varekostnad       464 495 418 268 
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Årsregnskap       

Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.   

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)       

           

             

        

                          2019                        2018  
             
LØNNSKOSTNADER      

 
Lønnskostnader     1 814 379 1 752 234  
Arbeidsgiveravgift     256 988 246 693  
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift   359 999 320 363  
Andre ytelser     18 991 24 092  
- balanseførte lønnskostnader egne ansatte     

 
Sum lønn og andre personalkostnader     2 450 356 2 343 382  
       

 
Gjennomsnittlig antall ansatte    3 856 3 859  
Gjennomsnittlig antall årsverk    2 990 2 972  
        

        

(Tall i kroner)        

Lønn til ledende ansatte       

         

     Andre  Tjeneste- Ansettelses-  

Navn Tittel       Lønn             Pensjon   Godtgjørelser      Sum Periode Periode      

Tom Helge Rønning Admin. direktør 1 891 094 319 513 4 874 2 215 481 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Frank Olav Hvaal Klinikksjef 1 428 698 333 920 4 874 1 767 492 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Per Urdahl Klinikksjef 1 391 034 232 908 4 874 1 628 817 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Jon Gunnar Gausel Klinikksjef 1 394 634 183 587 4 874 1 583 096 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Henrik Høyvik Klinikksjef 1 297 018 299 370 4 874 1 601 262 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Lars Ødegård Klinikksjef 1 272 921 225 097 4 874 1 502 892 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Elin Marie Skei Klinikksjef 1 284 221 256 498 4 874 1 545 593 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Kjetil Christensen Klinikksjef 1 344 929 243 299 4 874 1 593 102 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Annette Fure Utvikingsdirektør 1 421 678 380 222 4 874 1 806 774 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Halfrid Waage Fagdirektør 1 422 421 268 901 4 874 1 696 196 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Mai Torill Hoel HR direktør 1 284 350 323 504 4 874 1 612 728 01.01. - 31.12.19 01.01. - 31.12.19 

Daniela Tønnessen Konst. øk.direktør 1 458 292 282 977 4 874 1 746 144 01.01. - 30.09.19 01.01. - 31.12.19 

Geir Olav Ryntveit Økonomidirektør 341 250 312 912 1 223 655 385 01.10. - 31.12.19 01.10. - 31.12.19 

    17 232 539 3 662 708 59 714 20 954 961     
        

Tilleggsopplysninger pensjonsavtale ledende ansatte     

Alle ledende ansatte har standard tjenestepensjon      

        

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter    
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Godtgjørelse til styrets medlemmer      

    Annen   Tjeneste-  

Navn     Tittel Styrehonorar Lønn godtgjørelse Sum periode  

Per Anders Oksum Styreleder 238 896   238 896 01.01. - 31.12.19  

Marit Kasin Nestleder 166 500   166 500 01.01. - 31.12.19  

Nils Kristian Bogen Styremedlem 119 400   119 400 01.01. - 31.12.19  

Kari Dalen Styremedlem 119 400   119 400 01.01. - 31.12.19  

Folke Vidar Sundelin Styremedlem 119 400   119 400 01.01. - 31.12.19  

Ann Iserid Vik-Johansen Styremedlem 119 400 571 653 482        691 536 01.01. - 31.12.19  

Thor Severinsen Styremedlem 25 035 1 379 714 482     1 405 232 01.01. - 16.03.19  

Thor Helge Gundersen Styremedlem 25 035 576 766 482        602 283 01.01. - 16.03.19  

Kristine Stranheim Sunde Styremedlem 94 685 311 515 482        406 682 16.03. - 31.12.19  

Kristian Wiig Styremedlem 94 685 609 675 293        704 653 16.03. - 31.12.19  

         1 122 438       3 449 323             2 221       4 573 982      
        

(Tall i kroner)          
Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:                2019                    2018  
Lovpålagt revisjon    326 050 392 563  
Utvidet revisjon      50 250  
Andre attestasjonstjenester    22 200 37 500  
Andre tjenester utenfor revisjon    66 303 195 917  
Sum godtgjørelse til revisor       414 553 676 230  
Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtale   200 000 200 000  
       

 
Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon     

 
Konsulenttjeneste    66 303 195 917  
Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon     66 303 195 917  
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Årsregnskap      

Note 6 - Andre driftskostnader   

 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

        2019 2018 

            
Transport av pasienter    89 121 86 773 
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring    50 422 52 748 
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar 
mv. 

   43 599 47 739 

Konsulenttjenester    12 703 7 067 
Annen ekstern tjeneste    258 084 229 581 
Reparasjon vedlikehold og service    52 812 43 814 
Kontor og kommunikasjonskostnader    12 783 12 232 
Kostnader forbundet med transportmidler    6 193 6 935 
Reisekostnader    11 074 10 831 
Forsikringskostnader    1 921 1 701 
Pasientskadeerstatning    1 433 3 012 
Øvrige driftskostnader    5 965 15 461 
Andre driftskostnader       546 110 517 894 

 
 

 

Årsregnskap      

Note 7 - Finansinntekter- og kostnader  
 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      
      

            
      

        2019 2018 

            
Finansinntekter      

Konserninterne renteinntekter    18 242 12 372 
Andre renteinntekter    1 732 1 420 
Andre finansinntekter    63 216 
Finansinntekter       20 037 14 008 
      

Finanskostnader      

Konserninterne rentekostnader    411 373 
Andre rentekostnader    150 46 
Andre finanskostnader    2 004 1 871 
Finanskostnader       2 565 2 290 
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Årsregnskap   

Note 8 - Forskning og utvikling   

Sykehuset Telemark HF   

(Alle tall i NOK 1000)   

    

    

       
     

    2019 2018 
    

Øremerket tilskudd fra eier til forskning 3 609 3 845 
Andre inntekter  til forskning 2 021 409 

Basisramme til  forskning 12 311 12 088 

Sum inntekter  til forskning 17 941 16 342 

Øremerkede tilskudd fra eier til utvikling   

Andre inntekter  til utvikling   

Basisramme til utvikling   

Sum inntekter til utvikling     
Sum inntekter til forskning og utvikling 17 941  16 342 

    

Kostnader til forskning :   

- somatikk  23 431 20 475 
- psykisk helsevern 2 471 1 129 
- TSB    

- annet    

Sum kostnader til forskning 25 901 21 604 
Kostnader til utvikling :   

- somatikk    

- psykisk helsevern   

- TSB    

- annet    

Sum kostnader til utvikling 413 0 
Sumkostnader Forskning og utvikling 26 314 21 604 

    

Ant avlagte doktorgrader 0 2 
Ant publiserte artikler 58 56 
Ant årsverk forskning  22 18 
Ant årsverk utvikling 0 0 
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Årsregnskap      

Note 9 – Varige 
driftsmidler 

  

  

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

    Tomter 
og   Anlegg 

under Medisinsk- Transportmidl. Sum varige 

2019   boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler 
      

Anskaffelseskost 1.1  121 874 2 589 631 6 791 509 679 153 996 3 381 972 
Åpningsbalanse korrigert   121 874 2 589 631 6 791 509 679 153 996 3 381 972 
Tilgang ekstern   3 521  45 825 15 117 64 463 
Tilgang fra anlegg under utførelse    -31   -31 
Avgang ved salg, ekstern      -8 804 -8 804 
Utrangering     -26 684  -26 684 
Anskaffelseskost 31.12.19   121 874 2 593 152 6 761 528 819 160 309 3 410 915 
        

Akkumulerte avskrivninger 1.1  0 -1 590 089 0 -352 379 -117 083 -2 059 552 
Akkumulerte avskrivninger korrigert   0 -1 590 089 0 -352 379 -117 083 -2 059 552 
Årets avskrivning   -60 131  -32 264 -6 447 -98 842 
Akk. Avskrivning ved avgang ekstern      8 535 8 535 
Akk. Avskrivning ved utrangering     26 017  26 017 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19   0 -1 650 220 0 -358 627 -114 996 -2 123 843 
        

Akkumulerte nedskrivninger 1.1  0 -18 845 0 0 0 -18 845 
Akk. nedskrivninger korrigert   0 -18 845 0 0 0 -18 845 
Årets nedskrivning   -1 412    -1 412 
Akkumulerte nedskrivning 31.12.19   0 -20 257 0 0 0 -20 257 
        

Bokført verdi 31.12.19   121 874 922 675 6 761 170 192 45 313 1 266 815 
1) herav balanseførte lånekostnader    0  
      

Operasjonell leasing/ leieavtaler   Årlig leiebeløp Varighet (år)   

Sykehuset Telemark HF  13 584 10-25   

Bygninger   13 584     

Sykehuset Telemark HF  359 5   

Medisinsk-teknisk utstyr   359     

Sykehuset Telemark HF  7 165 3-4   

Transportmidler og annet   7 165     

      

  Bokført   Estimert 
leiebeløp   Årlige Varighet 

Finansielle leieavtaler   verdi 31.12                      
Neste år 2 til 5 år utover 5 år avskrivninger kontrakt(år) 

Sykehuset Telemark HF  48 005 4 529 18 410 36 526 2 770 10-25 
Bygninger   48 005 4 529 18 410 36 526 2 770   
Sykehuset Telemark HF  7 585 2 089 5 466 0 1 750 4 
Transportmidler og annet   7 585 2 089 5 466 0 1 750   
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Årsregnskap 

     

Note 11 - Finansielle anleggsmidler og gjeld  
 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

      

            
      

                          2019                  2018 

            
Finansielle anleggsmidler      

Lån til foretak i samme foretaksgruppe    1 030 206 988 816 
Sum finansielle anleggsmidler       1 030 206 988 816 

      

      

Langsiktig gjeld      

Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe    23 052 27 805 
Annen langsiktig gjeld    55 559 50 855 
Sum langsiktig gjeld       78 611 78 660 

Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år       40 953 40 750 

 

  

Årsregnskap      

Note 10 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak  
  

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

      

Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom  

foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP  

antas det at medlemmene får tildelt aksjer.      

                   Total          Total 
Investeringer i andre aksjer og andeler                 2019          2018 
Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP    200 346               185 636 
Sum investeringer i andre aksjer og andeler       200 346               185 636 
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Årsregnskap      

Note 12 - Kundefordringer og andre fordringer  
 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

        2019 2018 

            
Fordringer      

Kundefordringer    28 780 19 772 
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst    208 603 179 233 
Fordring på Helse- og omsorgsdepartementet      

Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.)    4 044 3 107 
Øvrige kortsiktige fordringer    -4 627 -6 438 
Fordringer       236 801 195 674 

      

Avsetning for tap på fordringer 31.12      

Avsetning for tap på kundefordringer 1.1.    -12 150 -12 049 
Årets endring i avsetning til tap på krav    -244 -101 
Avsetning for tap på fordringer 31.12       -12 394 -12 150 

      

Årets konstaterte tap      

Årets konstaterte tap       1 302 1 531 
      

Kundefordringer pålydende 31.12      

Ikke forfalte fordringer    18 623 13 917 
Forfalte fordringer 1-30 dager    949 1 657 
Forfalte fordringer 30-60 dager    787 711 
Forfalte fordringer 60-90 dager    368 836 
Forfalte fordringer over 90 dager    8 053 2 650 
Kundefordringer pålydende 31.12       28 780 19 772 
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Årsregnskap      

Note 13 - Kontanter og bankinnskudd  
 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

                   2019              2018 

            
      

Innestående skattetrekksmidler    81 224 77 017 
Andre bundne konti    10 495 11 509 

Sum bundne bankinnskudd       91 719 88 526 

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet         146      140 

Sum bankinnskudd og kontanter       91 865 88 665 
      

      

Sykehuset Telemark HF har en kredittramme på 75 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.   

Av trekkrammen er det benyttet 0 mill. kroner.      

      

Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.  

 

 

Årsregnskap         

Note 14 - Egenkapital   

 

  

 

Sykehuset Telemark HF       

(Alle tall i NOK 1000)         

         

        Annen Fond for       
  Foretaks-  innskutt vurderings- Minoritets- Annen Total 

    kapital Strukturfond egenkapital forskjeller interesser egenkapital Egenkapital 
         

EGENKAPITAL 31.12.18         

Inngående balanse 1.1  100  2 072 494   232 026 2 304 620 
Åpningsbalanse korrigert   100   2 072 494     232 026 2 304 620 
Årets resultat       8 937 8 937 
Egenkapital 31.12.18   100   2 072 494     240 963 2 313 557 

         

        Annen Fond for       
  Foretaks-  innskutt vurderings- Minoritets- Annen Total 

    kapital Strukturfond egenkapital forskjeller interesser egenkapital Egenkapital 
         

EGENKAPITAL 31.12.19         

Inngående balanse 1.1                  
100  

        2 072 494                    -                      
-              240 963         2 313 557  

Åpningsbalanse korrigert   100   2 072 494     240 963 2 313 557 
Årets resultat       42 833 42 833 
Egenkapital 31.12.19   100   2 072 494     283 796 2 356 390 
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Årsregnskap 

      

Note 15 - Pensjoner    

 

 

 

Sykehuset Telemark HF       

(Alle tall i NOK 1000)       

       

             
       

           2019  2018  
       

       

Pensjonsforpliktelse       

Brutto påløpte pensjonsforpliktelse    7 323 254 7 522 567  

Pensjonsmidler    -6 800 398 -6 269 465  

Netto pensjonsforpliktelse       522 856 1 253 101  

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse    73 201 175 436  

Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl aga    -895 645 -1 685 226  

Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift     -299 587 -256 689  
       

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga       

Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga    299 587 256 689  
       

Spesifikasjon av pensjonskostnad       

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året    278 118 278 685  

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen    199 966 175 098  

Årets brutto pensjonskostnad       478 084 453 783  

Forventet avkastning på pensjonsmidler    -272 223 -247 464  

Administrasjonskostnad    14 462 17 801  

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost    220 323 224 121  

Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost    30 845 31 377  

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)    63 086 53 026  

Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst)    13 218 11 840  

Resultatført planendring    32 527   

Årets netto pensjonskostnad       359 999 320 363  

 
Pensjonsmidler - premiefond 

      

Brutto pensjonsmidler inkluderer premiefond med følgende beløp og bevegelser i løpet av 
regnskapsåret:  

   

       

Premiefond 01.01.    182 029 209 007  

Tilførte premiefond    49 540 60 194  

Uttak fra premiefond    -38 085 -87 171  

Saldo per 31.12.       193 484 182 029  
       

       

Økonomiske forutsetninger       

Diskonteringsrente    2,3 2,6  

Forventet avkastning på pensjonsmidler    3,8 4,3  

Årlig lønnsregulering    2,25 2,75  

Årets pensjonsregulering    1,24 1,73  

Regulering av folketrygdens grunnbeløp    2 2,5  
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Pensjonsordningen 
 
Sykehuset Telemark HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 11629 personer, hvorav 3291 er yrkesaktive,  
5145 er oppsatte og 3193 er pensjonister.   

Tariffestet tjenestepensjon for de ansatte er sikret i KLP kollektive pensjonsordninger. Dette gjelder alders-, uføre -, etterlatte-, 
tidligpensjon, AFP og betinget tjenestepensjon. Årskullene født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år. Årskullene født fra 
1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Når regelverket krever det samordnes pensjonene med utbetalingene fra 
folketrygden. Det tjenes ikke opp pensjon for lønn over 12G (folketrygdens grunnbeløp). 

  

 
  

Regnskapsføring av tjenestepensjonsordninger med vedtektsfestet ytelsesnivå følger norsk regnskapsstandard NRS 6 pensjonskostnader. 
Alle statlige helseforetak i KLP inngår i en flerforetakspensjon. Siden offentlig AFP er tett integrert med ordinær tjenestepensjon inngår 
forpliktelsen for AFP som del av beregningen av pensjonsforpliktelsen.  
 

 

Regelverksendringer i offentlig tjenestepensjon   
Partene i arbeidslivet ble enige om ny offentlig tjenestepensjon (OfTP) fra 01.01.2020. Stortinget vedtok 11.06.2019 endringer av flere 
lover som regulerer pensjon innen offentlig sektor. Regelendringene er innarbeidet i KLPs vedtekter. Regnskapsstiftelsen gav ut egen 
veiledning i august 2019 om regnskapsmessig håndtering av endringene i offentlig tjenestepensjon. Denne veiledningen er lagt til grunn 
ved beregningene for 2019.  
 
Beregningsforutsetninger 
De økonomiske forutsetninger per 31.12.2019 følger siste veiledning gitt av Regnskapsstiftelsen i januar 2020. Basert på disse er det 
beregnet beste estimat brutto pensjonsforpliktelse per 31.12.2019. Beste estimat midler er basert avkastningen i KLP for 2019. 
 
Demografiske forutsetninger (2019 /2020) 
Dødeligheten og uførheten hos medlemmene er en viktig del av grunnlaget for pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. 
Sykehuset Telemark anvender dødelighetstabellen K2013BE og oppdatert uføretabell, KLP Uføretariff (KU2020), som forutsetninger for 
dødelighet og uførhet.  
 
       

    2019                        2018           

Anvendt dødlighetstabell    K2013BE K2013BE  

Anvendt uførefrekvens    KU2020 K2015BE  

Forventet uttakshyppighet AFP    15-42,5% 15-42,5%  

 
Frivillig avgang for sykepleiere (i %) 

       

Alder i år  <20 20-25 26-30 31-40 41-49 50-55 >55 

Sykepleiere  25,00 15,00 10,00 6,00 4,00 3,00 0,00 
Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)      

Alder i år  <24 24-29 30-39   40-49     50-55 >55 

Sykehusleger og fellesordning  25,00 15,00 7,50 5,00    3,00 0,00 
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Årsregnskap      

Note 17 - Kortsiktig gjeld    

 

 

Sykehuset Telemark HF      

(Alle tall i NOK 1000)      

      

            
      

            2019       2018 

            
Annen kortsiktig gjeld      

Leverandørgjeld      82 968  69 301 
Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst    90 839   63 825 
Påløpte feriepenger                203 480 195 857 
Påløpte lønnskostnader       45 683   42 829 
Annen kortsiktig gjeld       59 519   55 605 
Annen kortsiktig gjeld         482 491  427 418 

 

 

 

 

 

 

 

Årsregnskap       

Note 16 - Andre avsetninger for forpliktelser  
  

Sykehuset Telemark HF       

(Alle tall i NOK 1000)       

       

             
       

                        2019                  2018  

             
Tariffestet utdanningspermisjon    31 949 31 435  

Investeringstilskudd    23 612 24 533  

Avsetning for pasientskadeerstatning    3 000 3 000  

Sum avsetning for forpliktelser       58 561 58 967  
       

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 251.12 overlege- og psykologspesialistårsverk.    

Uttakstilbøyeligheten er satt til 50 % for overlegestillingene og 50 % for psykologspesialister    

Overordnede leger og spesialister i Sykehuset Telemark HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år.  

Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn.  Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter  

hvert som retten opparbeides.  Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte   

avdelinger i foretakene.       
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Årsregnskap 
Note 19 – Nærstående parter 
Sykehuset Telemark HF 

 
Det er kartlagt og dokumentert hvorvidt styremedlemmer og ledende ansatte eller deres nærstående har - eller har hatt – 
transaksjoner, verv eller andre relevante forhold i 2019 som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre 
aktører. 
  
Ingen styremedlemmer eller ledende ansatte i Sykehuset Telemark HF har roller, ansvar og/eller verv som kan tenkes å komme i 
konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører. Følgende presiseres: 
• Ann Iserid Vik-Johansen, foretakstillitsvalgt NSF og ansattrepresentant i styret: ektefelle ansatt i legemiddelfirmaet GSK 
• Jon Gunnar Gausel, klinikksjef: ektefelle er enhetsleder ved Bufetat (Statens barnevern) 
• Frank Olav Hvaal, klinikksjef: har 1 % eierandel i Imatis AS 
• Per Urdahl, klinikksjef: ektefelle er avdelingsleder BHT (bedriftshelsetjenesten) ved STHF 
• Henrik Høyvik, klinikksjef: styremedlem i Kompetansesenter for helse og miljø  
•             Lars Ødegård, klinikksjef: ektefelle er styremedlem i Abcent  
•             Halfrid Waage, fagdirektør: nestleder i styret til Sykehusapotekene 
•             Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør: har < 1 % eierandel i Imatis AS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 
Årsregnskap 

Note 18 - Eiers styringsmål    

 

Sykehuset Telemark HF     

(Alle tall i NOK 1000)     

     

          
     

                   2019                2018 

          
Årsresultat   42 833   8 937 
Resultat jf økonomiske krav fra HOD     42 833   8 937 
Resultatkrav fra HOD   30 000 30 000 
Avvik fra resultatkrav     12 833 -21 063 
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Årsregnskap 
Note 20 - Erklæring om lederlønn   

Sykehuset Telemark HF   
 

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 

Sykehuset Telemark HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, 
fagdirektør, økonomidirektør, HR-direktør, utviklingsdirektør og klinikksjefer som ledende ansatte. 
 
Sykehuset Telemark HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av 
Nærings- og fiskeridepartementet 13. februar 2015) hvor hovedprinsippet er følgende: 
 
Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon. 

 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2019 

Styret i Sykehuset Telemark HF mener at lederlønnspolitikken i 2019 har vært i tråd med de statlige retningslinjene. 
 
Sykehuset Telemark HF har i 2019 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. 
Lederlønnspolitikken har for regnskapsåret 2019 i hovedsak bygget på de samme prinsipper som styret la til grunn i 
regnskapsåret 2018. 
 
Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og vedtatt av styret 23. oktober 2019. Lønn og 
godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt.  
 
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at administrerende direktør inngår avtaler 
om opptjening av permisjon, bistillinger ved universitet eller helseforetak og dekning av kostnader til pendling. 
 
Gjennomsnittlig lønnsjustering for ledende ansatte var lavere enn den gjennomsnittlige generelle lønnsveksten for 
sykehuset i 2019. 
 
 

 
Årsregnskap       

Note 21 - Foretakets transaksjoner med nærstående parter  
Sykehuset Telemark HF      

        
Sykehuset Telemark HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.     

        
Transaksjoner med andre helseforetak i regionen er i hovedsak knyttet til følgende poster:   
 - kjøp og salg av helsetjenester (behandling og undersøkelser av pasienter fra et annet opptaksområde) 
 - kjøp av IKT-tjenester, HR-tjenester og forbruksmateriell av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner    
HF  
 - kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF     
 - tilskudd fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF     

        

Samlede driftskostnader knyttet til kjøp fra andre foretak i Helse Sør-Øst utgjorde i 2019 724 millioner kroner,  
hvorav kostnader direkte til morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 3 millioner kroner.  
        
Samlede driftsinntekter knyttet til salg til andre foretak i helse Sør-Øst utgjorde i 2019 182 millioner kroner,  
hvorav inntekter direkte fra morselskapet Helse Sør-Øst RHF utgjorde 75 millioner kroner.  
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Årsregnskap 
Note 22 – Hendelser etter balansedato  
Sykehuset Telemark HF      

        
Styret bekrefter at årsregnskapet 2019 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift.    
        
Utbruddet av COVID-19 (Koronavirus) er erklært som en pandemi av Verdens Helseorganisasjon. 
Det er medio mars et raskt økende antall personer som har testet positivt på koronavirus i Norge og 
mange ansatte på sykehuset er i karantene. Basert på dette og utviklingen i andre land ble 
sykehusdriften vesentlig lagt om fra midten av uke 11 2020.  
Formålet med denne var å forberede sykehuset på å håndtere en stor tilstrømming av pasienter som 
ville trenge behandling på grunn av Koronavirus, herunder et stort forventet antall med behov for 
intensivbehandling.  
Tiltakene for å forberede og senere håndtere en situasjon med et stort antall korona-smittede 
pasienter vil få stor betydning for måloppnåelsen på mange områder. Den økonomiske situasjonen i 
2020 for Sykehuset Telemark forventes å bli betydelig påvirket. 
 
Regnskapet for 2019 er ikke påvirket av disse hendelsene. 
Fra årsskiftet og frem til regnskapsavleggelse er det ikke inntruffet andre forhold  av vesentlig 
betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet.  
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STYRETS BERETNING 2019 

Innledning 
 
Sykehuset Telemark HF ble stiftet 13. desember 2001 og er et allsidig akuttsykehus som yter 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert behandling. Sykehuset betjener 
et befolkningsgrunnlag på om lag 173.000, tilhører sykehusområdet Vestfold – Telemark og drives med 
lokaliteter i åtte kommuner; Skien, Porsgrunn, Bamble, Sauherad, Tinn, Notodden, Kragerø og Seljord. 
Virksomheten har hatt gjennomsnittlig 3.856 ansatte og 2.990 årsverk, et bruttobudsjett på om lag 4 
milliarder kroner og et behandlingsvolum på 310.000 pasienter. 
  
Sykehusets verdigrunnlag er forankret i Helse Sør-Øst sin visjon om gode og likeverdige helsetjenester til 
alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 
Sykehusets visjon er å skape pasientens helsetjeneste ved å gi pasientene makt gjennom likeverdig 
kommunikasjon og deltagelse i egen helsetjeneste. Foretaket har en bred aktivitet og tilbyr god og 
kompetent behandling og opplæring av pasienter og pårørende, forskning samt utdanning av 
helsepersonell. 
 
Styret vurderer at “sørge for”–ansvaret som Helse Sør-Øst har pålagt sykehuset er oppfylt for 2019. Året 
har imidlertid vært preget av et omfattende arbeid med forbedringstiltak i klinikkene og interne 
omstillinger knyttet til realisering av nødvendige driftseffektiviseringer.  
 
Måloppnåelsen på en rekke kvalitetsindikatorer er tilfredsstillende for 2019. Sykehuset Telemark står 
imidlertid fortsatt overfor uløste oppgaver og det må arbeides aktivt med løsninger for å sikre full 
måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag og sykehusets egen strategiske plan for 2020-2022. 

 
Virksomheten - viktige tiltak, hendelser, måloppnåelser  

 
Sykehuset Telemark fikk i slutten av mars mandat for konseptfase for utbygging av somatikk Skien. 
Prosjektet eies av Helse Sør-Øst HF og prosjektledelse utføres av Sykehusbygg HF. Prosjektet ble ganske 
rask etablert med styringsgruppe og prosjektledelse, men hadde de første månedene ikke den ønskede 
fremdrift. I juli ble det også fremlagt en foreløpig kvalitetssikringsrapport fra Metier som slo fast at det var 
mangler ved arbeidet knyttet til prosjektutløsende behov, samt at deler av hovedprogrammet ikke hadde 
en god nok struktur.  I løpet av høsten gjorde Sykehusbygg endringer i prosjektledelsen og det ble allokert 
ny prosjektleder til arbeidet. De siste månedene av året er det jobbet godt med prosjektet og 
administrasjonen gjorde like før jul sitt foreløpige vedtak om valg av konsept. Styret planlegger å vedta sin 
innstilling i januar 2020 og forventer at styret i HSØ gjør 3BA beslutning i mars.   
 
 
Strategien for Sykehuset Telemark er en viktig rettesnor som skal danne grunnlag for sykehusets 
prioriteringer og aktiviteter og den ble rullert høsten 2019. Strategien er utarbeidet på bakgrunn av 
føringene og målene til Sykehuset Telemark i Utviklingsplan 2035, Helse Sør-Øst Regional utviklingsplan 
2035 og mål i dokumentet oppdrag og bestilling. Strategien for 2020-2022 bygger i hovedsak på strategien 
fra forrige periode (2016-2019), og den inneholder flere av de samme strategiske områdene. Dette blant 
annet fordi det kreves målrettet arbeid over tid for å realisere sykehusets utviklingsplan. 
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Sykehuset Telemark har arbeidet med Ambulanseplan 2035. For å kunne fremme en anbefaling for 
ambulansedriften og eventuelt nye driftsavtaler med private aktører har det vært nødvendig å vurdere 
ambulansetjenesten i Telemark i sin helhet. Arbeidet ble organisert i prosjekt “Ambulanseplan 2035”. 
Utkast til Ambulanseplan 2035 var høsten 2018 ute på høring og styret godkjente planen i februar 2019. 
 
Det er også dette året vært fokusert på forbedringsarbeid med sikte på å bedre bærekraften og sikre 
fremtidig handlingsrom for investeringer. Arbeidet har ført til produktivitetsforbedringer, men vi har 
samtidig måttet slå fast at det synes mer krevende å identifisere nye tiltak enn tidligere.  På denne 
bakgrunnen har sykehuset etablert et utviklingsprogram som skal sikre bærekraft og samtidig forberede 
oss på en fremtidig driftssituasjon, blant annet med ny funksjon (stråling) og nytt bygg. 
Utviklingsprogrammet ledes av Utviklingsavdelingen med noe støtte fra konsulentselskapet EY. Det er 
igangsatt et betydelig arbeid for å bedre kvalitet og produktivitet i kirurgisk aktivitet. Det er også 
gjennomført pilotprosjekter i poliklinikker og ortopedisk poliklinikk er tildelt prisen «årets leanprosjekt» fra 
Norsk Leanforum, som en følge av arbeidet.  
 
Sykehuset har hatt en positiv utvikling i økonomien og for tredje året på rad en relativ betydelig forbedring 
i forhold til forrige år. Målsettingen om et årsresultat på 30 millioner kroner er nådd og dette er det fjerde 
beste resultatet i sykehusets historie, bare slått av årene 2010, 2011 og 2012. Svært lavt investeringsnivå 
de siste årene har ført til at sykehuset har et etterslep på investeringer, spesielt på medisinsk teknisk 
utstyr. Sykehuset har ikke økt investeringene så mye som planlagt i år og det planlegges med betydelig 
økning i året som kommer. 
 
Nedgangen i antall årsverk har flatet ut i år. Det har vært gjennomført en streng ansettelseskontroll og 
arbeidet med bemanningsplanlegging er intensivert.  Sykehuset har videreutviklet programmet kalt «God 
ressursstyring» hvor arbeidsplaner gjennomgås systematisk for å forsøke å styre bemanningen bedre i 
forhold til variasjon i aktiviteten.  Det er gjennomført et pilotarbeid i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF for 
å teste en løsning med integrasjon mellom DIPS og GAT. Hensikten er å legge til rette for å lage og 
vedlikeholde arbeidsplaner i henhold til planlagt aktivitet. 
 
Rjukan sykehus er fremdeles ikke solgt etter at et planlagt salg i begynnelsen av året, dessverre ikke ble 
effektuert fordi kjøper trakk seg. Det er etablert ny dialog med Tinn kommune etter at kommunevalget i år 
førte til ny politisk ledelse.   
 
Det er ikke gjennomført organisatoriske endringer av større betydning i løpet av året.   
 
I arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste vil god dialog og samarbeid med brukerne stå sentralt. I 
denne sammenheng er brukerutvalget et viktig organ for sykehuset og det er i år videreført og 
videreutviklet det gode samarbeidet med ledelsen ved sykehuset. Ungdomsrådet har arbeidet for å utvikle 
rådet som en verdiskapende møteplass med de unge brukerne av sykehusets tjenester. 
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Revisjoner og tilsyn 
Formålet med revisjoner og tilsyn 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.  
 
I 2019 har det vært jobbet med flere pågående og avsluttede eksterne tilsyn og revisjoner og det er 
påbegynt i alt 14 nye revisjoner og tilsyn i løpet av året. 
 
Spesielt nevnes Fylkesmannens tilsyn i medisinsk klinikk i oktober 2018 etter pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 4A (helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg 
helsehjelp mv) der vi fikk 3 avvik som er lukket og avsluttet i mai 2019. Konsernrevisjonen hadde i januar- 
mars 2019 tilsyn på BUP om likeverdige og forutsigbare helsetjenester – innføring av pakkeforløp der vi fikk 
3 anbefalinger hvor det er laget handlingsplan for oppfølging. Arbeidstilsynet har hatt to tilsyn ved 
sykehuset i 2019. Det ene tilsynet ble utført på klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling innen 
håndtering av vold og trusler der vi fikk 5 pålegg som er fulgt opp gjennom året. Tilbakemelding avventes. 
Det andre tilsynet var i medisinsk klinikk der vi fikk et pålegg som er under oppfølging.  Helsetilsynet har 
hatt et tilsyn i kirurgisk klinikk og medisinsk serviceklinikk med tema håndtering av blod, blodkomponenter, 
celler og vev der vi fikk et avvik. Korrigerende tiltak er gjennomført, og tilbakemelding fra Helsetilsynet om 
lukking er mottatt i 2020.  Statens legemiddelverk har hatt tilsyn ved avdeling for laboratoriemedisin på 
tilvirkning av blod og blodkomponenter. Vi fikk to avvik der handlingsplan for lukking er oversendt 
tilsynsmyndigheten.  
 
Måloppnåelse for styrings- og kvalitetsindikatorer, pasientsikkerhet 
Styret er generelt godt fornøyd med utviklingen i de medisinskfaglige måleparameterne gjennom 2019. På 
mange områder skårer sykehuset godt sammenlignet med andre helseforetak, selv om det fremdeles er 
potensial for ytterligere forbedring innen enkelte fagområder. 
 
Tilgjengelighet 
Sykehuset har hatt en svak økning av ventetider gjennom året. Samlet sett var ventetid påstartet 57 dager 
per desember, hvilket er en økning på to dager fra 2018. Det er likevel grunn til å fremheve de korte 
ventetidene innenfor psykisk helsevern og rus – 40 dager i BUP, 36 dager i VOP og 30 dager innen TSB ved 
utløpet av året.  
 
Antall pasienter som har ventet mer enn ett år er redusert betydelig de foregående årene, men har i siste 
halvdel av 2019 ligget stabilt rundt 40 pasienter (42 per desember).  Dette er i hovedsak pasienter innen 
plastikkirurgi (postbariatri). Det er en ambisjon å redusere antallet. 
 
Situasjon vedrørende fristbrudd har gjennom første halvdel av året ligget på omkring én prosent. I siste 
halvår har dette økt noe, slik at fristbrudd påstartet i desember var 2,2 prosent. Den største utfordringen 
er innen mage-tarm, dvs. koloskopier hvor sykehuset har et høyt antall henvisninger. 
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Andel pasienter med passert planlagt tid (løftebrudd) har hatt en svak økning og var ved utgangen av året 
8.2 prosent. Hovedutfordringen er i øre-nese-hals. Her jobbes det med planlegging og logistikk for å 
redusere antallet. For øvrig har flere andre fagområder lyktes med å redusere denne måleparameteren. 
Det er spesielt grunn til å nevne ortopedisk avdeling, som gjennom målrettete tiltak har redusert antall 
løftebrudd til rundt 50. På systemnivå er nettverket for pasientadministrative saker (PASK) og 
sertifiseringsprogrammet for merkantilt personell etter modell fra Oslo universitetssykehus nyttige tiltak. 
 
Kreftpakkeforløp 
Alle aktuelle kreftpakkeforløp er innført ved sykehuset. Når det gjelder kreftpakkeforløpene har Sykehuset 
Telemark en høy andel kreftpasienter som registreres i pakkeforløp. Målet om at 70 prosent av 
pakkeforløpene skal være gjennomført innenfor de definerte forløpstidene er oppfylt med god margin 
også i år og sykehuset er samlet sett helt på topp i landet. Imidlertid er det fremdeles utfordringer innen 
enkelte av forløpene. Dette gjelder for prostatakreft, tarmkreft, gyn-kreft og lungekreft. Lungekreftforløpet 
i sykehuset valgt ut som et av fokusområdene for Regionalt innsatsteam (RIT) i 2020. 
 
Tildeling av direkte time  
Andel pasienter som får beskjed om time som et direkte svar på henvisningen (direkte time) har samlet 
sett ligget i overkant av 80 prosent. Barne- og ungdomsklinikken har utmerket seg med måloppnåelse på 
over 90 prosent i mange av månedene.  
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
I 2019 har helseforetaket videreført arbeidet fra Pasientsikkerhetsprogrammet med målsetting om å sikre 
varige strukturer for arbeidet.  
Organisasjonen har 100 prosent spredning i 11 av 13 innsatsområder. Innsatsområdene samstemming av 
legemiddellister og trygg utskriving av pasienten som likeverdig part har henholdsvis 92 prosent og 89 
prosent spredning. Som et ledd i «Ledelse av pasientsikkerhet» er det i løpet av året gjennomført fem 
pasientsikkerhetsvisitter med påfølgende gjennomgang i helseforetakets KPU (kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg).  
 
Infeksjoner  
Sykehusinfeksjoner, målt ved prevalens, skal i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst være under tre 
prosent. Målingene viser en nedadgående trend over år. I år var resultatene av prevalensmålingene 4,3 
prosent, 4,4 prosent, 3,5 prosent og 3,4 prosent. Det vil være et høyt fokus på infeksjonsområdet også 
videre, ikke minst på å holde postoperative sårinfeksjoner på et lavt nivå. 
 
Aktivitet  
Det er totalt registrert 309.700 pasienter til behandling i 2019, 29.100 innleggelser, 22.800 dagbehandlinger 
og 257.800 polikliniske konsultasjoner. Dette er tilnærmet det samme totale aktivitetsnivået som i 2018.  
Innen somatikk viser antall DRG-poeng i 2019 et nivå som er 1,9 % høyere enn i 2018. Antall polikliniske 
konsultasjoner i somatikken var 1,3 prosent høyere enn året før. 
BUP har en økning i antall konsultasjoner på 4,8 % fra i fjor. Målt i antall konsultasjoner er aktiviteten innen 
VOP 3,0 % lavere, og innen TSB 9,3 % lavere enn i 2018.  
 
Nedgangen innenfor TSB og voksenpsykiatri skyldes i hovedsak et økende antall vakante polikliniske 
terapeutstillinger. 
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Forskning  
I 2019 har forskere ved STHF vært medforfattere på 56 vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i 
inntektsmodellen for forskning.  Sykehuset hadde ingen doktorgrader, men to disputaser gjennomføres i 
januar 2020 og det er forventet ytterligere tre disputaser i 2020.  Forskningsproduksjonen fortsetter å øke 
og dette har gitt en økning på 1,5 millioner i overføringer til Sykehuset Telemark i år, sammenliknet med 
tidligere år.  
 
De interne forskningsmidlene for 2020 er fordelt til syv PhD-prosjekter, ett forskerstipend 
(postdoktorprosjekt) og to prosjekter i kategorien åpen prosjektstøtte. I tillegg har sykehuset fordelt 500 
000 av forskningsmidlene i samarbeidsprosjekter med Sykehuset i Vestfold til tre forskningsprosjekter. 
Barne- og ungdomsklinikken har fått gjennomslag for finansiering av to forskningsprosjekter tilknyttet 
Helse Sør-Øst sitt forbedringsprosjekt innen barne- og ungdomspsykiatri.   
 
Sykehuset har nådd en viktig milepæl ved at tre forskere ved STHF vil få akademiske toppstillinger ved 
medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo samt at sykehuset har fått på plass en akademisk toppstilling 
ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Det har vært en viktig målsetning i flere år for å styrke 
veiledningskompetansen og forskningsgruppene lokalt.  
 
Forskningsavdelingen jobber fortsatt sammen med personvernombudet og 
informasjonssikkerhetsansvarlig ved sykehuset for å bygge opp et nytt internkontrollsystem og en 
infrastruktur for forskning som er tilpasset ny personvernforordning. Dette arbeidet inkluderer også 
etablering av forskningsserver og nye programvarer for dataregistre og datahåndtering. Dette arbeidet er 
tidkrevende og vil kreve stor innsats videre framover. 
 
Samhandling med kommunene  
Sykehuset har etablert en fast struktur for samarbeid med kommunene i Telemark. Denne har ligget fast 
siden 2012 og skjer gjennom et overordnet samarbeidsutvalg (høyeste administrative nivå i kommuner og 
sykehuset, samt på et samarbeidsutvalg (kommunalsjef og klinikksjefsnivå). 
 
Samhandling utøves på ulike måter og arenaer og eksempler på dette er; Likemannsprosjektet med ti 
samhandlende aktører innen rus og avhengighet, Akuttkjedeprosjektet med deltakelse fra kommunene og 
andre samarbeidspartnere, erfaringsseminarer for bruk av kommunale ø-hjelpsenger innen somatikk, rus 
og psykisk helse, erfaringsseminar for alle kommunene innen digital samhandling og planer for videre 
utrulling, kompetansenettverk innen digital samhandling, samarbeidsfora innen psykisk helse rus og 
avhengighet, kommuneoverlegeforum i Telemark i drift sammen med praksiskonsulent-ordningen (PKO) og 
klinikksjefer ved sykehuset, fastlegeforum i Vest-Telemark hvor aktuelle spesialister fra sykehuset blir 
invitert.  Sykehuset har i samarbeid med kommunene laget en egen geriatriplan for Telemark, og sykehuset 
har flere ambulante tjenester sammen med kommunene. Det gjennomføres evalueringsmøter med 
kommunene innen flere fagfelt for å se om det er områder som vil styrke samarbeidet. 
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HR og arbeidsmiljø 
 
Arbeidsmiljø 
Sykehuset Telemark jobber systematisk med sitt arbeidsmiljø.  At ansatte trives på jobb har stor betydning 
for utviklingen av sykefraværet, og påvirker også pasientsikkerheten. God pasientbehandling forutsetter 
motiverte og kompetente medarbeidere. Både styret og ledelsen ved sykehuset er opptatt av å gi 
medarbeiderne gode arbeidsforhold og kompetanseutvikling.  
Det er tett og god dialog mellomhovedverneombudet, tillitsvalgte og ledelsen.  
Innen HMS-området er det i 2019 gjennomført en rekke kurs for nye og eksisterende ledere i utvalgte 
temaer. 
Varslingsutvalget ved sykehuset har i 2019 behandlet fire saker. 
   
Kompetanseutvikling 
Foretaket har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle nøkkelpersonell innen alle grupper av ansatte.  
 
Sykehuset har deltatt i programmet «Ledermobilisering» i regi av Helse Sør-Øst med 16 deltakere. 
Programmet startet høsten 2019 og fortsetter i 2020. Sykehuset har også gjennomført lederutvikling for to 
klinikker, Akutt- og beredskapsklinikken og Kirurgisk klinikk. Dette tiltaket vil bli videreført for flere klinikker 
i 2020. Det er besluttet obligatoriske e-læringskurs for alle nyansatte i tillegg til anbefalte e-læringskurs for 
nye ledere. 
 
Fagspesifikk opplæring og kompetanseheving skjer løpende i et stort omfang i den enkelte klinikk. I løpet 
av året har det vært gjennomført en rekke fagkurs, kurs i god ressursstyring og bedre arbeidsplanlegging. 
Det har også vært gjennomført en rekke kurs innen sykehusets IT-verktøy. Sykehuset har e-læringsportal 
som benyttes for å gi både medarbeidere og ledere kompetansepåfyll. 
 
Sykehuset har implementert ny utdanningsordning for Leger i spesialisering (LIS). Ny utdanningsordning 
omfatter kompetanseheving for overleger innen veiledning. 
 
Medarbeiderundersøkelse 
Sykehuset gjennomførte medarbeiderundersøkelse, ForBedring, våren 2019. Undersøkelsen følges opp 
med samtaler mellom leder og medarbeidere, og det jobbes systematisk med tiltak i HMS-handlingsplanen 
knyttet til både forbedring og bevaring av tiltak som påvirker arbeidsmiljøet. Sykehuset har utarbeidet et 
hjelpeverktøy for ledere som skal følge opp undersøkelsen ForBedring. 
 
Bemanning 
Sykehuset Telemark hadde et forbruk av brutto månedsverk på 2990,2 i 2019, som er en økning på 19,2 
månedsverk eller 0,66 prosent fra 2018.  
I den overordnede HMS - handlingsplanen er det satt som mål at gjennomsnittlig avgangsalder skal være 
minimum 63 år i 2019. Gjennomsnittsalder for pensjonering har gått litt opp i 2019 til 63,3.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i 2019 var 6,9 prosent, mens det i 2018 var 6,96 prosent. Korttidsfraværet utgjorde 2,1 
prosent av fraværet, og langtidsfraværet 4,8 prosent. 
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Utvikling - omstilling 
Sykehuset har etablert prosjektet «Operasjon 2020», som i år har vurdert potensialet for endring, 
nødvendig omstilling og forbedrede arbeidsprosesser i Kirurgisk klinikk.  
 
Skader og ulykker ansatte 
Antall registrerte hendelser som gjelder skade eller fare for skade på ansatte i 2019 er noenlunde jevnt 
med 2018. Dette gjelder både hendelser registrert på ulike skadetyper og vold og trusler. Innen hendelser 
registrert på ulike skadetyper er det stikk/ kuttskader og muskel/skjelettskader som dominerer. Innen 
stikk/kuttskader har det vært fokusert på rutiner og nytt utstyr for å redusere slike skader. Innen muskel/ 
skjelettskader er det en stor sammenheng med belastning på de ansatte ved vold og trusselhendelser. Det 
er en jevn høy rapportering av volds- og trusselhendelser og spesielt innen Klinikk for psykisk helsevern og 
rusbehandling. Det er de seneste år meldt om en økt alvorlighetsgrad av voldsepisoder og det er satt i gang 
tiltak i sykehuset for økt opplæring og håndtering av vold og trusler. Tall for alvorlighetsgrad og fravær 
etter personalskader viser at det er behov for et fortsatt fokus på å jobbe forebyggende for å redusere 
antall slike hendelser hos ansatte. 
 
 
 
Oversikt over hendelser registrert innen personalskader, volds og trusler og alvorlighetsgrad 
 

 2018 2019 
Hendelser registrert på skadetype: 

  

Stikk/Kutt 73 75 
Muskel /skjelett 69 67 
Hendelser registrert på vold og 
trusler: 

                          
 

Vold og trusler 587 541 
Alvorlighetsgrad og fravær etter 
personalskader og vold og trusler: 

  

Legebehandling 32 39 
Sykemelding 15 21 

 
 
Lønn og lønnsoppgjør  
Det samlede lønnsoppgjøret, som var et mellomoppgjør, ble gjennomført med økonomisk ramme på 3,2 
prosent. Resultatet var på linje med andre helseforetak, og med tilsvarende ramme som kommunisert av 
frontfagets parter.   
 
Likestilling og diskriminering 
Det er god balanse mellom kvinner og menn i styret med fire kvinner og fire menn i helseforetaket 
Ledergruppen i Sykehuset Telemark besto av 12 personer, hvorav fire kvinner.  
Av totalt 147 ledere ved sykehuset, er det 97 kvinner og 50 menn. Dette utgjør en kvinneandel på 66 
prosent. Når det gjelder alle ansatte ved sykehuset, utgjør kvinneandelen ca. 77 prosent. Sykehuset er 
bevisst på å skape bedre kjønnsbalanse ved rekruttering av nye medarbeidere. 
 
Sykehuset Telemark HF har gjennomført kartlegging av snittlønn i utvalgte stillingsgrupper, andel deltid og 
andel nyansatte fordelt på kjønn for 2019. Kartleggingen viser at menn i gjennomsnitt tjener mer enn 
kvinner innenfor stillingsgruppene som er kartlagt. Kvinner arbeider mer deltid enn menn i alle 
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stillingsgrupper, med unntak av leger, psykologer og pasientrettede stillinger.  Andel nyansatte i 2019 viser 
en overvekt av kvinner, i alle stillingsgrupper, med unntak av diagnostisk personell og leger. 
 
Menneskerettigheter 
Sykehuset Telemark verdigrunnlag legger opp til at alle pasienter skal behandles på en likeverdig måte 
uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk bakgrunn, kulturell- eller religiøs tilknytning.  
 
Arbeidstakerrettigheter 
Sykehuset Telemark er en IA-bedrift og tilstreber å ha en inkluderende arbeidsgiverpolitikk. Foretaket har 
medarbeidere fra mange nasjoner som gir stort kulturelt mangfold. Sykehuset Telemark anerkjenner 
internasjonale og nasjonale arbeidstakerrettigheter. De ansatte har rett til å være medlem av 
arbeidstakerorganisasjonene som er representert ved sykehuset. Sykehuset etterlever GDPR-regelverket 
knyttet til håndtering av ansattopplysninger. 
 
Samfunnsansvar 
Sykehuset Telemark forplikter seg til å utøve sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og ansvarlig måte. 
Sykehuset er bevisst sitt samfunnsansvar for å gi Telemarks befolkning likeverdige og gode helsetjenester, 
og jobber hele tiden aktivt for å forbedre det medisinske tilbudet til befolkningen.  
Sykehuset har implementert etiske retningslinjer etter regional modell, som skal være styrende for driften 
og for ansattes atferd. Alle ansatte gjennomfører e-læringskurs for å trene sin etiske vurderingsevne. 
Sykehuset legger stor vekt på informasjonssikkerhet og sikring av pasientinformasjon. Derfor er det også 
på disse områdene utarbeidet eget informasjonsmateriell med tilhørende opplæring. 
Risikovurderinger inngår som obligatorisk i alle beslutningsprosesser av betydning, med vurdering av 
beslutningens konsekvenser både etisk og samfunnsmessig. 
Sykehuset har også i år gitt en julegave til Leger uten grenser.  
 
 
Klima og miljø 
Sykehuset Telemark har fokus på miljø og bærekraft og vil bidra til å nå nasjonale klimamål og en mer 
bærekraftig utvikling og har bl.a. tatt inn flere av FNs bærekraftsmål i vår miljømålsetting. Vi har i vårt 
klimaregnskap fokus på vår utvikling på Co2-utslipp og ser at det er noe nedgang fra 2018. 
Sykehuset Telemark HF er sertifisert etter ISO-standard for miljø (ISO 14001). Som del av foretakets styring 
med sin miljøpåvirkning gjennomføres det årlig en kartlegging og risikovurdering av forhold som kan 
påvirke det ytre miljø. Vesentlige miljøaspekter gjennomgås i forhold til lovkrav, tiltak for styring og 
kontroll og gir grunnlag for årlige miljømål som organisasjonen samlet skal jobbe med for å redusere 
negativ miljøpåvirkning.  Det er satt overordnede miljømål for perioden 2020 – 2022 som hele sykehuset 
skal bidra til å nå med aktuelle delmål og tiltak ut ifra tjenesteområde. Det er satt mål for å redusere 
sykehusets Co2-utslipp, redusere unødig forbruk av ressurser innen forbruksmateriell, legemidler og 
medisinske forbruksvarer, redusere matsvinn og redusere bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det er 
satt mål om økt fokus på miljøhensyn ved anskaffelser og økt samhandling om miljømål. Et nasjonalt 
miljømål som er videreført er å redusere bruken av bredspektret antibiotika. Det er stort engasjement for 
miljøarbeid ute i organisasjonen og det er oppnådd gode resultater på flere områder som redusert 
antibiotikabruk, redusert spesialavfall, redusert matsvinn, fokus på Co2-utslipp ved å redusere transport og 
øke bruken av Skype-møter.       
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Nøkkeltall fra klimaregnskapet 
Klima påvirkningsfaktor Forbruk 2018 Forbruk 2019 Utslipp Co2 2019 (tonn) 
Lystgass (kg) 710 729 210,7 
Kuldemedier (kg) 79 110 182,8 
Vannforbruk (m3) 82 303 100 000  
Restavfall (tonn) 558 595  
Diesel (liter) Aggregat 1000 7000 18,8 
Fyringsolje 8659   
Elkjele (kWh) 432 977 280 060 78,4 
Fast kraft (kWh) 23 278 360 23 686 006 6 632,1 
Fjernvarme (kwt) 18 984 100 19 272 600 2 505,4 
Naturgass (m3) 2974 17 805 41,7 
Flyreiser 
ansatte  innenlands (km) 

171 128 189 289 32,2 

Flyreiser ansatte 
utenlands (km) 

229 708 124 819 12,5 

Ambulansetransport bil 
(diesel liter) 

131 957 111 013 297,5 

Pasienttransport Drosje 
(km) 

2 350 000 1 950 000 331,5 

Pasienttransport egen bil 
(km) 

10 896 278 10 811 961 1 838,0 

Sum utslipp Co2 (2019)   12 181,6 
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Årsregnskap 2019 
 
Årsregnskapet 
I henhold til regnskapsloven § 3-3, bekrefter styret og administrerende direktør at regnskapet er 
utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og det vurderes at regnskapet gir et rettvisende 
bilde av Sykehuset Telemark HFs drift og finansielle stilling pr. 31.12.2019. 
 
Styringsmål og resultat 
Sykehuset styringsmål for 2019 har vært et overskudd på 30 millioner kroner. Årsresultatet for 2019 ble et 
overskudd på 43 millioner kroner.   
 
Inntekter 
Driftsinntektene utgjorde totalt 4.029 millioner kroner. Basisrammen utgjorde 2.406 millioner kroner, 
aktivitetsbaserte inntekter (ISF- og polikliniske inntekter) utgjorde 1.437 millioner kroner og øvrige 
driftsinntekter utgjorde 186 millioner kroner. Finansinntektene utgjorde 20 millioner kroner. 
 
Kostnader  
Driftskostnadene utgjorde 4.004 millioner kroner. Lønns- og personalkostnadene var 62,2 prosent av totale 
driftskostnader og utgjorde 2.450 millioner kroner. Øvrige driftskostnader utgjorde 1.553 millioner kroner, 
herav av- og nedskrivninger 100 millioner kroner. Finanskostnadene utgjorde 2,5 millioner kroner.  
 
Balanse og likviditet 
Balansesummen pr. 31.12.2019 er på 3.134 millioner kroner, mens den var på 3.026 millioner kroner pr. 
31.12.2018. 
 
I løpet av 2019 ble det foretatt investeringer i varige driftsmidler for 64 millioner kroner. Ved utgangen av 
2019 har bygg- og anleggsmidlene en bokført verdi av 1.045 millioner kroner. Medisinskteknisk utstyr, 
transportmidler, inventar og øvrig utstyr har en bokført verdi av 216 millioner kroner. Anlegg under 
utførelse utgjør 7 millioner kroner. 
 
Kortsiktig gjeld pr. 31.12.2019 er 640 millioner kroner og overstiger omløpsmidlene, som er på 337 
millioner kroner.  
 
Sykehuset Telemark HF har pr. 31.12.2019 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 7.323 millioner kroner 
mot 7.523 millioner kroner pr. 31.12.2018, mens netto pensjonsforpliktelse er på 523 millioner kroner mot 
1.253 millioner kroner per 31.12.2018. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke sykehusets framtidige likviditet i 
form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 31.12.2019 utgjør ikke resultatført estimat- og 
planendringer -896 millioner kroner mot -1.685 millioner kroner pr. 31.12.2018. Framtidige 
resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende. 
 
Ved utgangen av 2018 hadde foretaket en kontantbeholdning på 92 millioner kroner (inkludert 
skattetrekksmidler). Foretaket har en driftskredittlimit pr. 31.12.2019 på 75 millioner kroner. Innestående 
på konsernbankkontoen pr. 31.12.2019 er 132 millioner kroner. Dette er klassifisert som en kortsiktig 
fordring i regnskapet. 
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Disponering 
Årets overskudd på 43 millioner kroner overføres til “Annen egenkapital”. Sum egenkapital utgjør etter 
dette 2.356 millioner kroner.  
 
Markedsrisiko 
Sykehuset Telemark HF er lite eksponert for endringer i valutakurser. Foretaket er eksponert mot 
endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente.  
 
Kredittrisiko 
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk 
sett har vært lite tap på fordringer.  
 
Likviditetsrisiko 
Sykehuset Telemark HF vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å 
innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. 
 
Avleggelse av regnskapet – fortsatt drift 

Styret bekrefter at regnskapet for 2019 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.   

Utbruddet av COVID-19 (koronavirus) er erklært som en pandemi av Verdens Helseorganisasjon. Det er 
ultimo mars et betydelig antall personer som har testet positivt på korona-virus i Norge og mange ansatte 
ved sykehuset er i karantene. Basert på dette og utviklingen i andre land ble sykehusdriften lagt vesentlig 
om fra midten av uke 11 2020. Formålet var å forberede sykehuset på å håndtere en stor tilstrømning av 
pasienter som trengte behandling pga koronravirus, herunder et stort forventet omfang av pasienter som 
ville ha behov for intensivbehandling. Tiltakene for å forberede og å håndtere en situasjon med et stort 
antall korona-smittede pasienter vil få stor betydning for sykehusets måloppnåelsen på mange områder. 
Den økonomiske situasjonen i 2020 for Sykehuset Telemark HF forventes å bli betydelig påvirket. 

Fra årsskiftet og fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning 
som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. 

Helseforetaksloven § 5 fastslår at Sykehuset Telemark HF ikke kan gå konkurs eller at gjeldsforhandlinger 
kan åpnes. 
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Framtidsutsikter  
 
Sykehuset Telemark tilbyr et godt helsetilbud til lokalbefolkningen i eget opptaksområde og fagmiljøene 
har god kompetanse til å utføre ”sørge for” oppgaver og regionale funksjoner for Helse Sør-Øst. Det har 
vært en positiv utvikling på flere av kvalitets- og aktivitetsmålene i sykehuset. De generelle ventetidene er 
lave og spesielt innen psykisk helsevern går sykehuset inn i det nye året med god tilgjengelighet. 
  
Hovedutfordringen for sykehuset er fremdeles å balansere helsetjenestenes tilgjengelighet, kvalitet, 
innhold og kostnadseffektivitet. Helsetjenestene som tilbys skal utformes i takt med medisinsk utvikling og 
være godt tilpasset befolkningens behov. Det vil legges vekt på optimale behandlingsforløp og en 
sammenhengende behandlingskjede, som gir et helhetlig tilbud. Styrets vurdering er at arbeidet med å 
forbedre kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet må fortsette i nært samarbeid med ansatte, 
ledelse og brukere.   
 
Det er også utfordrende å nå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, selv om sykehuset heller ikke ved inngangen til 2020 er langt unna målet. Etablering av 
flere nye aktører innen fritt behandlingsvalg utfordrer sykehusets ressursbruk og bidrar ikke nødvendigvis 
til optimal bruk av den totale behandlingskapasiteten 
 
Ansatte i helsesektoren forventes å bli en knapphetsfaktor i årene fremover. Det er derfor viktig for 
Sykehuset Telemark å fremstå som en attraktiv kunnskapsbedrift, med systematisk fokus på 
kompetanseutvikling og effektive måter å jobbe på.  
 
For å oppnå ytterligere forbedring av effektiviteten, er det viktig å planlegge ressursbruken i et lengre 
perspektiv. Spesielt planleggingshorisonten for legenes arbeidstid må utvides for å sikre effektiv drift.  
 
Sykehuset vil også gjennom 2020 ha et betydelig fokus på omstilling og endring. Det er også et mål for 
2020 at produktiviteten forbedres og at sykehuset leverer mer helsetjeneste med mindre ressursbruk. 
Vesentlig produktivitetsforbedring er nødvendig for å skape langsiktig bærekraft, og legge til rette for å 
gjennomføre langsiktige investeringsplaner. Samtidig må kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas og utvikles. 
 
Rekruttering av nøkkelkompetanse forventes å være en utfordring fremover. For å utvikle et godt 
tjenestetilbud vil det være avgjørende å videreutvikle sykehuset som en attraktiv arbeidsplass for 
kompetente medarbeidere. Sykehuset vil fortsette å styrke arbeidet med kompetansestyring.  
 
Sykehuset Telemark fikk i slutten av mars mandat for konseptfase for utbygging av somatikk Skien. 
Prosjektet eies av Helse Sør-Øst HF og prosjektledelse utføres av Sykehusbygg HF. Prosjektet ble ganske 
rask etablert med styringsgruppe og prosjektledelse, men hadde de første månedene ikke den ønskede 
fremdrift. De siste månedene av året er det jobbet godt med prosjektet og administrasjonen gjorde like før 
jul sitt foreløpige vedtak om valg av konsept. Styret planlegger å vedta sin innstilling i januar 2020 og 
forventer at styret i HSØ gjør 3BA beslutning i mars.  
  
Styret legger til grunn at aktivitetsveksten vil være høyere innen psykiatri og TSB enn i somatikken. 
Aktivitetsøkningen fremover vil tilpasses innbyggernes behov for spesialist helsetjenester, i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. 
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Med Telemarks befolkningsutvikling legger ikke styret til grunn realøkonomisk økning i bevilgningene. Det 
er nødvendig å øke investeringsnivået i årene som kommer og styret ser derfor behovet for at driften 
forbedres. Styret vurderer dette til å være krevende, men mulig.  
 
Styret vil rette en stor takk til sykehusets ledelse og ansatte for godt arbeid i 2019. 

 
 
 
 

Sykehuset Telemark HF, Skien, 25. mars 2020 
            
            

            
Per Anders Oksum Styreleder  Kine Cecilie Jordbakke  Nestleder 
            
            
            
Nils Kristian Bogen Styremedlem  Turid Ellingsen   Styremedlem 
            
            
            
Per Christian Voss Styremedlem  Ann Iserid Vik-Johansen Styremedlem 
            
            
            
Kristine Strandheim Sunde Styremedlem  Kristian Wiig Styremedlem 
            
            
          
  Tom Helge Rønning     
  Adm. direktør     
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
 
Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2021-2024 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
024-2020 Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit  Beslutning 22.04.2020 

                                                                                                   
 
Trykte vedlegg:  

• HSØ styresak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024. Planforutsetninger 
• Budsjettskriv nr. 3 fra RHF – Inntektsforutsetninger og øvrige forutsetninger 
• Drøftingsprotokoll fra møte med foretakstillitsvalgte 15. april 2020 

 
Ingress: 
Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2021-2024 
med framskriving til 2040, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet.  
 
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 er utarbeidet under større usikkerhet enn i en normal situasjon. 
Som følge av utbruddet av koronavirus, ble sykehusdriften fra midten av uke 11 lagt vesentlig om, 
for kunne håndtere en forventet tilstrømning av pasienter. Tiltakene for å forberede og håndtere en 
situasjon med et stort antall korona-smittede pasienter vil få stor betydning for sykehusets 
måloppnåelse i 2020 og også den økonomiske situasjonen forventes å bli betydelig påvirket. 
Effekten er for øyeblikket høyst usikker og er derfor ikke hensyntatt i utarbeidelsen av ØLP 
2021-2024. I arbeidet med langtidsplanene er det lagt til grunn en styringsfart ved utgangen av 
2020 i tråd med årets vedtatte budsjett. Det er videre forutsatt en normal driftsituasjon i 2021. 
 
Resultatbanen i forrige ØLP (2020-2023) legger opp til en økning av driftsresultatet til 80 millioner 
kr. i perioden 2021-2024 og et driftsresultat på 100 millioner kr. fra 2025. I denne resultatbanen var 
det en betydelig økning av driftsresultatet fra 2020 til 2021 (fra 30 til 70 mnok). Da omstillingsarbeid 
er krevende og varige endringer i arbeidsprosesser tar tid å implementere, vurderes det at en slik 
resultatutvikling er forbundet med for høy risiko. Administrerende direktør legger frem for styret en 
alternativ resultatbane med jevnere stigning (60, 80, 85 og 95 mnok for perioden 2021-2024) og 
videreføring av resultatmålet på 100 mnok fra 2025. Denne resultatbanen er forbundet med noe 
mindre risiko og gir foretaket rom til å jobbe strukturert med forbedringstiltak på en slik måte at 
robuste og varige forbedringer realiseres.  
 
For sykehuset er det nødvendig å oppnå forbedringer som sikrer en resultatbane på 100 mnok også 
etter at USS-prosjektet er gjennomført. Dette for å sikre bæreevne for økte finanskostnader og 
avskrivninger som følger av USS-prosjektet, i tillegg til løpende (ordinære) investeringer ved 
sykehuset. Samlet gir dette et behov for å realisere  driftseffektiviseringer på omlag 225 millioner 
kroner de neste 5 årene. 
 
Investeringsrammene i planen er resultat av en stram prioritering av IKT-prosjekter, MTU 
reanskaffelser og bygningsmessige oppgraderinger, vurdert som nødvendige for å gjøre klinikkene i 
stand til å nå målsettingene for medisinske parametere og aktivitetsvekst.  
 
Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske 
langtidsplanen som behandles 26. juni 2020. Det er et krav at disse innspillene behandles i 
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helseforetaksstyrene, noe som innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres i det 
enkelte helseforetak.  
 
Forslag til vedtak:  
 

1. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan med budsjettert resultatbane som fastsettes i møtet 
og investeringsprofil som beskrevet i saken 

2. Styret ber administrerende direktør legge ØLP til grunn for neste års budsjettarbeid. 
 
 
 
Skien, den 15. april 2019 
 
 
Tom Helge Rønning 
administrerende direktør  
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1. Innledning  
Sykehuset Telemark har utarbeidet en overordnet økonomisk langtidsplan for perioden 2021-2024 
med framskriving til 2040, basert på behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet. 
 
Situasjonen som har oppstått som følge av utbruddet av koronavirus vil få stor betydning for 
sykehusets måloppnåelse i 2020. Effekten er høyst usikker og er ikke hensyntatt i utarbeidelsen av 
ØLP 2021-2024. Det er lagt til grunn en styringsfart ved utgangen av 2020 i tråd med årets vedtatte 
budsjett. Det er videre forutsatt en normal driftssituasjon i 2021. 
 
Saken presenterer et utdrag av planforutsetningene og oppdaterte rammebetingelser fra Helse Sør-
Øst RHF for perioden 2021-2024, samt konsekvensvurderinger for virksomhetsstyringen og 
budsjettutfordringen fremover. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på 
realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling. Tiltak for å oppnå det planlagte 
resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Det forutsettes at alle målsettingene om 
kvalitet, aktivitet, tilgjengelighet og økonomi oppnås samtidig. 
 
Sykehusets innspill til ØLP skal leveres til eier (Helse Sør-Øst RHF) 21. april. Helseforetakenes 
økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen som 
behandles 26. juni 2019. 
 
Eier legger til grunn at de resultatmål for 2021 som helseforetakene nå gir som innspill til økonomisk 
langtidsplan, i stor grad vil være førende for de resultatkrav som vil bli vedtatt av styret i det 
regionale helseforetaket og tatt inn i Oppdrag og bestilling for 2021.  
 
Budsjettopplegget i ØLP for Sykehuset Telemark har ambisiøse målsettinger som vil utfordre hele 
organisasjonen. Videre arbeid med realisering av virksomhetsplanene innarbeidet i ØLP fortsetter 
som en del av budsjettprosessen 2021. Sykehusets strategi 2020-2022 vil også legge rammer for dette 
arbeidet.  
 
 

2. Rammer og føringer gitt av Helse Sør-Øst 

2.1 Planforutsetninger 2021-2024  
Regional utviklingsplan 2035 utgjør det strategiske grunnlaget for økonomisk langtidsplan 2021-
2024 og skal legges til grunn for planperioden sammen med ny Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020-2023.  
 
Det har vært en betydelig effektivisering i helseforetakene over en lang periode, men samtidig er det 
rom for å forbedre koordinering, logistikk og støttesystemer. Nye og mer fleksible arbeidsformer må 
vurderes og konkretiseres, og ny teknologi må i større grad tas i bruk for å øke kapasitet og kvalitet. 
Spesialisthelsetjenesten må legge til rette for at pasienter kan få oppfølging og behandling utenfor 
sykehus og at pasientene kan ta mer aktivt del i planlegging og gjennomføring av tjenestene. 
Pasienter med behov for hyppig og omfattende tilgang på spesialisthelsetjenester må ivaretas bedre i 
samarbeid med primærhelsetjenesten gjennom arbeid i helsefellesskapene. Det må fortsatt legges 
vekt på å redusere uønsket variasjon og risikoen for uønskede hendelser.  
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Helse Sør-Øst har prioritert fem satsingsområder i den regionale utviklingsplanen: 
1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

Satsingsområdene som beskrives i planen vil være viktige for å videreutvikle «pasientens 
helsetjeneste». 
 
Økonomisk langtidsplan er et viktig virkemiddel for å gjennomføre tiltakene i Regional 
utviklingsplan 2035. For å lykkes med målene og satsningsområdene vil Helse Sør-Øst bidra til 
måloppnåelse og effektiv ressursbruk ved god virksomhetsstyring, realisere gevinster av 
investeringsprosjekter og redusere risiko ved at bedre økonomiske resultater oppnås i forkant av 
investeringsprosjekter.  
 
I tillegg til målene uttrykt gjennom Regional utviklingsplan 2035 legges målene i 
oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2020 til grunn. Der framgår det at 
spesialisthelsetjenesten skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede 
styringsmål:  

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

 
 

2.2 Det generelle utfordringsbildet i foretaksgruppen  
Befolkningsutvikling 
I vårt sykehusområde forventes det lav befolkningsvekst fremover, samtidig som andelen av 
befolkning over 80 år forventes å ligge på et relativ høyt nivå. I planperioden må det tas høyde for at 
antallet eldre som lever med kroniske og livsstilssykdommer øker jevnt og vil legge økende press på 
foretakets ressurser.  
 
Det er ikke lagt opp til realvekst i ressurstilgangen de kommende årene, ut over kompensasjon for 
økte kostnader som følge av aktivitetsvekst, noe som betinger mer effektiv drift i årene fremover.  
 
Økonomiske resultater  
Det gis føringer om positivt økonomisk resultater på minst 2,5 % av samlede inntekter, for å sikre en 
bærekraftig drift og tilstrekkelig likviditet til fremtidige investeringer. 
 
Pasientbehandling  
Aktivitetsbehovet påvirkes av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
sykdomsutvikling, ny diagnostikk, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder, ny teknologi og 
nye legemidler, samt andre helsepolitiske prioriteringer. Samtidig bør det i større grad igangsettes 
tiltak for å redusere forbruket av helsetjenester som ikke har tilstrekkelig dokumenterbar effekt, for å 
frigjøre ressurser som er nødvendige for å kunne møte det økte behovet for helsetjenester. 
 
Aktivitetsforutsetninger 
I planperioden skal følgende forutsetninger legges til grunn for aktivitet og prioritering:  
 

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021  
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• Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være minimum 6 % i planperioden  
• Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være 

høyere enn for somatikk  
• Det gis spesifikke aktivitetskrav per helseforetak/sykehus for 2021, hvor Akershus 

universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF skal ligge over snittet i Helse Sør-Øst; Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF 
skal ligge om lag som snittet i Helse Sør-Øst; og Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset 
Telemark HF skal ligge under snittet i Helse Sør-Øst.  

 
 

2.3 Utvikling av helsetjenesten 
Krav til tilgjengelighet og god kapasitetsutnyttelse 
Det forventes at helseforetakene intensiverer arbeidet med å bedre flyt i pasientforløpene for å 
utnytte tid, personell og økonomiske ressurser så godt som mulig. I planperioden vil det bli innført en 
ny indikator for planleggingshorisont som skal følges opp.  
 
Innen utgangen av 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 50 dager og minst 95 % av 
pasientavtalene skal overholdes. 
  
Målsettingen om reduksjon av ventetider for Sykehuset Telemark tar utgangspunkt i målene for 
2020: 50 dager for somatikk og 30 dager for psykisk helsevern og TSB. 
 
Arbeidet med reduksjon av uønsket variasjon skal prioriteres. Dette vil bidra til likeverdige 
helsetjenester, at unødvendige undersøkelser og behandling unngås, samt at ressurser utnyttes på best 
mulig måte.  
 
Innsatsen innen persontilpasset medisin og presisjonsmedisin skal gi mer presis diagnostikk og mer 
virkningsfull behandling til pasientene. Persontilpasset medisin krever ofte utredning med nye 
diagnostiske metoder som ikke rutinemessig er i bruk i dag. Dette gjelder både innen 
laboratoriemedisin og billeddiagnostikk. 
 
Teknologi i pasientens helsetjeneste  
Tjenester som tidligere krevde oppmøte hos helsepersonell skal kunne ytes til pasientene ved hjelp 
av videokonsultasjoner, oppfølging basert på pasientrapporterte data og sensorteknologi, samt 
nettbaserte behandlingsprogram. Spesielt for sårbare pasientgrupper flyttes det medisinske utstyret 
dit pasienten er og ikke omvendt. Brukerstyring og samvalg skal vektlegges og understøttes.  
 
Målene for digitalisering er knyttet til målene for pasientbehandling. Moderniserte journalsystemer 
skal bidra til bedre informasjonsdeling og mer effektive arbeidsprosesser. Digitale 
samhandlingsløsninger skal tilrettelegge for kommunikasjon både internt i og mellom kommuner og 
sykehus i helhetlige pasientforløp. 
 
Forskning og innovasjon 
Det gis føringer om videre utvikling av forskning og innovasjon, med regional målsetting om 5 % av 
ressursbruken avsatt til forskning. En betydelig vekst i de eksterne midlene til forskning er 
nødvendig for å nå dette målet. De siste årene har det i tillegg vært satset spesielt på innovasjon for å 
bidra til at forskningsresultater og erfaring fra helsetjenesten omsettes til forbedret pasientbehandling 
og utforming av tjenestetilbudet. 
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Sykehuset Telemark legger opp til fortsatt å øke i forskningsaktiviteten, gjennom bedre prosjekt- og 
søkekompetanse. Dette er viktig for å tilegne seg mer eksterne midler. Videre er det etablert et 
forskningsfond ved foretaket, og det jobbes med økning av fondsmidlene. Økt deltakelse i kliniske 
studier vektlegges også. 
 
 

2.4 Psykisk helsevern 
Psykisk helsevern skal prioriteres i planperioden: 

• veksten i aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn i somatikk 
• innen 2021 er målet i regionen at gjennomsnittlig ventetid er under 40 dager for psykisk 

helsevern voksne, under 35 dager for psykisk helsevern barn og unge, og under 30 dager for 
rusbehandling 

• pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling skal følges opp med koding og 
måloppnåelse innen standard forløpstider. Helseforetakene skal planlegge for å ha minst 80 % 
måloppnåelse når det gjelder standard forløpstider for pakkeforløp innen psykisk helsevern 

• helseforetakene må redusere variasjonen i, og omfanget av, avviste henvisninger innen 
psykisk helsevern 

• nettbasert behandling skal i løpet av planperioden innføres som en del av det ordinære 
tilbudet for vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon 
 
 

2.5 Kvalitet og pasientsikkerhet 
Pakkeforløp  
Helseforetakene skal i planperioden planlegge for å nå målene som er satt for pakkeforløpene.  
Innen pakkeforløp for kreft skal helseforetakene planlegge for å ha minst 70 % måloppnåelse for 
standard forløpstid innen hvert enkelt pakkeforløp.  
 
Pakkeforløp hjerneslag ble publisert 6. november 2019 og omfatter både fase 1 (akutt forløp) og fase 2 
(oppfølging og rehabilitering etter et akutt hjerneslag). 
 
Redusert antibiotikabruk 
Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for at målet om 30 % reduksjon i forbruk av 
bredspektret antibiotika i sykehusene i 2020 sammenliknet med 2012, samt sikre varige systemer og 
struktur for endring i forbruk. 
 
Reduksjon av uønskede hendelser  
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er førende for arbeidet med 
å utvikle faglig forsvarlige helsetjenester, arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet. Videreutvikling av avvikssystemer for å fremme læring og forebygge uønskede 
hendelser skal gis økt prioritet. Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med 
metoden Global Trigger Tool (GTT), skal reduseres på regionalt nivå 
 

2.6 Bemanning og kompetanseutvikling  
Helseforetakenes arbeid med å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos sine medarbeidere er 
avgjørende for å ivareta fremtidig kompetansebehov. Fokus på rett kompetanse og oppgavedeling er 
uttalte målsetninger. I Regional utviklingsplan 2035 er det særlig påpekt behovet for nye 
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arbeidsformer gjennom bruk av ny teknologi og mer brukerstyring. Det er viktig at de nødvendige 
tiltakene innarbeides og vurderes i planarbeidet for helseforetakene.  
 
Enkelte områder vil kreve ytterligere tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning. For måloppnåelse av 
prioriteringsregelen må regionen og helseforetakene øke innsatsen for å oppnå tilstrekkelig 
bemanning innen psykisk helsevern. Helseforetakene må blant annet sette av ressurser for å kunne 
videreføre innsatsen fra rekrutteringsprosjektet i psykisk helsevern for barn og unge. Analyser av 
kompetanse og behov må tas med i planarbeidet. 
 
Prinsippene for heltid og faste ansettelser skal være førende for rekruttering, samtidig som 
helseforetakene beholder god og kvalifisert arbeidskraft.  
 
Det legges fortsatt til grunn at helseforetakene øker innsatsen for en mer helhetlig og langsiktig 
bemanningsplanlegging. Bemanningsplanene skal bidra til gode og forutsigbare pasientforløp, samt 
trygt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidet med bemanningsplaner skal gjennomføres i samarbeid med 
ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Bemanningsutviklingen må i økende grad styres ved at det 
utarbeides bemanningsplaner som ivaretar arbeidsoppgaver og som tar høyde for variasjoner i 
aktivitet over tid. Bedre samsvar mellom aktivitet og bemanning er en nødvendig forutsetning for å 
nå målene. 
 
 

3. Sykehusets økonomiske rammeforutsetninger for perioden 
 
Basisinntekten fra eier for 2021-2024 viser følgende endringer:  
 

• Basisinntekten reduseres i tråd med den relative lave befolkningsveksten i opptaksområde 
Telemark sett i forhold til øvrige sykehusområder.  

• Midler til økt aktivitet som forventes bevilget i Statsbudsjettet 2020 er estimert til et høyere 
nivå enn ved forrige ØLP.  
 

 
 
Regional inntektsmodell 
 
I 2017 ble det gjennomført et regionalt prosjekt for videreutvikling av elementer i inntektsmodellen. I 
planforutsetningene for 2021-2024 er endringer i inntektsmodellen knyttet til anbefalingene fra 

SYKEHUSET TELEMARK HF
Beregning av foreløpig inntektsramme 2021 2022 2023 2024
Basisramme inkl. KBF forrige periode 2 440 351 2 457 442 2 474 995 2 492 389
Endringer 
Omfordeling inntektsmodell -7 268 -14 239 -14 241 -13 896 
Økt aktivitet 30 700 36 674           36 516             36 362             
Netto ABE -4 882 -4 882            -4 882              -4 882              
Oppdatering avregning PHV modell 2020 helse og arbeid 156
Oppdatering avregning TSB modell 2020 -1 616 
Foreløpig basisramme 2 457 442    2 474 995    2 492 389      2 509 974      
Forskning Basis 1 491 1 491 1 491 1 491
Forskning Tilskudd 0 0 0 0
Nasjonale kompetansesentra 0 0 0 0
Andre statlige tilskudd 4 926 4 926 4 926 4 926
Sum faste inntekter 2 463 859    2 481 412    2 498 806      2 516 391      

Økonomiplan 2021-2024
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prosjektarbeidet vedrørende volum og pris i abonnementsordningen ved OUS videreført. Endringer 
innen psykisk helsevern og TSB er fortsatt ikke innarbeidet.  
 
Videre er det foretatt ordinær oppdatering av kriteriesettene og aktivitetsdata som inngår i modellen.  
 
Det nasjonale inntektsmodellutvalget har levert sin innstilling til endringer i inntektsfordeling 
mellom de regionale helseforetakene (NOU 2019: 24). Dokumentet er nå til høring. Det er foreløpig 
uklart hvilke endringer som faktisk blir innført og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for den 
interne inntektsfordelingen i HSØ. 
  

3.1 ØLP-innspill fra Sykehuspartner HF 
Det er mottatt oppdaterte ØLP innspill fra Sykehuspartner HF, som viser en økning av tjenesteprisen 
i perioden 2021-2024 på ca. 28 mnok. Dette skyldes: 
 

• Metavision(kurve) har blitt breddet ut til flere sengeposter og implementert med flere 
funksjonaliteter f.o.m. 2021 

• Nye anlegg er driftsatt i løpet av 2020 og får helårsdrift fra 2021 
• Endret oppstartdato for større planlagte regionale prosjekter 
• Effekter av STIM prosjektet som følge av investeringer i modernisering av nett samt 

driftskostnader til tjenestemigrering 
 
Den samlede tjenesteprisen for leveranser fra Sykehuspartner øker fra 232,4 millioner kr. i 2020 til 
260,3 millioner kr. i 2024: 
 
ØLP 2021-2024 Budsjett ØLP ØLP ØLP ØLP

2 020             2 021             2 022           2 023           2 024           
IKT 209 072         209 314        210 935      218 571      235 349      
HR 14 430           15 300           15 200        15 100        15 200        
ERP 8 914             9 800             9 900           9 700           9 700           
Sum 232 416         234 414        236 035      243 371      260 249       

 

3.2 ØLP innspill fra Sykehusapotekene 
 
Sykehusapotekene har sendt en ØLP prognose som viser en brutto kostnadsøkning for 
medikamenter, i hovedsak vekst for H-resepter, kreftbehandling og nye kurer, på 60 millioner kroner 
i perioden 2021-2024, sammenliknet med i forventet nivå i 2020.  
 
Overføring av finansieringsansvaret for legemidler fra folketrygden til helseforetak kompenseres 
som regel i basisrammen, men helseforetakene må ta høyde for kostnadsøkninger utover kompensert 
nivå. 
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4. Medisinske parametre 
 
Det legges opp til reduserte ventetider og ingen fristbrudd i planperioden. Målsettingene for 
ventetider innen psykisk helsevern og TSB er ambisiøse og oppfyller prioriteringsregelen. 
Prioriteringsregelen vil fortsatt bli vektlagt i resultatoppfølgingen. 
 
Målsettinger for de viktigste medisinske parameterne i planperioden vises i tabellen under:  
 

 
 
 
Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet videreføres i planperioden. For å fortsette utviklingen i positiv 
retning er det vesentlig at kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektivet er en integrert del av drift og 
virksomhetsstyringen, i tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgssektoren. 
 
Det er et nasjonalt mål om å redusere tvang innenfor psykisk helsevern og rus. Det vil jobbes videre 
for å redusere nivået i løpet av planperioden.  
 
Reduksjon i forbruk av bredspektrede antibiotika er et globalt og nasjonalt anliggende ut fra 
resistensutviklingsproblematikk. Sykehuset Telemark ligger allerede i dag på et lavt nivå i regionen, 
og det iverksettes tiltak for å opprettholde det lave nivået på 30 % reduksjon. 
 

Målsetting medisinske parametre 2021-2024 2019 mål 2020 mål 2021 mål 2022 mål 2023 mål 2024
Tilgjengelighet

Fristbrudd ventende, gjennomsnitt per år 52 0 0 0 0 0
Fristbrudd pasient påstartet, gjennomsnitt per år 49 0 0 0 0 0
Gjennomsnittlig ventetid i dager - SOM påstartet 58 50 48 47 46 45
Gjennomsnittlig ventetid i dager - BUP påstartet 32 30 30 30 30 30
Gjennomsnittlig ventetid i dager - VOP påstartet 34 30 30 30 30 30
Gjennomsnittlig ventetid i dager - TSB påstartet 33 30 30 30 30 30
Langventere, antall 42 0 0 0 0 0
Antall pasienter passert tentativ tid 5 051  < 7 %  < 6 %  < 6 % 5  < 5 %
Oppdatert info HelseNorge 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Avvisningsrate psykisk helsevern 26,6 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 % < 15 %

Prioriteringsregelen
Vekst pol. aktivitet somatikk 1,4 % 6,1 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %
Vekst pol. aktivitet BUP, overgang til ISF fra 2017 4,8 % 6,2 % 0,3 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %
Vekst pol. aktivitet VOP, overgang til ISF fra 2017 -3,0 % 6,2 % 0,3 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %
Vekst pol. aktivitet TSB, overgang til ISF fra 2017 -9,3 % 6,3 % 0,3 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Korridorpasienter % (årlig gjennomsnitt) 1,6 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pakkeforløp

Andel kreftpasienter registrert i pakkeforløp 80 >70 >70 >70 >70 >70
Andel kreftpakkeforløp gjennomført innen definert forløpstid 74 >70 >70 >70 >70 >70
Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i BUP/PHV 80 >80 >80 >80 >80 >80
Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til 
påbegynt behandling TSB i døgnenhet

>60 >60 >60 >60 >60

Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk 
BUP/PHV/TSB

75 >80 >80 >80 >80 >80

Forbruk bredspektrede antibiotika - reduksjon sammenlignet med 2012 -30 % >30% >30% >30% >30% >30%
Antall registrerte pasientskader relatert til legemiddelfeil <2018 <2019 <2020 <2021 <2022
Tvangsbruk og tvangsinnleggelse - skal reduseres 

Antall tvangsinnlagte 296 <2019 <2020 <2021 <2022 <2023
Andel tvangsinnlagte 14,3 % <2019 <2020 <2021 <2022 <2023
Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak <2019 <2020 <2021 <2022 <2023

Åpne dokumenter 3 951 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000
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5. Aktivitet  

5.1 Somatikk 
 
Det planlegges en lavere aktivitetsvekst i somatikken i ØLP-perioden enn for regionen samlet. Det er 
gitt føringer om samlet aktivitetsvekst på 6 % i regionen, men spesifikt aktivitetskrav gitt til 
Sykehuset Telemark er lavere enn gjennomsnittet.  
 
Det legges opp til en vekst på 3,9 % i eget foretak i planperioden, med basis i budsjettert DRG-
aktivitet for 2020. Eventuelle endringer i DRG-vektene fra 2021 er ikke hensyntatt i veksten.  
 
Følgende målsetting for ISF-poeng i somatikken legges til grunn i ØLP 2021-2024: 
 

ISF poeng Faktisk 2019 B2020 2021 2022 2023 2024 vekst
Kirurgisk klinikk 19 412             19 686          19 860           20 034           20 208           20 382            
Klinikk for medisin 19 887             20 364          20 414           20 464           20 514           20 564            
Barne- og ungdomsklinikken 2 985               3 033             3 033             3 033             3 033             3 033               
Medisinsk Serviceklinikk 473                  550                550                550                550                550                  
ABK 99                    100                100                100                100                100                  
SSL 11                    10                  10                  10                  10                  10                    
UFORDELT 24                    -                 400                800                800                800                  
STHFutført i eget HF 42 891             43 743          44 367           44 991           45 215           45 439            3,9 %
- Pasienter fra andre regioner 188                  210                210                210                210                210                  
+ Telemarkinger i andre regioner 331                  360                360                360                360                360                  
+ Biologiske legemidler 2 835               2 800             2 800             2 800             2 800             2 800               
+ Årets nye legemidler 240                  -                 -                 -                 -                 -                   
Dag, døgn, pol, DBL, FBV "sørge for" 46 109             46 693          47 317           47 941           48 165           48 389             

 
Ufordelte poeng er knyttet til aktivitetsvekst som følge av sykehusovergripende prosjekter, i 
hovedsak Operasjon 2020. I forbindelse med budsjettprosessen 2021, vil det jobbes med 
konkretisering av aktivitetsplaner for å sikre god sammenheng mellom aktivitets-, bemannings - og 
kostnadsbudsjetter.  
 

5.2 Psykisk helse og TSB 
 
Følgende målsetting for ISF-poeng legges til grunn i ØLP 2021-2024: 
 

ISF PHV/TSB F 2019 B2020 2021 2022 2023 2024
 vekst fra 
B20-B24 

BUP 9 697        10 100         10 151           10 201           10 252           10 304           2,0 %
VOP 7 269        7 600           7 638             7 676             7 715             7 753             2,0 %
TSB 1 512        1 540           1 548             1 555             1 563             1 571             2,0 %
STHF 18 478      19 240         19 336           19 433           19 530           19 628           2,0 %  

 
Innen PHV/TSB er det kun polikliniske konsultasjoner som er ISF-finansiert. 
 
En aktivitetsvekst på 2,0 % i perioden krever en betydelig økning i produktivitet (flere konsultasjoner 
per behandler per dag) innen både PHV og TSB. 
 

6. Prioriteringsregelen 
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Det er et krav at aktivitetsveksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
hver for seg skal være høyere enn for somatikk. Prioriteringsregelen gir føringer om konkrete planer 
og tiltak for å oppnå en høyere aktivitetsvekst.  
 
Prioriteringsregelen måles i vekst i polikliniske konsultasjoner, ventetider og økning i kostnader for 
hvert av tjenesteområdene. 
 
Somatikken har lagt opp til en økning i antall polikliniske konsultasjoner på 1,9 %, og det kreves da 
en høyere økning innen hvert av tjenesteområdene PHV og TSB for hvert år i perioden. Det er 
planlagt aktivitetsveksten innenfor BUP, VOP og TSB på 2,2 % og prioriteringsregelen er følgelig 
innfridd. Samlet vekst i pasientbehandlingen for STHF er på 2,0 % i ØLP-perioden. 
 

 
 

 
 
Kostnadsutviklingen vil konkretiseres og kvalitetssikres i forbindelse med de årlige 
budsjettleveransene.  
  
Det vurderes fortsatt som krevende å oppfylle prioriteringsregelen framover, både for aktivitet og 
kostnadsutvikling. Erfaringsmessig har somatikken økt sin aktivitet for å sikre nødvendig inntjening, 
og dette utfordrer oppfyllelse av prioriteringsregelen for PHV og TSB. Sykehuset vil særlig prioritere 
arbeidet med ventetider og avvisningsandel i PHV og TSB, slik at vi best mulig grad sikrer 
tilgjengelighet. 
 
For å sikre raske vurderinger og inntak og dermed redusert ventetid i PHV og TSB, må andelen 
spesialister i de polikliniske disiplinene vurderes økt. 
 
 

7. Bemanningsutvikling 
På grunn av lav befolkningsvekst blir aktivitetsveksten i sykehuset relativt lav i årene fremover. Med 
en relativt lav aktivitetsvekst og samtidig forventninger om økt produktivitet og effektivisering, vil 
sykehuset over tid erfare reduksjoner i brutto årsverk. ØLP 2021-2024 viser en forventet reduksjon i 
bemanningen på 3,6 % fra budsjett 2020 frem til 2024. 
 
I tabellen under er det innarbeidet en reduksjon i bemanningen på 3,6 % fra budsjett 2020 frem til 
2024. Det er en reduksjon på 105 årsverk fra dagens nivå. For å nå målsettingen om 

Polikliniske konsulasjoner B2020 2021 2022 2023 2024
Vekst fra 

B20 til B21
Vekst fra 
B20-B24

Somatikk 178 330        178 630        179 630        180 630        181 630        0,2 % 1,9 %
BUP 30 550           30 629           30 829           31 029           31 231           0,3 % 2,2 %
VOP 52 950           53 088           53 433           53 780           54 130           0,3 % 2,2 %
TSB 11 900           11 931           12 008           12 087           12 165           0,3 % 2,2 %
STHF 273 730        274 278        275 900        277 526        279 155        0,2 % 2,0 %

Ventetider B2020 2021 2022 2023 2024
Somatikk 50 48 47 46 45
BUP 30 30 30 30 30
VOP 30 30 30 30 30
TSB 30 30 30 30 30
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produktivitetsøkning, må bemanningsreduksjonen realiseres samtidig med økt ISF-aktivitet på 3,9 % 
i somatikken og 2,0 % i PHV/TSB.  
 

Brutto årsverk

 Faktisk 
2019 

B2020 2 021            2 022            2 023            2 024            
endring B20-

B24

Kirurgisk klinikk 414                402                397                391                386                381                -5,3 %
Medisinsk klinikk 600                603                600                597                594                591                -2,0 %
Barne og ungdomsklinikken 224                225                224                223                222                221                -1,8 %
ABK 450                438                433                428                423                418                -4,6 %
MSK 287                291                290                290                290                289                -0,8 %
KPR 562                561                554                547                540                533                -5,0 %
SERVICE OG SYSTEMLEDELSE 318                311                311                307                302                298                -4,2 %
ADMINISTRASJONEN 136                122                121                120                119                118                -3,2 %
SUM 2 990            2 953            2 930            2 903            2 875            2 848            -3,6 %

Bemanning - brutto månedsve    

 Faktisk 
2019 

B2020 2 021            2 022            2 023            2 024            
endring B20-

B24

Somatikk 1 799            1 788            1 774            1 762            1 749            1 736            -2,9 %
Psykisk helsevern 603               602               595               588               581               574               -4,7 %
 - herav VOP 474                474                467                460                453                446                -5,9 %
 - herav BUP 130                128                128                128                128                128                0,0 %
TSB 54                  57                  57                  57                  57                  57                  0,0 %
Prehospitale Tjenester 137                128                126                124                122                116                -9,5 %
Administrasjon og fellestjenest 381                364                364                359                353                352                -3,6 %
Annet (Barnehagen) 16                  14                  14                  14                  14                  14                  -0,1 %
SUM 2 990            2 953            2 930            2 903            2 875            2 848            -3,6 %  

 
 
 

8. Budsjettutfordring og resultatbane 
 
Sykehuset Telemark har over flere år jobbet aktivt med effektivisering og produktivitetsvekst. Dette 
har materialisert seg i betydelige resultatforbedringer, i hovedsak drevet av lavere bemanning og 
tilhørende personalkostnader. Gjennom 2019 erfarte vi at nedgangen i årsverk stoppet opp og fokus 
for forbedringsarbeidet har blitt flyttet mot forbedret pasientflyt, redesign av arbeidsprosesser, 
kvalitetsarbeid/Lean og kontinuerlige forbedringer.  
 
Det jobbes aktivt med etablering av forbedringsaktiviteter på alle nivå og i ulike deler av foretaket. 
Vi har hatt bistand fra erfarne eksterne konsulenter i dette arbeidet, med mål om å etablere en styrket 
kompetanse og kultur for forbedringer i organisasjonen. Denne type arbeid er komplekst og tar tid. 
Erfaringer viser imidlertid at struktur og grundighet i omstillingsarbeidet koblet med en riktig 
kompetanse og kultur i organisasjonen legger grunnlag for varige og robuste forbedringer.  
 
Med bakgrunn i erfaringer med kompleksitet og omfang av internt forbedringsarbeid, vurderes det at 
det vil kreves noe mer tid for å realisere av merverdikravene som er lagt til grunn i resultatbanen ved 
forrige ØLP (økning i driftsresultatet til 70, 80, 80 og 80 millioner kr. i perioden 2021-2024). Vi 
mener imidlertid at det ved å bruke noe mer tid innledningsvis blir lagt til rette for å realisere større, 
mer varige og robuste forbedringer utover i planperioden.  
 
Det foreslås derfor en resultatbane på hhv 60, 80, 85 og 95 millioner kr. for 2021-2024 og 
deretter 100 millioner kr. fra 2025. Administrerende direktør legger vekt på at denne 
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resultatbanen er forbundet med noe mindre risiko og vil gjøre sykehuset bedre i stand til å 
realisere planlagt intern effektivisering.   
 
For perioden 2021-2025 må sykehuset oppnå driftseffektiviseringer på 225 millioner kroner for å 
kompensere endringene i rammeforutsetningene, håndtere økende kostnader som følge av den 
medisinske utviklingen og i tillegg sikre tilstrekkelig likviditet til ordinære investeringer og bære 
driftseffektene av USS prosjektet.  
 
Tabellen under viser hvordan en resultatforbedringen på 70 millioner kr. fra 2020 til 2025 forutsetter 
driftseffektivisering på 225 millioner kr. for å håndtere nye budsjettutfordringene i perioden. 
 
Resultat 2020 30 000               
Resultatmålsetting 100 000            
Budsjettutfordring:
Resultatøkning -70 000             
Buffer / omstillingskostnader / uforutsett
Inntektsmodell -90 000             
Økte bevilgninger Statsbudsjett 175 000            
Økte kostnader kvalitet/med.krav./nye oppgaver -125 000           
IKT investeringer / vedlikehold / øvrig drift -40 000             
USS - finans og avskrivninger, driftseffekter -75 000             
SUM budsjettutfordring -225 000            
 
 
Forventet resultatutvikling frem til 2026 og når ulike elementer i budsjettutfordringen inntreffer er 
illustrert i tabellen under: 

 
 Forventet resultatutvikling ØLP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM
Driftsresultat / foretakets styringsfart 30 000           30 000           60 000               75 000             85 000             95 000            100 000          30 000                    

Endringer rammebetingelser og nye forpliktelser: -                   
Trekk etablering avrusning - midlertidig støtte 2018 -                          
Basisbevilgninger - inntektsmodell - ØLP -14 000         -20 000             -20 000           -19 000           -17 000           -90 000                  
Basisbevilgning - aktivitetsøkning 35 000           35 000               35 000             35 000             35 000            175 000                  

-                          
Dyre medikamenter, kvalitetskrav, BHT, m.m. -25 000         -25 000             -25 000           -25 000           -25 000           -125 000                

-                          
Tjenestepris Sykehuspartner, Øvrig IKT, vedlikehold, m.m. -5 000           -5 000               -10 000           -20 000           -40 000                  

-                          
-                          
-                          

Finans/avskrivning USS -75 000           -75 000                  
Strålesenter  - etablering og drift -                          

-                          
Omstillingskostnader / risikobuffer / uforutsett* -21 000         -30 000             -5 000              4 000               -23 000           75 000            -                          
Økt budsjettutfordring -                 -30 000         -45 000             -25 000           -25 000           -30 000           -                   -155 000                

Planlagt intern effektivisering 
Merverdikrav ØLP 60 000           60 000           60 000               35 000             35 000             35 000            225 000                  
Forventet effekt av effektiviseringsarbeid 60 000           60 000           60 000               35 000             35 000             35 000            -                   225 000                  

Driftsresultat - alternativ resultatbane 30 000           60 000           75 000               85 000             95 000             100 000          100 000          100 000                  
Resultatgrad 0,8 % 1,5 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 2,5 %  
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Intern håndtering av sykehusets budsjettutfordring 
 
Sykehusets økonomiske situasjon er krevende og klinikkene har tidligere hatt utfordringer med å 
identifisere tilstrekkelige forbedringstiltak for å effektivisere driften i takt med styringsmålene. I den 
videre budsjettprosess, er det derfor lagt opp til en fordeling av merverdikravet mellom tiltak internt i 
klinikkene og sykehusovergripende prosjekter.  
 
På grunn av pandemisituasjonen er arbeid med forbedringstiltak for 2020 satt på vent. Så snart 
driftssituasjonen muliggjøre det vil dette arbeidet re-startes. Samlet konsekvens av dette vil avhenge 
av hvor lenge den ekstraordinære driftssituasjonen varer. 
 
  
I arbeidet med identifisering av effektiviseringsmuligheter og konkretisering av tiltak vil det 
fokuseres på en rekke områder som samlet vil bidra til å nå effektivitetsmålet, herunder: 
 

•  Redimensjonering og bedre utnyttelse av operasjons- og sengekapasitet   
• Økt produktivitet i poliklinikkene, flere konsultasjoner pr. dag 
• Aktivitetsstyrt ressursbruk 
• Bedre pasientflyt og mer effektive behandlingsforløp 
• Vridning fra døgn til dagbehandling  
• Riktig dimensjonering og fordeling av sengekapasitet  
• Gjennomgang av beredskapsnivå og alternative driftsmodeller  
• Samhandling og økt ambulant virksomhet 
•  Effektivisering av merkantile tjenester  
• Effektiv arealbruk  
• Bedre utnyttelse av rammeavtaler og reduserte innkjøpspriser 
• Endring av driftsmodell, strukturelle tilpasninger og bedre organisering for spesialiteter med 

driftsenheter på flere lokasjoner  
• Ressursstyring i forhold til aktivitetsnivå og god ferieplanlegging 

 
Sykehuset vil i tiden fremover konkretisere hvordan tiltak innen de ulike områdene vil bidra til å 
oppfylle målsettingen om intern effektivisering på 225 millioner kr. Dette vil innarbeides i ØLP 
leveransen til RHF:   
 

STHF KIR Med BUK ABK MSK KPR SSL Adm.
 Felles 

prosjekter SUM
Redimensjonering og bedre utnyttelse av operasjons- og sengekapasitet  - økt aktivitet X 10 000       
Redimensjonering og bedre utnyttelse av operasjons- og sengekapasitet - reduserte kostnader X X 15 000       
Økt produktivitet i poliklinikkene, flere konsultasjoner pr. dag X X X X X 40 000       
Aktivitetsstyrt ressursbruk / ressurstyring tilpasset aktivitetsnivå - redusert variabel lønn X X X X X X X 40 000       
Bedre pasientflyt og mer effektive behandlingsforløp - reduserte kostnader diagnostikk, økt aktivitet X X X 20 000       
 Vridning fra døgn til dagbehandling  - mer effektiv behandling med mulighet for kostnadsreduksjoner -             
 Riktig dimensjonering og fordeling av sengekapasitet X X X 40 000       
Gjennomgang av beredskapsnivå og alternative driftsmodeller X 5 000         
Samhandling og økt ambulant virksomhet -             
Effektivisering av merkantile tjenester X X X X X 20 000       
Effektiv arealbruk -             
Bedre utnyttelse av rammeavtaler og reduserte innkjøpspriser X X 15 000       
Endring av driftsmodell, strukturelle tilpasninger, bedre organisering for spesialiteter med driftsenheter på flere lokasjoner X X 10 000       
God ferieplanlegging X 3 000         
Redusert sykefravær X X 5 000         
Øvrige innsparinger  i klinikken X X 2 000         
SUM -40 000    -25 000    -5 000     -25 000  -15 000    -30 000   -30 000  -5 000    -50 000           225 000      
 
Det vil jobbes videre med operasjonalisering og prosjektgjennomføring, i forbindelse med fremtidige 
budsjettprosesser.  
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9. Driftsbudsjett i ØLP 
 
Driftsbudsjettet for perioden 2021-2024 et utarbeidet med utgangspunkt i alternativ resultatbane. En 
stor del av den uløste budsjettutfordringen er teknisk innarbeidet på andre driftskostnader.  
 
Hovedutfordringen er realisering av planlagte forbedringstiltak og håndtering av nye oppgaver 
innenfor de tildelte økonomiske rammer.  
 
Det legges opp til følgende driftsbudsjett i ØLP 2021-2024, i tråd med foreslått justert resultatbane: 
 

 
 
Driftsbudsjettet er basert på rammeforutsetningene mottatt fra RHF og budsjettinspillene fra 
Sykehuspartner og Sykehusapotekene, som er førende for budsjettarbeidet i foretakene. 
 
 

10. Investeringer og likviditet  
 
Helseforetakene får tildelt en samlet basisinntekt som kan disponeres til drift og investeringer. Gitt et 
årsresultat i balanse, beholder sykehuset ca. 35 millioner kr. til finansiering av ordinære investeringer 
etter betaling av EK innskuddet til KLP. Øvrig likviditet, opp til regnskapsførte avskrivninger, 
beholdes sentralt i RHF og akkumuleres hvert år i vår basisfordring, som kan benyttes til regional 
finansierte investeringer i eget foretak. Den regionale finansstrategien legger opp til at ordinære 
investeringer i helseforetakene delfinansiering i stor grad fra egne positive driftsresultater.  
  
Følgende regionale føringer gis for håndtering av investeringer i planperioden: 

ØLP 2021-2024 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
STHF 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Basisramme 2 281 154       2 406 009       2 424 871         2 441 962    2 459 515    2 476 909    2 494 494      2 525 143      
Kvalitetsbasert finansiering 16 353            16 741            16 971             16 971         16 971         16 971         16 971           16 971           
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 770 153          795 500          822 500           835 827       849 579       853 786       857 993         862 200         
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 164 108          167 818          182 824           183 791       184 331       185 254       186 178         187 101         
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB 43 525            50 758            60 798             61 102         61 407         61 713         62 020           62 387           
IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler 71 473            68 649            64 131             64 131         64 131         64 131         64 131           64 131           
Utskrivningsklare pasienter 11 124            19 927            19 931             22 931         22 931         22 931         22 931           22 931           
Gjestepasienter 10 372            17 906            17 832             17 832         17 832         17 832         17 832           17 832           
Konserninterne gjestepasientinntekter 52 497            88 043            88 592             88 592         88 592         88 592         88 592           88 592           
Polikliniske inntekter 81 784            97 385            100 394           99 394         101 894       102 894       103 894         105 394         
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 51                  -                  -              -              -              -                -                
Andre øremerkede tilskudd 8 879             10 824            16 572             16 701         16 586         16 586         16 494           16 494           
Andre driftsinntekter 255 257          289 740          267 138           285 488       285 838       286 188       286 538         286 888         
SUM DRIFTSINNTEKTER 3 766 728       4 029 300       4 082 554         4 134 721    4 169 606    4 193 786    4 218 068      4 256 064      
Kjøp av offentlige helsetjenester 41 750            43 653            40 497             40 497         40 497         40 497         40 497           40 497           
Kjøp av private helsetjenester 94 572            99 523            107 785           107 785       107 785       107 785       107 785         107 785         
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 418 268          464 495          479 829           516 329       540 511       564 011       587 511         611 511         
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 21 340            28 019            13 759             15 259         15 259         15 259         15 259           15 259           
Konserninterne gjestepasientkostnader 227 966          271 528          286 747           281 747       281 747       281 747       281 747         281 747         
Lønn til fast ansatte 1 734 472       1 800 767       1 872 025         1 849 045    1 818 366    1 800 602    1 785 313      1 772 064      
Overtid og ekstrahjelp 96 597            102 845          88 332             96 532         92 732         88 932         85 132           81 332           
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 320 363          359 999          345 396           339 483       332 151       328 890       326 083         323 648         
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -91 131          -101 049         -105 088          -112 988      -112 888      -112 788      -112 688        -112 588        
Annen lønn 283 080          287 794          297 781           297 281       296 499       295 368       294 586         294 086         
Avskrivninger 100 177          98 842            102 595           105 918       100 567       104 445       102 909         107 430         
Nedskrivninger 4 160             1 412             -                  -              -              -              -                -                
Andre driftskostnader 517 894          546 110          539 511           548 976       588 328       606 225       622 043         639 637         
SUM DRIFTSKOSTNADER 3 769 509       4 003 938       4 069 169         4 085 864    4 101 554    4 120 973    4 136 177      4 162 408      
DRIFTSRESULTAT -2 781            25 362 13 385 48 857 68 052 72 813 81 890 93 656
Finansinntekter 14 008            20 037            19 647             13 499         13 915         13 907         14 649           15 573           
Finanskostnader 2 290             2 565             3 032               2 356           1 966           1 720           1 540             9 229             
FINANSRESULTAT 11 718            17 472            16 615             11 143         11 948         12 187         13 109           6 344             
(ÅRS)RESULTAT 8 937 42 834 30 000 60 000 80 000 85 000 95 000 100 000
korr. pensjonskostnader
(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNAD 8 937 42 834 30 000 60 000 80 000 85 000 95 000 100 000
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- Helseforetakene må i større grad bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne 

positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget 
helseforetak. Det forutsettes at helseforetakene foretar nødvendige lokale investeringer 
knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering av bygningsmassen, 
medisinskteknisk utstyr m.m. innenfor tilgjengelige likviditet. 
 

- MTU –helseforetakene skal benytte sine kartlegginger og prioritering av 
anskaffelsesbehovet i eget helseforetak og vise hvordan dette er innarbeidet i innspillet til 
økonomisk langtidsplan.  

 
- Bygg - helseforetakene skal etablere langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner basert på 

tilstandsovervåkning og levesykluskostnader per bygg, samt krav i styringsparametere 
knyttet til teknisk minimumstilstand. Tilstandsgrad 3 skal ikke forekomme og skal utbedres 
først dersom byggene er i drift. I gjennomsnitt bør ordinært vedlikehold ligge på 250 kroner 
per kvadratmeter for hele bygningsmassen. I tillegg må det settes av midler til ekstraordinært 
vedlikehold 

 
- IKT – vedlagte budsjettdokumenter beskriver styringsmålene og føringene for regionale og 

lokale IKT prosjekter.  
 
 

10.1 Regional finansiert stor investering – prosjekt Utbygging somatikk Skien (USS) 
 
I perioden 2021-2025 innarbeides bygging av strålesenteret for sykehusetområdet Telemark-Vestfold 
og øvrig utbygging i prosjektet USS. Konseptfaseprosjektet pågår og fremdriftsplanen viser at 
forprosjektet ferdigstilles i 2022 og første hele driftsår blir i 2026. Investeringen er estimert til 960 
millioner kroner ( KPI justert i 2020 kr.) og finansieringen er innarbeidet med 70% lån og 30 % bruk 
av regionale midler / basisfordring.  
 

USS prosjektet
Total 

ramme 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM
 BYGG + prosjektkostnader 830 243      5 799      17 092    -          50 000    142 000  334 000    281 352    830 243    
 MTU 83 000         -          -          -          -          73 000    5 000        5 000        83 000      
ANNET og ikke byggnær IKT 47 000         -          -          -          -          9 000      19 000      19 000      47 000      
SUM 960 243     5 799     17 092   -        50 000   224 000 358 000   305 352   960 243   

 
 

10.2 Investeringsbudsjett – ordinære investeringer 
 
Sykehuset har en bygningsmasse på 165.000 kvm og behovet for oppgraderinger øker hvert år. 
Utstyrsparken har en gjennomsnittsalder på over 9,1 år og en totalverdi på 453 millioner kroner 
hvorav nesten 113 millioner kroner er eldre enn 10 år. Investeringstakten for MTU er økt i 2019 og 
2020, men det er fortsatt et vedlikeholds- og reinvesteringsetterslep grunnet svak investeringstakt i 
årene før. 
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Investeringer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
normalt 

år
EK innskudd KLP 14 710    15 267    15 500    15 500    15 500    15 500      15 500      15 500      
IKT-investeringer (utlån) -227        5 700      1 600      4 000      5 000      5 000        5 000        5 000        
IKT tilbakebetaling av lån -3 906     -3 524     -4 307     -3 730     -3 467     -4 233       -4 600       -4 800       
Delsum 10 577   17 443   12 793   15 770   17 033   16 267    15 900    15 700    

Ordinære investeringer
Uforutsett
Diverse byggeprosjekt 4 100      36 000    30 000    25 000    30 000    35 000      45 000      50 000      
Diverse MTU 46 600    120 000  80 000    60 000    75 000    75 000      75 000      75 000      
Diverse annet 13 733    14 000    10 000    10 000    10 000    10 000      10 000      10 000      
SUM ordinære investeringer 64 433   170 000 120 000 95 000   115 000 120 000   130 000   135 000   

 
Investeringsbudsjettet i 2020 er på 164 millioner kr. og inkluderer et stort overheng fra 2019. Det er 
innarbeidet en investeringsramme på 135 millioner kr. fra 2026 og videre i langstidplanen, som 
forutsetter at foretaket opprettholder et driftsresultat på 100 millioner kr.   
 
Investeringsrammene i ØLP er fastsatt ut fra økonomistyringsprinsippet om kontrollert disponering 
av sikre inntekter til drift og investeringer. Investeringsplanen i perioden vil delvis finansieres av 
oppsparte midler og likviditetsutviklingen vil holdes innenfor tilgjengelige midler / 
driftskredittramme.  Det legges opp til en investeringsplan basert på faglige utredninger av innmeldte 
behov, som består av viktige utstyrsutskiftinger og nødvendige oppgraderinger av bygningsmassen.  
 
Foreslått investeringsramme innen bygg vil stoppe økning av vedlikeholdsetterslepet. Det vil fortsatt 
være utfordringer knyttet til lokasjon Porsgrunn, der en vil ha bygningsdeler med tilstandsgrad 3 
også ved slutten av langtidsplanperioden. Investeringsrammene innen MTU er utarbeidet i tråd med 
foretakets erstatningsplaner for utstyrsparken, men er ikke tilstrekkelige for å foreta et vesentlig løft 
av standarden.  
 

10.3 Likviditet og opparbeidede rettigheter  
 
Likviditetsbudsjettet basert på forventet resultatutvikling, foreslåtte investeringsrammer og gitt ingen 
vesentlige endringer i arbeidskapital, viser følgende utvikling: 
 

Sykehuset Telemark - likviditetsutvikling
 Faktisk 2019  Estimat 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 

Driftsresultat 42 833        30 000          60 000        80 000        85 000        95 000        100 000      100 000      100 000      

Investeringstilskudd - likviditet til egne investeringer 51 050           52 479             52 163           52 001           51 881           51 756           51 834           51 768           51 700           
Løpende investeringer -64 432         -170 000         -120 000       -95 000         -115 000       -120 000       -130 000       -135 000       -135 000       
IKT - investeringer i SP 227                -5 700             -1 600           -4 000           -5 000           -5 000           -5 000           -5 000           -5 000           
IKT- tilbakebetalt lån 3 906             3 524               4 307             3 730             3 467             4 233             4 600             4 800             5 000             
Salg av eiendeler 131                
Gevinst / tap ved salg av eiendeler 806                
Øvrige endringer 30 062           12 596             -13 850         -16 928         -15 500         -15 500         -15 500         -15 500         -15 500         
Likviditetseffekt - egen drift 64 583        -77 101        -18 979       19 802        4 848          10 489        5 934          1 068          1 201          
Forskjell mellom pensjonskostnad og -premie -42 898         -150 251         
Likviditetseffekt 21 685        -227 352       -18 979       19 802        4 848          10 489        5 934          1 068          1 201          

Likviditetsbeholdning 0101 110 787        132 472          -94 880         -113 859       -94 057         -89 210         -78 721         -72 786         -71 718         
Likviditetsbeholdning 3112 132 472        -94 880           -113 859       -94 057         -89 210         -78 721         -72 786         -71 718         -70 517         
Driftskreditt 56 000           206 000          206 000        206 000        206 000        206 000        206 000        206 000        206 000        
Disponibel likviditet 188 472      111 120        92 141        111 943      116 790      127 279      133 214      134 282      135 483       
 
Likviditeten vil holdes innenfor tilgjengelige midler og driftskredittramme. Ingen salg av eiendom er 
hensyntatt i oversikten.  
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Helseforetakenes finansielle stilling styres iht. oversikten «opparbeidede rettigheter», som viser 
oppsparte midler over tid. Basert på ny foreslått resultatbane, viser oversikten god utvikling og i tråd 
med hovedprinsippet i den regionale finansstrategien, som tilsier at årets overskudd kan disponeres 
til inngåelse av investeringsforpliktelser i påfølgende år.     
 
Sykehuset Telemark HF 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Overførte rettigheter fra tidligere år 126 662         156 687      82 722         62 093         83 324         88 171         

Andel av investeringsmidler (775, 800, 825, 855) 51 050           52 479        52 163         52 001         51 881         51 756         
(Regional finansiering) ENØK-lån
Finansiering IKT 4 133            -2 176         2 707          -270            -1 533         -767            
Avdrag finansiell leie (skal ikke tas med)
Gaver/tilskudd
Salg AM 131               
EK innskudd -14 660         -15 268       -15 500       -15 500       -15 500       -15 500       
Disponible midler til investeringer 167 316         191 722      122 093       98 324         118 171       123 660       

Resultat 42 833           30 000        60 000         80 000         85 000         95 000         
Gevinst/tap ved salg 806               -             -              -              

Oppspart likviditet 210 955         221 722      182 093       178 324       203 171       218 660       

Lokale Investeringer 64 432           170 000      120 000       95 000         115 000       120 000       
Regionale investeringer
Aktivering av finansiell leiekontrakt -8 752           -31 000       
Korreksjon for nedskrivning bygg -1 412           
Sum opparbeidete rettigheter til neste år 156 687         82 722        62 093         83 324         88 171         98 660          
 
 
 

11. Oppsummering og risiko 
 
Sykehuset Telemark må i planperioden 2021-2024 videreføre arbeidet med effektivisering og 
produktivitetsvekst. Resultatbanen i ØLP 2021-2024 forutsetter strukturert og grundig 
forbedringsarbeid i alle deler av virksomheten i de neste årene for å etablere en bærekraftig drift og 
håndtere investeringsforpliktelsene på lang sikt. En overordnet vurdering av utfordringsbildet tilsier 
at risikoen for oppnåelse av resultatbanen er moderat til høy. Videre arbeid med å konkretisere og 
gjennomføre forbedringstiltak fortsetter som en del av løpende drift ved sykehuset og inn mot 
budsjettprosessen 2021.  
 
Sykehuset må ha spesiell fokus på kvaliteten av helsetjenestene og gjennomføre omstillinger uten 
negative konsekvenser for pasientbehandlingen.  
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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2020 
 
 
 

Sak 017-2020 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - planforutsetninger 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2021-2024 
legge til grunn følgende planforutsetninger: 

• De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for 
økonomisk langtidsplan 

o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
o Redusere uønsket variasjon 
o Mer tid til pasientrettet arbeid 
o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021, 
veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være minimum 6 % i 
planperioden, og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk. Det gis 
spesifikke aktivitetskrav for helseforetakene for 2021. 

• Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, og målsetninger om utvikling i 
ventetider per tjenesteområde og forløpstider for pakkeforløpene skal nås. 

• Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, herunder skal uønsket 
variasjon reduseres ved bruk av data fra helseatlas og kvalitetsregistre.  

• Det skal gjennomføres analyser av fremtidig bemanningsbehov. Analysene skal 
følges opp av tiltak som sørger for at kompetanse er i samsvar med 
helseforetakenes behov. Utdanningskapasiteten i tjenesten skal økes. 
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• Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for 
medisinskteknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide 
anskaffelsesplaner for medisinsk-teknisk utstyr.  

• Helseforetakene skal sette av midler til både løpende og ekstraordinært 
vedlikehold. I gjennomsnitt skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre 
cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.  

 
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske 

forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte 
resultatet skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i 
nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. 
 

3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte 
investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter påpeker styret 
viktigheten av grundig, involverende og forpliktende arbeid med 
gevinstrealiseringsplaner og konkretisering av tiltak for tilpasning av 
kostnadsnivået i forkant av innflytting. 

 
4. Styret tar til etterretning at det planlegges et økende investeringsnivå for IKT i 

planperioden og forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen 
som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som helseforetakene får tid til 
gradvis tilpasning til kostnadsnivået.  
 

 
 
 
 
 
Hamar, 5. mars 2020 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 Side 3 av 29 

 

1. Hva saken gjelder 
 
Styret inviteres med denne saken til å legge føringer for helseforetakenes arbeid med 
økonomisk langtidsplan for årene 2021-2024. I saken gis det forslag til føringer for 
aktivitetsutvikling og prioriteringer innen det medisinsk- og helsefaglige området, utvikling 
av bemanning og kompetanse, krav til medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av 
bygningsmassen, samt økonomiske planleggingsrammer.  
 
På grunnlag av føringene skal helseforetakene utarbeide innspill til regionens økonomiske 
langtidsplan for årene 2021-2024. Det er et krav at innspillene styrebehandles i 
helseforetakene. Videre er det lagt opp til at økonomiplanen i størst mulig grad skal være 
førende for planperioden, med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2021. 
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 25. juni 2020. 
 
Saken bygger på styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 og styresak 094-
2019 Budsjett 2020 - fordeling av midler til drift og investeringer. I tillegg legger Regional 
utviklingsplan 2035, jf. styresak 114-2018, viktige premisser for de planforutsetningene som 
omtales i denne saken. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Det strategiske grunnlaget og mål for perioden 2021-2024 
Regjeringen lanserte 22. november 2019 ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
(Meld. St. 7 (2019-2020)). Planen fastslår at regjeringen vil videreutvikle pasientens 
helsetjeneste gjennom å styrke befolkningens helsekompetanse og pasientens mulighet til å 
være en aktiv deltaker i egen helse og utvikling av tjenestene. Hovedmålene i den nye 
nasjonale helse- og sykehusplanen er i tråd med hovedmålene i Regional utviklingsplan 2035 
for Helse Sør-Øst.  
 
Regional utviklingsplan 2035 utgjør det strategiske grunnlaget for økonomisk langtidsplan 
2021-2024 og skal legges til grunn for planperioden sammen med ny Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023.   

Det har vært en betydelig effektivisering i helseforetakene over en lang periode, men 
samtidig er det rom for å forbedre koordinering, logistikk og støttesystemer. Nye og mer 
fleksible arbeidsformer må vurderes og konkretiseres, og ny teknologi må i større grad tas i 
bruk for å øke kapasitet og kvalitet. Spesialisthelsetjenesten må legge til rette for at 
pasienter kan få oppfølging og behandling utenfor sykehus og at pasientene kan ta mer 
aktivt del i planlegging og gjennomføring av tjenestene. Pasienter med behov for hyppig og 
omfattende tilgang på spesialisthelsetjenester må ivaretas bedre i samarbeid med 
primærhelsetjenesten gjennom arbeid i helsefellesskapene. Det må fortsatt legges vekt på å 
redusere uønsket variasjon og risikoen for uønskede hendelser. 

Helse Sør-Øst har prioritert fem satsingsområder i den regionale utviklingsplanen: 

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
3. Redusere uønsket variasjon 
4. Mer tid til pasientrettet arbeid 
5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  
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Satsingsområdene som beskrives i planen vil være viktige for å videreutvikle «pasientens 
helsetjeneste».  

Økonomisk langtidsplan er et viktig virkemiddel for å gjennomføre tiltakene i Regional 
utviklingsplan 2035. For å lykkes med målene og satsningsområdene vil Helse Sør-Øst bidra 
til måloppnåelse og effektiv ressursbruk ved god virksomhetsstyring, realisere gevinster av 
investeringsprosjekter og redusere risiko ved at bedre økonomiske resultater oppnås i 
forkant av investeringsprosjekter.  
 
I tillegg til målene uttrykt gjennom Regional utviklingsplan 2035 legges målene i 
oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2020 til grunn. Der framgår 
det at spesialisthelsetjenesten skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende 
overordnede styringsmål:  

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

 

2.2 Aktivitetskrav 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovet for 
spesialisthelsetjenester. Perspektivmeldingen (Meld. St. 29 (2016–2017)) viser at 
helseforetakene må planlegge for en aldrende befolkning med økt behov for 
spesialisthelsetjenester. På samme tid reduseres andelen yrkesaktive som igjen medfører 
knapphet på faglige ressurser. Aktivitetsbehovet påvirkes av befolkningsvekst og av økt 
antall eldre, men også av sykdomsutvikling, ny diagnostikk, nye og kostnadskrevende 
behandlingsmetoder, ny teknologi og nye legemidler, samt andre helsepolitiske 
prioriteringer. Samtidig bør det i større grad igangsettes tiltak for å redusere forbruket av 
helsetjenester som ikke har tilstrekkelig dokumenterbar effekt. Dette vil frigjøre ressurser 
som er nødvendige for å kunne møte økningen i behovet for helsetjenester. 

Befolkningsframskrivinger fra SSB (2018; MMMM-alternativet) for Helse Sør-Øst anslår en 
årlig vekst på om lag 0,8 % de kommende fire årene, og det ventes en noe større vekst i øvre 
aldersgrupper (over 70 år, hvor både antall og andel øker). Det må tas hensyn til kjennetegn 
ved befolkningen (behov/demografi, forbruk, variasjon og historisk utvikling) innenfor de 
ulike tjenesteområdene når aktivitetsvekst planlegges. I innspill til statsbudsjett for 2021, jf. 
styresak 095-2019 og brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 29. november 2019, 
er nedenstående nasjonale vekstanslag lagt til grunn. Samlet, basert på en vekting av 
tjenesteområdene, ble aktivitetsveksten anslått til ca. 2 %.  
 

 
Tabell 1. Innspill til statsbudsjett for 2021, aktivitetsvekst 
 
Erfaringene er at vekstanslagene fra helseregionene er høyere enn de årlige 
statsbudsjettene når det gjelder vekst ut over det som er demografisk betinget. Innspillet til 
statsbudsjettet for 2020, jf. styresak 103-2018, anslo et behov for samlet aktivitetsvekst på  

  

Innspill til statsbudsjett for 2021
Nasjonale vekstanslag per tjenesteområde
Somatikk 2,1 - 2,35 % 1,0 - 1,25 %
Psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1,5 - 1,75 % 1,0 - 1,25 %
Psykisk helsevern barn og unge 2,05 % 1,75 %

Samlet vekstanslag Herav vekst utover demografi
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ca. 2,1 %, hvorav vekst ut over demografi på 1,2 %. Statsbudsjettet for 2020 stiller krav om 
en aktivitetsvekst på 1,5 %, hvorav vekst ut over demografi er 0,2 %. Vekst i innsatsstyrt 
finansiert aktivitet (ISF) forutsettes å bli 1,4 %.  

I Helse Sør-Øst har den faktiske ISF-veksten de siste tre årene vært 2,3 % i gjennomsnitt og 
således over det som er satt som krav i statsbudsjettene. Innspillet til statsbudsjettet for 
2021 vurderes å være et realistisk grunnlag også for kravet til regional aktivitetsvekst de 
nærmeste årene. Dette vil si cirka 2 % vekst i samlet aktivitet, med en ISF-vekst litt i 
underkant av dette. I planperioden foreslås derfor følgende forutsetninger lagt til grunn for 
aktivitet og prioritering:  

• Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021 
• Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling (somatikk) skal være minimum 6 % i 

planperioden 
• Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for 

seg være høyere enn for somatikk 
• Det gis spesifikke aktivitetskrav per helseforetak/sykehus for 2021, hvor Akershus 

universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF skal ligge over snittet i Helse Sør-
Øst; Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og 
Vestre Viken HF skal ligge om lag som snittet i Helse Sør-Øst; og Sykehuset Innlandet 
HF og Sykehuset Telemark HF skal ligge under snittet i Helse Sør-Øst.  

 
Analyser og vurderinger ved differensiering av aktivitetskrav er basert på dagens 
forbruksrater (forbruk av spesialisthelsetjenester), befolkningsvekst og indeks for behov 
beregnet ut fra demografi og sosioøkonomisk profil. Det vil gjøres ytterligere analyser for å 
fastsette differensierte aktivitetskrav, inkludert analyser og vurderinger for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

Endelige krav til aktivitetsvekst, herunder krav til vekst i ISF-finansiert pasientbehandling, 
fastsettes på bakgrunn av føringer i statsbudsjettet det enkelte år.  

 

2.3 Utvikling av helsetjenesten 
Helsetjenesten står foran betydelige utfordringer i planperioden.  
 
Krav til tilgjengelighet og god kapasitetsutnyttelse 
Helseforetakene må dimensjonere tjenestetilbudet i sine aktivitets-, bemannings- og 
kostnadsbudsjetter slik at krav til tilgjengelighet av tjenesten innfris. Dette innebærer også 
tilstrekkelig samlet kapasitet for medisinske støttefunksjoner og en hensiktsmessig bruk av 
disse. Unødvendige undersøkelser skal unngås. For bedre oversikt over kapasitet og forbruk 
av radiologiske undersøkelser, vil Helse Sør-Øst RHF fra 2020 stille krav til helseforetakene 
om en definert aktivitetsrapportering innen bildediagnostikk.   
 
Det forventes at helseforetakene i planperioden intensiverer arbeidet med å bedre flyt i 
pasientforløpene for å utnytte tid, personell og økonomiske ressurser så godt som mulig. I 
planperioden vil det bli innført en ny indikator for planleggingshorisont som skal følges opp. 

 
Innen utgangen av 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 50 dager og minst 95 % 
av pasientavtalene skal overholdes.  
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Riksrevisjonen har anbefalt at de regionale helseforetakene legger til rette for faglig 
samordning både innad i og på tvers av helseforetak, og med private leverandører av 
helsetjenester. Helseforetakene skal følge opp anbefalinger i rapporten «Reduksjon av 
uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten» av 29. 
oktober 2019, jf. Dokument 3:2 (2019–2020). 
 
Persontilpasset medisin, laboratorievirksomhet og bildediagnostikk 
Innsatsen innen persontilpasset medisin og presisjonsmedisin skal gi mer presis 
diagnostikk og mer virkningsfull behandling til pasientene. Persontilpasset medisin har også 
som mål å identifisere de pasientene som ikke har tilstrekkelig nytte av den behandlingen 
de får i dag.  
 
Anvendelse av mer persontilpasset medisin krever en økt innsats for å dele kompetanse 
innen flere medisinske fagfelt. For å understøtte en slik utvikling, har Oslo 
universitetssykehus HF fått i oppdrag å etablere et nasjonalt og regionalt 
kompetansenettverk for persontilpasset medisin.  
 
Utprøvende behandling med nye og mer virkningsfulle legemidler krever ofte utredning 
med nye diagnostiske metoder som ikke rutinemessig er i bruk i dag. De fire regionale 
helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, legge til rette for bruk av 
molekylære tester, genpaneler og biomarkører i forskning og klinisk praksis, og samordne 
nasjonal infrastruktur for persontilpasset medisin. Oslo universitetssykehus HF har fått i 
oppdrag å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk innen molekylær patologi for 
å understøtte legemiddelstudier hvor det kreves nye diagnostiske metoder. Persontilpasset 
medisin vil også kreve mer avansert bildediagnostikk og utløser behov for tilgang på nye 
radiologiske modaliteter.  
 
Helseforetakene skal legge til rette for at egne pasienter kan dra nytte av ny infrastruktur til 
utprøvende behandling og deltakelse i kliniske studier.  
 
Redusere uønsket variasjon 
Arbeidet med uønsket variasjon skal prioriteres i planperioden. Reduksjon av uønsket 
variasjon vil bidra til likeverdige helsetjenester, at unødvendige undersøkelser og 
behandling unngås, samt at ressurser utnyttes på best mulig måte. Arbeidet skal ta 
utgangspunkt i data fra helseatlas, kvalitetsregistre og nasjonale kvalitetsindikatorer fra 
Helsedirektoratet, samt brukererfaringer og dødelighetsdata fra Folkehelseinstituttet.  
 
Forskning og innovasjon 
Det er et langsiktig mål at forskning skal utgjøre fem prosent av budsjettet. De siste årene 
har det i tillegg vært satset spesielt på innovasjon for å bidra til at forskningsresultater og 
erfaring fra helsetjenesten omsettes til forbedret pasientbehandling og utforming av 
tjenestetilbudet.   
 
Helse Sør-Øst RHF har et særlig ansvar for å tilrettelegge for forskning av høy kvalitet i 
regionens helseforetak og sykehus. Dette inkluderer å etablere infrastruktur, tildele midler 
og fastsette strategiske satsingsområder som skal bidra til at alle helseforetak og sykehus 
får gode forutsetninger for å nå sine mål.  
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Klinisk forskning skal integreres med pasientbehandling, og det er et ledelsesansvar å bidra 
til dette. Det er et mål å gi flere pasienter tilgang til utprøvende behandling. Utprøvende 
behandling skal som hovedregel gis om en del av en klinisk studie. Det bør tilstrebes en mest 
mulig likeverdig tilgang til utprøvende behandling. Helseforetakene skal legge til rette for 
økt antall kliniske studier og pasienter inkludert i slike studier.  
 
Det er behov for mer kunnskap om helsetjenestene sin organisering, bruk av kompetanse, 
kvalitet, pasientsikkerhet, pasientforløp og samhandling. Helsetjenesteforskning og 
innovasjonsprosjekter er viktige virkemidler for god planlegging og videreutvikling av 
tjenestene. Prosjekter som bidrar til mer tid til pasientrettet arbeid og som understøtter 
samarbeid om sårbare pasientgrupper skal prioriteres.  
 
Teknologi i pasientens helsetjeneste 
Tjenester som tidligere krevde oppmøte hos helsepersonell skal kunne ytes til pasientene 
ved hjelp av videokonsultasjoner, oppfølging basert på pasientrapporterte data og 
sensorteknologi, samt nettbaserte behandlingsprogram. Spesielt for sårbare pasientgrupper 
flyttes det medisinske utstyret dit pasienten er og ikke omvendt. Brukerstyring og samvalg 
skal vektlegges og understøttes.  

Kunstig intelligens skal gjøre det mulig å utnytte våre felles helsedata for å tilby raskere og 
mer presis diagnostisering, bedre behandling og mer effektiv ressursbruk. Helse- og 
omsorgstjenesten skal ha en kultur for innovasjon og deling av kunnskap. Videre er 
samarbeid med næringslivet om å utvikle de verktøyene tjenesten og pasientene trenger 
viktig. 
 
Målene for digitalisering er knyttet til målene for pasientbehandling. Moderniserte 
journalsystemer skal bidra til bedre informasjonsdeling og mer effektive arbeidsprosesser. 
Digitale samhandlingsløsninger skal tilrettelegge for kommunikasjon både internt i og 
mellom kommuner og sykehus i helhetlige pasientforløp. Pasienter og helsepersonell skal 
oppleve at de digitale systemene gjør hverdagen enklere og tryggere. Befolkningen skal ha 
tillit til at helsetjenesten både ivaretar deres personvern og tar i bruk de mulighetene 
teknologien gir for å utvikle bedre tjenester.  
 

2.4 Psykisk helsevern 
I planperioden skal det fortsatt legges til rette for at veksten innen psykisk helsevern og 
rusbehandling er høyere enn i somatikk.  
 
Lavere ventetider 
Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 40 dager for psykisk helsevern 
voksne, under 35 dager for psykisk helsevern barn og unge, og under 30 dager for 
rusbehandling. 
 
Pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling  
Pakkeforløp for psykisk helsevern og rusbehandling skal følges opp med koding og 
måloppnåelse innen standard forløpstider. Helseforetakene skal planlegge for å ha minst 80 
% måloppnåelse når det gjelder standard forløpstider for pakkeforløp innen psykisk 
helsevern.  
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Avvisningsrater 
Helseforetakene må redusere variasjonen i, og omfanget av, avviste henvisninger innen 
psykisk helsevern. Det er ulik forståelse av hvilke pasienter som har behov for behandling i 
psykisk helsevern og hvem som bør få et tilbud i kommunen, jf. beskrivelse av dette i ny 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Meld. St. 7 (2019-2020). Variasjonen kommer til 
uttrykk ved ulik andel pasienter som mottar avslag på henvisning om behandling. Flere 
distriktpsykiatriske senter (DPS) har satt i gang tiltak for å motvirke ubegrunnet variasjon i 
vurderingene og for å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten.  
 
Nettbasert behandling  
Beslutningsforum har godkjent terapeutveiledet nettbasert behandling (eMeistring) for 
behandling av psykiske lidelser. Målet med nettbasert behandling er å øke tilgjengeligheten 
av behandlingstilbudet og nå frem til pasienter det ellers kan være vanskelig å nå. 
Nettbasert behandling må i løpet av planperioden innføres som en del av det ordinære 
tilbudet for vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon.  
 

2.5 Kvalitet og pasientsikkerhet 
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal følges.  

 
Pakkeforløp 
Helseforetakene skal i planperioden planlegge for å nå målene som er satt for 
pakkeforløpene. 
 
Innen pakkeforløp for kreft skal helseforetakene planlegge for å ha minst 70 % 
måloppnåelse for standard forløpstid innen hvert enkelt pakkeforløp. 
Forløpskoordinatorrollen skal styrkes og helseforetakene skal følge opp videreutvikling av 
3-strøms multidisiplinære team (MDT)-møter. Forløpseierrollen skal være etablert på 
helseforetaksnivå for de enkelte pakkeforløpene. 
 
Pakkeforløp hjerneslag ble publisert 6. november 2019 og omfatter både fase 1 – akutt 
forløp og fase 2 - oppfølging og rehabilitering etter et akutt hjerneslag. Fra 2020 vil 
resultater vises i en rapport fra Norsk pasientregister (NPR) som vil sammenstille de ulike 
data som tjenesten registrerer inn i NPR, Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og 
Norsk hjerneslagregister.   

 
Reduksjon av uønskede hendelser 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er førende for 
arbeidet med å utvikle faglig forsvarlige helsetjenester, arbeid med kvalitetsforbedring 
og pasient- og brukersikkerhet. Videreutvikling av avvikssystemer for å fremme læring 
og forebygge uønskede hendelser skal gis økt prioritet. Andel somatiske pasientopphold 
med pasientskade, målt med metoden Global Trigger Tool (GTT), skal reduseres på 
regionalt nivå. 
 
Redusert bruk av antibiotika 
Arbeidet med å redusere bruk av antibiotika, særskilt bredspektret antibiotika, skal  
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prioriteres. Helseforetakene skal i planperioden tilrettelegge for å nå målene som er satt for 
å redusere forbruk av bredspektret antibiotika, samt sikre varige systemer og struktur for 
endring i forbruk. 
 

2.6 Bemanning og kompetanse 
Helseforetakenes arbeid med å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos sine 
medarbeidere er avgjørende for å ivareta fremtidig kompetansebehov. Fokus på rett 
kompetanse og oppgavedeling er uttalte målsetninger. I Regional utviklingsplan 2035 er det 
særlig påpekt behovet for nye arbeidsformer gjennom bruk av ny teknologi og mer 
brukerstyring. Det er viktig at de nødvendige tiltakene innarbeides og vurderes i 
planarbeidet for helseforetakene.  
 
Enkelte områder vil kreve ytterligere tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning. For 
måloppnåelse av prioriteringsregelen må regionen og helseforetakene øke innsatsen for å 
oppnå tilstrekkelig bemanning innen psykisk helsevern. Helseforetakene må blant annet 
sette av ressurser for å kunne videreføre innsatsen fra rekrutteringsprosjektet i psykisk 
helsevern for barn og unge. Analyser av kompetanse og behov må tas med i planarbeidet. 
Det er påvist at flere legespesialiteter har utfordringer med utdanningskapasitet.  
Riksrevisjonen peker på bemanningsutfordringer i pleietjenesten, særlig knyttet til mangel 
på spesialsykepleiere. Helseforetakene har fått krav om å øke antall 
helsefagarbeiderlærlinger, og det skal planlegges for økt utdanningskapasitet i tjenesten. 
 
Samlet sett kan det synes som måltall for utdanning innen visse områder ikke gir 
tilstrekkelig grunnlag for å oppfylle kompetansebehovene fremover.  
Dette gjelder særlig områdene:  
 

• Spesialsykepleiere og jordmorutdanning  
• Enkelte legespesialiststillinger, særlig innen psykisk helsevern  
• Generelt behandlerstillinger i psykisk helsevern, særlig for barn og unge  

 
Prinsippene for heltid og faste ansettelser skal være førende for rekruttering, samtidig som 
helseforetakene beholder god og kvalifisert arbeidskraft.  
 
Det legges fortsatt til grunn at helseforetakene øker innsatsen for en mer helhetlig og 
langsiktig bemanningsplanlegging. Bemanningsplanene skal bidra til gode og forutsigbare 
pasientforløp, samt trygt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidet med bemanningsplaner skal 
gjennomføres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. 
Bemanningsutviklingen må i økende grad styres ved at det utarbeides bemanningsplaner 
som ivaretar arbeidsoppgaver og som tar høyde for variasjoner i aktivitet over tid. Bedre 
samsvar mellom aktivitet og bemanning er en nødvendig forutsetning for å nå målene.  
 

2.7 Økonomiske planforutsetninger 
 
Økonomiske rammevilkår  

• Finansiering av drift og investeringer 
Spesialisthelsetjenesten har en samlet finansiering til drift og investeringer. Dette gir en  
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fleksibilitet samtidig som det stiller krav om positive økonomiske resultater for å finansiere 
investeringer i blant annet nye bygg, teknologi og medisinsk-teknisk utstyr. Helse Sør-Øst 
står overfor betydelige investeringer i årene framover og må derfor ha positive resultater i 
drift for å opparbeide tilstrekkelig med egenkapital. For 2019 er foreløpig resultat for Helse 
Sør-Øst i størrelsesorden 2,0 milliarder kroner, som gir en resultatgrad på 2,3 %.  

Potensialet for sparing til investering gjennom positive resultater begrenses av trekk som 
følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) og at midler til 
aktivitetsvekst gis som 80 % marginalfinansiering. Videre legges stadig nye krav og 
oppgaver innenfor de økonomiske rammene til sektoren. Av vekstkravet på 1,5 % i 
statsbudsjettet for 2020 ble 1,0 % finansiert med nye midler. 

Resultatgraden for Helse Sør-Øst har bedret seg fra 1,7 % i 2016 til 2,3 % i 2019. Målet har 
vært å oppnå en resultatgrad på 2,5 % for over tid å kunne opprettholde verdiene i eiendom, 
teknologi og utstyr.  

Forskjellen mellom oppnådd resultat og en resultatgrad på 2,5 % er i sum for årene fra 2016 
til og med 2019 to milliarder kroner.  
 

 
Tabell 2. Resultatgrad for foretaksgruppen 2016-2019 i millioner kroner  

 
Med en forutsetning om 100 % finansiering av aktivitetsvekst de samme fire årene, ville 
forskjellen vært omtrent halvert, gitt uendret faktisk ressursbruk i drift. Da ville 
resultatforbedring i drift gitt seg direkte utslag i økt resultat og dermed økt og nødvendig 
investeringsevne. På denne måten kunne man hatt en bedre balanse mellom prioriteringen 
av drift og investeringer. 
 

• ABE-reformen 
ABE-reformen, som er et generelt effektiviseringskrav i offentlig sektor, ble innført i 2015. 
Ordningen innebærer at basisbevilgningen og variable inntekter årlig reduseres med om lag 
0,5 % for alle tjenesteområder. Deler av det samlede uttrekket tilbakeføres fordi 
spesialisthelsetjenesten har et samlet ansvar for drift og investeringer. Dette skal legge til 
rette for at reformen i mindre grad påvirker de regionale helseforetakenes muligheter til å 
investere i nytt utstyr og bygg. Imidlertid har ABE-reformen gitt et netto årlig tap siden 
innføringen ved at det ikke tilbakeføres midler i samme størrelse som trekket. Tabellen 
under viser effekter for Helse Sør-Øst basert på endringer i basisramme og aktivitetsbaserte 
inntekter. Effekten i 2020 isolert er på 99 millioner kroner som følge av årets trekk, og ca. 
960 millioner kroner når det også tas hensyn til trekkene for tidligere år. Den akkumulerte 
effekten, altså sum for alle årene reformen har virket, er i størrelsesorden 3,6 milliarder 
kroner per 2020 (2020-kroner). 
 

  

Resultatgrad, Helse Sør-Øst 2016 2017 2018 2019
Åresresultat (foreløpig 2019) 1 343                  1 016                 1 768             2 016             
Resultatgrad 1,7 % 1,3 % 2,2 % 2,3 %
Ytterligere resultat for å oppnå resultatgrad på 2,5% 643                     962                    276                153                
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Tabell 3. Effekt av ABE-reform for foretaksgruppen 2015-2020 i tusen kroner 

 
• Midler til aktivitetsvekst 

Midler til aktivitetsvekst gis som 80 % marginalfinansiering. Dette ble innført fra 
budsjettåret 2008 og har dermed vært i virke i 13 år. I denne perioden er det i gjennomsnitt 
lagt opp til en årlig vekst på 1,5 % i antall ISF-poeng.  Fra ett år til et annet kan det være 
rimelig å legge til grunn marginalfinansiering av vekst i denne størrelsesorden. På lengre 
sikt er det grunn til å anta at økt aktivitet krever større tilpasninger, som f.eks. nye bygg. For 
Helse Sør-Øst utgjør den årlige forventede veksten i overkant av 10 000 ISF-poeng, mens det 
over perioden på 13 år tilsvarer rundt 150 000 ISF-poeng. Selv med mer effektive måter å 
drive pasientbehandling på, innføring av ny teknologi med videre, er det vanskelig å tenke 
seg at en aktivitetsøkning i denne størrelsesorden kan håndteres til marginalkostnader. 
Samlet antall ISF-poeng i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst var i 2019 cirka 850 000.  

En faktisk aktivitetsvekst ut over forutsetningene i statsbudsjettet gir en 
marginalfinansiering som er lavere enn 80 %. Fra 2016 til 2019 har det årlig vært en 
gjennomsnittlig vekst i antall ISF-poeng i Helse Sør-Øst på tilnærmet 2,3 %, som er høyere 
enn forutsetningene i statsbudsjettet. Innen somatikk finansieres vekst ut over 
statsbudsjettet med ISF-refusjoner, som er forutsatt å dekke 50 % av kostnadene. Innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det vesentligste av aktiviteten 
finansiert gjennom basisbevilgningen.  

På grunn av de moderate vekstanslagene i statsbudsjettet i forhold til helseregionenes 
anslag, foreslås det i planforutsetningene å legge til grunn et vekstanslag på 1,5 % i 2021 
som grunnlag for regionale midler til aktivitetsvekst. Dette altså til forskjell fra 
forutsetningen om selve aktivitetsveksten. 

På sikt forutsettes det at finansieringen bedre ivaretar andre forhold enn demografi som for 
eksempel sykdomsutvikling, ny diagnostikk, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder 
og ny teknologi. Fra og med 2022 legges det derfor som en planforutsetning at det gis 
finansiering ut fra et vekstanslag på 2 %. Av forsiktighetshensyn inkluderer 
planforutsetningen fortsatt marginalfinansiering. 

Tabellen under viser planforutsetninger for midler til aktivitetsvekst og effekt av ABE-
reformen. 
 

 
Tabell 4. Midler til aktivitetsvekst 2021-2024 i tusen kroner 
  

ABE-reformen 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uttrekk basis -297 500      -365 800      -443 500      -359 700      -267 500      -276 200      

Uttrekk aktivitetsbaserte inntekter og tilskudd -98 400        -134 800      -158 700      -151 900      -115 400      -121 200      

Lagt tilbake i basis 318 300       321 400       287 700       385 600       287 100       298 400       

Sum ABE-effekt per år -77 600        -179 200      -314 500      -126 000      -95 800        -99 000        
Samlet årlig effekt i 2020-kroner -89 000        -289 400      -632 100      -765 700      -864 500      -963 400      
Akkumulert effekt i 2020-kroner -89 000        -378 400      -1 010 500  -1 776 200  -2 640 700  -3 604 100  

Forutsetninger i økonomisk langtidsplan 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024
Midler til aktivitetsvekst 550 000        650 000        650 000        650 000        
Effekt av ABE-reformen 100 000        100 000        100 000        100 000        
Netto effekt 450 000        550 000        550 000        550 000        
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Forutsetningen om videreføring av ABE-reformen og fortsatt marginalfinansiering av 
aktivitetsvekst med 80 %, krever at det effektiviseres for å opprettholde og forbedre de 
økonomiske resultatene. De senere årene har kravet til aktivitetsvekst i statsbudsjettet blitt 
finansiert med ca. 2/3 av det veksten skulle tilsi ut fra eksisterende bevilgning.  

Med et aktivitetskrav i 2021 til helseforetakene på om lag 2,0 %, et aktivitetskrav i 
statsbudsjettet på 1,5 % og med fortsatt finansiering av 2/3 av vekstkravet i statsbudsjettet, 
vil 2,0 % aktivitetsvekst finansieres med 1,0 % vekst i midler. Dette betyr krav om økt 
produktivitet.  

Produktivitet er et uttrykk for hvordan ressursene utnyttes og kan måles på flere måter. I 
Helse Sør-Øst uttrykkes arbeidsproduktivitet innen somatikk som antall ISF-poeng per 
månedsverk somatikk. Arbeidsproduktiviteten i foretaksgruppen har gjennomsnittlig økt 
med 1,8 % hvert av årene fra 2016 til 2019, og med 5,5 % for hele perioden. Det 
budsjetteres med en økning på 1,6 % fra 2019 til 2020. Som tabellen under viser er det stor 
variasjon mellom helseforetakene, noe som indikerer at det fortsatt er et potensial for økt 
produktivitet i foretaksgruppen.  
 

 
Tabell 5. Arbeidsproduktivitet (ISF-produktivitet) i foretaksgruppen 2016-2019 og budsjett 2020 
 
Ulike forhold kan påvirke helseforetakenes produktivitet, og det er ikke noe tydelig mønster 
for dette. Vestre Viken HF, med flere driftsenheter, er det helseforetaket som framstår som 
mest produktivt, mens Sykehuset Østfold HF, med nytt bygg og ett akuttmottak, er nest mest 
produktivt i 2019.  
 
Resultatgrad 
Som angitt over er det en planforutsetning at foretaksgruppens resultat minst bør utgjøre 
2,5 % av samlede inntekter (resultatgrad) for å styrke foretaksgruppens økonomiske 
handlingsrom. Videre må det stilles som krav til helseforetakene at de opprettholder eller 
bedrer resultatene i forkant av byggeprosjekter, slik at de kan håndtere økte 
kapitalkostnader etter ferdigstillelse av prosjektene.   
Midler til fordeling i økonomisk langtidsplan 
Inntektsforutsetningene i økonomisk langtidsplan omfatter faste inntekter, det vil si 
basisramme, midler til kvalitetsbasert finansiering, midler til forskning, til nasjonale 
kompetansetjenester og øvrige øremerkede tilskudd over statsbudsjettet. 

Det er kun basisrammen som endres i økonomisk langtidsplan. Andre faste inntekter 
forutsettes uendret på 2020-nivå. Også bevilgning til kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
forutsettes uendret i forhold til 2020. Antatt videreføring av ABE-reformen både hva gjelder 
trekk i basisrammen og reduksjon i variable inntekter, innarbeides samlet som en justering i 
basisrammen.   

ISF-produktivitet somatikk F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 B 2020
% endring 

F2018 - F2019
% endring 

F2019 - B2020
Akershus universitetssykehus HF 1,64 1,64 1,70 1,74 1,74 2,4 % 0,3 %
Oslo universitetssykehus HF 1,27 1,27 1,26 1,29 1,31 2,0 % 1,6 %
Sunnaas sykehus HF 0,89 0,92 0,93 0,95 0,96 1,7 % 0,5 %
Sykehuset i Vestfold HF 1,70 1,70 1,72 1,77 1,85 3,1 % 4,1 %
Sykehuset Innlandet HF 1,71 1,73 1,71 1,77 1,80 3,3 % 2,0 %
Sykehuset Telemark HF 1,54 1,61 1,69 1,72 1,79 1,6 % 3,8 %
Sykehuset Østfold HF 1,49 1,60 1,70 1,79 1,78 5,4 % -0,3 %
Sørlandet sykehus HF 1,56 1,59 1,60 1,62 1,69 1,5 % 4,2 %
Vestre Viken HF 1,80 1,82 1,86 1,93 1,94 3,8 % 0,7 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1,50 1,52 1,54 1,58 1,61 2,8 % 1,6 %
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Alle tall er i faste 2020-kroner, det vil si at det ikke er innarbeidet lønns- og prisvekst i 
perioden. Dette gjøres i de årlige budsjettene ut i fra forutsetninger i statsbudsjettet. 

ISF-refusjoner omfattes ikke, da disse inntektene er avhengig av aktiviteten og må 
budsjetteres av helseforetakene og sykehusene selv på bakgrunn av planlagt aktivitet. 

Planleggingsrammene for årene 2021-2024 er beregnet med utgangspunkt i 
inntektsrammer 2020 med følgende endringer: 

• Omfordelinger som følge av oppdateringer i inntektsmodellen 
• Tildeling av forutsatte økte midler til aktivitetsvekst 
• Andre endringer, jf. omtale under 

 
Nasjonalt inntektsutvalg 
Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som har gjennomgått fordelingen av 
basisramme mellom de fire regionale helseforetakene. Utvalgets innstilling til 
inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakene ble avgitt til Helse- og 
omsorgsdepartementet den 16. desember 2019, i NOU 2019:24. NOU 2019:24 er sendt på 
høring med høringsfrist 17. mars 2020. Styret får fremlagt egen sak om høringssvaret i 
styresak 018-2020. Omfordelingseffekter vil tidligst bli innarbeidet i de regionale 
helseforetakenes inntektsrammer for 2021. 
 
Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 
Formålet med inntektsmodellen er å fordele basisramme til sykehusområdene slik at de 
økonomisk settes i stand til å levere likeverdige helsetjenester som er tilpasset 
befolkningens ulike behov og helseforetakenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. 
For å ta hensyn til pasientflyt mellom sykehusområdene har modellen også en 
mobilitetskomponent.  

Det er foretatt ordinær oppdatering av kriteriesettene og aktivitetsdata som inngår i 
modellen. Enkelte forhold finansieres på siden av inntektsmodellen, men inngår like fullt i 
helseforetakenes basisrammer. Dette gjelder inntekter til finansiering av regionale 
behandlingstilbud innen psykisk helsevern og TSB, definerte regionale kompetansetjenester 
og øvrige regionale og nasjonale funksjoner. Det er gjort en fornyet gjennomgang av disse 
forholdene i forbindelse med oppdateringen av inntektsmodellen. 

Siste tilgjengelige befolkningsframskriving fra Statistisk Sentralbyrå (juni 2018) er lagt til 
grunn. Befolkningsframskrivingene oppdateres neste gang i juni 2020. 
 
I styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, planforutsetninger ble det ikke 
implementert endringer i modellelementet for psykisk helsevern og TSB som følge av 
inntektsmodellarbeidet vinteren 2017-2018.  Når det nasjonale inntektsmodellutvalget nå 
har levert sin innstilling, vil Helse Sør-Øst RHF i løpet av våren 2020 ta opp igjen arbeidet 
med den regionale inntektsmodellen. I tillegg til en ny vurdering av kriteriesettene i 
modellelementet til psykisk helsevern og TSB, er det også naturlig å gjøre en vurdering av de 
øvrige modellelementene i inntektsmodellen. 
 

• Inntektsfordeling internt i Oslo sykehusområde 
I inntektsforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2020-2023 ble det innarbeidet et 
forskuttert gjestepasientoppgjør mellom sykehusene i Oslo sykehusområde. Historisk 
aktivitet brukes som beste anslag for framtidig aktivitet. Det ble videre innført en  
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differensiert pris på aktiviteten i gjestepasientoppgjøret. For budsjettåret 2020 ble det 
foreslått at budsjettforutsetningen ikke avregnes mot faktisk aktivitet. Det ble vurdert at det 
i implementeringsåret var behov for stabilitet og forutsigbarhet i inntektsrammene til 
sykehusene.  
 
Det foreslås å videreføre et forskuttert gjestepasientoppgjør uten avregning også i 
planforutsetningen for 2021. Det omfordeles inntekt i et forskuttert gjestepasientoppgjør 
basert på aktivitet 2018 og foreløpig aktivitet 2019. Når endelige tall for 2019 foreligger, 
oppdateres det forskutterte gjestepasientoppgjøret i forbindelse med budsjett 2021.  

Det er planlagt overføring av flere oppgaver mellom helseforetak/sykehus i Oslo 
sykehusområde i 2019 og 2020. I styresak 094-2019 Budsjett 2020 – fordeling av midler til 
drift og investeringer varslet Helse Sør-Øst RHF at volum for nye oppgaver som er overført i 
2019 og 2020 skal vurderes i august 2020. Volumestimatene knyttet til overføring av 
oppgaver legger føringer for det forskutterte gjestepasientoppgjøret for 2021, og 
planforutsetningen for 2021 vil igjen bli vurdert i forbindelse med budsjett 2021 som følge 
av gjennomgangen i august. 

Helse Sør-Øst RHF vil følge med på konsekvensene av endrede prinsipper for 
inntektsfordelingen mellom helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde, og håndtere 
eventuelle vesentlige og uheldige vridningseffekter dersom det er behov for det. 
Vurderingene vil skje i dialog med de berørte helseforetak/sykehus. Helse Sør-Øst RHF vil i 
dialog med helseforetak og sykehus i 2020 også fastsette omforente prinsipper for 
innretning av finansieringsordningen mellom helseforetak og sykehus i Oslo 
sykehusområde.  
 

• Endring i opptaksområder 
Sande kommune og Holmestrand kommune ble slått sammen til nye Holmestrand kommune 
fra 1. januar 2020. Sande kommune tilhører opptaksområdet til Vestre Viken HF og 
Holmestrand kommune tilhører opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold HF. Helse Sør-Øst 
RHF har utarbeidet en rapport som ble sendt på høring 11. februar 2020 med høringsfrist 
10. mai 2020. Det regionale helseforetaket planlegger å fremme forslag om beslutning om 
foretakstilhørighet for nye Holmestrand kommune i styresak som vil bli forelagt styret 25. 
juni 2020. I tråd med beslutningen i styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 
ligger dagens opptaksområder foreløpig til grunn for inntektsfordelingen i 2021 og for 
økonomisk langtidsplan 2021-2024. 
 
I framskrivingen av inntektsrammer i perioden etter 2024 tas det høyde for overføring av 
bydelene Alna, Grorud og Stovner fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo 
universitetssykehus HF med overføring av alle tjenesteområder for bydel Alna fra 2031, 
overføring av psykisk helsevern og rusbehandling for bydelene Grorud og Stovner fra 2031 
og overføring av somatikk for bydelene Grorud og Stovner fra 2034. 

Rømskog kommune ble slått sammen med Aurskog Høland kommune fra 1. januar 2020. I 
modellelementet for prehospitale tjenester har Oslo universitetssykehus HF fram til nå hatt 
ansvar for Rømskog kommune i alle modellkomponenter bortsett fra kostnaden for 
enkeltoppgjør innen pasientreiser. I forbindelse med kommunesammenslåingen har 
Sykehuset Østfold HF og Oslo universitetssykehus HF blitt enige om at Oslo 
universitetssykehus HF også overtar ansvaret for enkeltoppgjør fra 1. januar 2020. 
Endringen er innarbeidet i modellelementet for prehospitale tjenester. 
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• Formalisering av flerområdefunksjoner innen rehabilitering 

Administrerende direktør har besluttet at Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og 
Sykehuset Innlandet HF skal inneha en flerområdefunksjon innen rehabilitering i Helse Sør-
Øst.  

For å håndtere finansiering av denne flerområdefunksjonen foreslås det at aktivitet utført av 
Sykehuset i Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF for andre 
opptaksområder innen DRG 462A Rehabilitering kompleks, innarbeides som en 
flerområdefunksjon i inntektsmodellen for somatikk og avregnes der med 20 % av ISF-pris. 
Dette medfører samlet 100 % ISF-pris på linje med andre flerområdefunksjoner. Det vil bli 
sett på finansiering av flerområdefunksjoner i forbindelse med gjennomgangen av regional 
inntektsmodell.  
 

• Pensjon 
Ved oppdatering av inntektsmodellen for økonomisk langtidsplan 2020-2023 var nivået på 
samlet endring i pensjonskostnaden for 2019 usikkert. Som følge av dette ble ikke forventet 
økning i basisbevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2019 forskuttert i utarbeidelsen av 
inntektsrammer til økonomisk langtidsplan 2020-2023. Basisbevilgningen i revidert 
nasjonalbudsjett 2019 gir dermed en modelleffekt ved oppdatering av inntektsmodellen for 
2021. 

Oppdaterte beregninger fra januar 2020 viser en reduksjon i pensjonskostnad 
sammenlignet med hva som ligger til grunn i budsjett 2020. Det er ikke kjent hvordan Helse- 
og omsorgsdepartementet vil håndtere den estimerte reduksjonen i pensjonskostnaden for 
2020. Endringen forskutteres derfor ikke i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 
2021. På grunn av usikkerheten i samlet endring i pensjonskostnaden for 2020, foreslås det 
at helseforetakene legger budsjetterte pensjonskostnader for 2020 til grunn i arbeidet med 
økonomisk langtidsplan 2021-2024. 
 
Samlet effekt av oppdatering av inntektsmodellen 
Samlet sett gir oppdatering av inntektsmodellen årlige omfordelinger per sykehusområde 
som vist i tabellen under.   
 

 
Tabell 6. Omfordelingseffekter av inntektsmodellen 2021-2024 i millioner kroner (2020-kroner) 
 
Fordeling av midler til økt aktivitet 
Som angitt over foreslås det følgende forutsetninger for midler til aktivitetsvekst i 
økonomisk langtidsplan 2021-2024: 

• 550 millioner kroner for 2021 
• 650 millioner kroner for 2022-2024  

Sykehusområde 2021 2022 2023 2024

Akershus 40 28 19 17

Innlandet -4 -35 -30 -32

Oslo -70 52 53 56

Sørlandet 22 -6 -6 -7

Telemark og Vestfold 23 -27 -24 -24

Vestre Viken -22 -10 -9 -9

Østfold 11 -3 -3 -2
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Tabellen under viser den faktiske fordelingen av vekstmidler i budsjettet for 2019 og 2020, 
samt forslaget til fordeling av økte midler i økonomiplanperioden. 
 

  
Tabell 7. Fordeling av midler til økt aktivitet i 2019 og 2020 og forutsatte midler 2021-2024 i millioner kroner 
 
De økte midlene til sykehusområdene er fordelt i henhold til behovsandeler innen de 
enkelte tjenesteområdene. Anslaget for vekstmidler til helseforetakene og sykehus er økt 
med 100 millioner kroner for årene 2022-2024 sammenlignet med gjeldende økonomiske 
langtidsplan. 

Økte midler til Helse Sør-Øst RHF vil bli disponert til å bygge opp regionale likviditets- og 
resultatbuffere i 2021, samt til forventede økninger i nasjonale satsninger mm.  

Den endelige fordelingen av basisbevilgningen mellom Helse Sør-Øst RHF og 
helseforetakene/sykehusene avventes til den årlige budsjettbehandlingen. Da er beløpets 
størrelse klart, og det foreligger nærmere vurdering av behov for regionale midler.  

Det forutsettes at regjeringen viderefører ABE-reformen i 2021-2024 som i 2020.  Netto 
effektiviseringskrav for Helse Sør-Øst er som en planforutsetning anslått til å være på om lag 
100 millioner kroner årlig. Trekket er fordelt til helseforetak/sykehus basert på andel av 
samlede driftsinntekter.  

 

Regional resultat- og likviditetsbuffer 

Som en planforutsetning budsjetteres det med et årlig overskudd på 200 millioner kroner i 
det regionale helseforetaket for årene 2021-2024, samt en årlig investeringsbuffer på 200 
millioner kroner. Nivået på regional resultatbuffer videreføres som en årlig planforutsetning 
med 600 millioner kroner.  

I forbindelse med årets økonomiske langtidsplan vil det bli foretatt en gjennomgang av 
regional likviditet og endringer utover forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2020-
2023, med sikte på mulig tilbakeføring av inntekter og/eller likviditet til helseforetakene.  

Helse Sør-Øst RHF vil i tillegg gjøre en årlig vurdering av handlingsrommet for tilbakeføring 
av positive resultater i morselskapet, herunder eventuelt mindreforbruk av kjøp fra private 
leverandører.  

 
Andre inntektsrammeforutsetinger 

• Sykehuset Innlandet HF - avdeling for gravide rusavhengige 
Basisrammen til Sykehuset Innlandet HF ble redusert med fem millioner kroner i budsjett 
2020 som følge av en høyere innsøking til den regionale enheten i 2019 enn forutsatt.  
 
I styresak 094-2019 Budsjett 2020 - fordeling av midler til drift og investeringer ble det 
varslet at Helse Sør-Øst RHF ville komme tilbake med forslag til innretning av det regionale 
tilbudet, og økonomiske konsekvenser av dette for Sykehuset Innlandet HF, i  
  

2021 2022 2023 2024
Helseforetak og sykehus 432 358 500 600 600 600
Helse Sør-Øst RHF 150 150 50 50 50 50
I alt, sum bevilgning 582 508 550 650 650 650

Økonomisk langtidsplanFordelt i 
budsjett 2020

Fordelt i 
budsjett 2019

Midler til økt aktivitet 
(mill. kroner)
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planforutsetningene til økonomisk langtidsplan 2021-2024. Det forventes at den høye 
aktiviteten i 2019 også vil opprettholdes i 2020. Helse Sør-Øst RHF vil følge med på 
utviklingen av aktiviteten utover i 2020 og venter foreløpig med å foreslå endringer i 
innretningen på tilbudet. 
 

• Diakonhjemmet Sykehus AS - omstillingsutfordring ved innføring av 
inntektsmodellprinsipper innen somatikk i Oslo sykehusområde 

Diakonhjemmet Sykehus AS ble i styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, 
planforutsetninger tildelt 50 millioner kroner i inntektsstøtte i 2020 for å håndtere 
omstillingsutfordringen ved et redusert inntektsnivå som følge av innføring av 
inntektsmodellprinsipper innen somatikk i Oslo sykehusområde. 

Jf. planforutsetningen i økonomisk langtidsplan 2020-2023 reduseres inntektsstøtten til 25 
millioner kroner i 2021 og trekkes ut fra 2022. Midlene tilbakeføres til Helse Sør-Øst RHF. 
 

• Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS - 
omstillingsutfordring som følge av kostnader til behandlingshjelpemidler 

Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for håndtering av behandlingshjelpemidler for 
alle pasienter i Oslo sykehusområde. Ved innføring av inntektsmodellprinsipper innen 
somatikk i Oslo sykehusområde vil Oslo universitetssykehus HF fakturere Diakonhjemmet 
Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for behandlingshjelpemiddelkostnader til 
pasienter fra deres opptaksområder i 2020.  
 
Informasjon om denne kostnaden ble ikke kjent før i forbindelse med budsjett 2020, og for å 
ivareta hensynet til forutsigbarhet i sykehusenes inntektsrammer ble Diakonhjemmet 
Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS tildelt en midlertidig inntektsstøtte på 
henholdsvis inntil 41 millioner kroner og 45 millioner kroner i 2020, jf. styresak 094-2019 
Budsjett 2020 - fordeling av midler til drift og investeringer. 
 
Det anbefales at inntektsstøtten reduseres til henholdsvis inntil 20 millioner kroner og inntil 
22 millioner kroner i planforutsetningen for 2021 og trekkes ut fra 2022. Inntektsstøtten 
disponeres innenfor budsjettet til Helse Sør-Øst RHF.  
 

• Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS – dekning av 
legemiddelkostnader overført i 2018 

Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er i 2019 og 2020 gitt 
inntekter til dekning av kostnader til legemidler overført i 2018. Dette gjøres fordi valgt 
fordelingsmodell for økte inntekter i regionen ikke tilfører sykehusene inntekt for å dekke 
denne kostnaden. I 2020 er sykehusene tildelt inntil 30 millioner kroner av regional 
resultatbuffer for å håndtere forventede kostnader utover tildelt basisramme. 
 
Det foreslås at inntektsstøtten videreføres i 2021. Inntektsstøtten disponeres innenfor 
budsjettet til Helse Sør-Øst RHF. Det vil bli gjort en ny vurdering av behovet for 
inntektsstøtte i forbindelse med budsjett 2021 basert på siste kostnadsinformasjon fra 
2020. 
 

• Oslo universitetssykehus HF – støtte for regional bistand innenfor 
positronemisjonstomografi  

I styresak 102-2018 Budsjett 2019 - fordeling av midler til drift og investeringer ble Oslo  
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universitetssykehus HF tildelt en to-årig støtte på tre millioner kroner for å finansiere to 
legestillinger, slik at helseforetaket i perioden skulle kunne bistå de andre helseforetakene i 
opplæring, regransking etc. innenfor positronemisjonstomografi (PET). I henhold til 
forutsetningen trekkes støtten, prisomregnet til 3,1 millioner kroner, ut i 2021. Midlene 
tilbakeføres Helse Sør-Øst RHF. 
 

• Oslo universitetssykehus HF – avtale med Oslo kommune om drift av 
observasjonsposten og behandling av pasienter med akutte forgiftninger 

Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har inngått en tjenesteavtale med Oslo 
kommune om drift av observasjonsposten og behandling av pasienter med akutte 
forgiftninger. Oslo universitetssykehus HF mottar ISF-refusjoner og eventuelle 
gjestepasientinntekter for pasientbehandlingen som utføres av Oslo kommune. Fra og med 
2021 overføres betalingsansvar i henhold til inngått avtale fra Helse Sør-Øst RHF til Oslo 
universitetssykehus HF. Dette gjør at både inntekter og kostnader vedrørende denne 
avtalen tilfaller Oslo universitetssykehus HF.  
 

• Sunnaas sykehus HF - inntektsrammeforutsetninger  
I styresak 094-2019 Budsjett 2020 – fordeling av midler til drift og investeringer fikk Sunnaas 
sykehus HF økt sin basisramme med to millioner kroner for å understøtte den regionale 
oppgaven sykehuset innehar innen kompleks rehabilitering. I tillegg ble helseforetaket 
tildelt åtte millioner kroner for å videreføre tilbud innen helse og arbeid.  

Det foreslås som en planforutsetning at Sunnaas sykehus HF får en årlig økning i sin 
basisramme i størrelsesordenen 1,5 millioner kroner. Endelig beløp vil fastsettes av Helse 
Sør-Øst RHF etter en spesifikk vurdering av inntektsrammen i forbindelse med budsjett 
2021. 
 

• Sykehuspartner HF - inntektsrammeforutsetninger  
I styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023, planforutsetninger ble 
Sykehuspartner HF tildelt 100 millioner kroner i basisramme som planforutsetning i hvert 
av årene 2020-2023. Tildelingen reduseres til 85 millioner kroner i 2024 og 2025, og 
trekkes ut i 2026. Bevilgningen skal gå til dekning av akkumulerte negative resultater per 
31. desember 2018 som følge av infrastrukturmodernisering, jf. omtale senere i denne 
saken. I årets planforutsetninger foreslås det i tillegg å tildele Sykehuspartner HF 
basisramme til finansiering av driftskostnadene i programmet for standardisering og 
infrastrukturmodernisering (STIM) i perioden 2021-2024. Driftskostnadene i STIM 
håndteres dermed tilsvarende som driftskostnadene i den regionale IKT-
prosjektporteføljen. Dette vises oppsummert i tabellen under.  
 

 
Tabell 8. Basisramme til Sykehuspartner HF 2020-2025 i millioner kroner 

 
• Sørlandet sykehus HF – midler til spesialisthelsetjeneste innen tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) ved Agder fengsel 
I budsjett 2020 fikk Sørlandet sykehus HF tildelt 6,2 millioner kroner for å dekke 
kostnadene til 5,8 årsverk innen psykisk helsevern ved Agder fengsel.  
  

Basisramme Sykehuspartner HF 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inndekning av opparbeidet underskudd 100      100      100      100      85        85        

Driftskostnader programmet STIM 176      172      250      254      

Sum basisramme 100      276      272      350      339      85        
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Den økte kapasiteten ved fengselet krever også økt behov for spesialisthelsetjenestetilbud 
innen rusbehandling. Som en planforutsetning foreslås det at Sørlandet sykehus HF tildeles 
to millioner kroner for to årsverk til å etablere et slikt tilbud til innsatte i Agder fengsel. 
Dette er gjort tildelinger til andre helseforetak ved liknende type bemanningsbehov knyttet 
til fengsel.  
 

• Private ideelle sykehus uten opptaksområde 
Martina Hansens Hospital AS og Betanien Hospital AS fikk i 2018 en negativ 
grupperingseffekt i ISF-ordningen. De to sykehusene ble derfor kompensert med 
henholdsvis 20 millioner kroner og ni millioner kroner i 2018.  Jf. styresak 102-2018 
Budsjett 2019 – fordeling av midler til drift og investeringer er kompensasjonen trappet ned 
over to år med 2020 som siste år i nedtrappingsperioden.  
 
Helse Sør-Øst RHF har gjort en ny vurdering av inntektsrammen til Betanien Hospital AS og 
Martina Hansens Hospital AS som følge av endringer i ISF-ordningen. For Betanien Hospital 
AS opprettholdes forutsetningen fra 2018 og gjenstående kompensasjon på to millioner 
kroner trekkes ut i 2021.  
 
For 2020 har Helse Sør-Øst RHF besluttet å tildele Martina Hansens Hospital AS åtte 
millioner kroner i tillegg til den gjenstående tildelingen fra 2018 på seks millioner kroner. 
Tildelingen ble gitt fordi den negative grupperingseffekten i ISF-ordningen i 2018 i stor grad 
har vedvart. For å gi sykehuset stabile driftsforutsetninger, anbefales det at den samlede 
kompensasjonen på 14 millioner kroner gjøres fast og videreføres i planforutsetningene for 
2021. Om det foretas vurderinger som tilsier endring i tilbud eller pasientsammensetning 
ved Martina Hansens Hospital AS for pasienter fra Helse Sør-Øst, hvis årlige 
grupperingseffekter endrer den økonomiske situasjonen vesentlig eller om 
husleieforutsetningene endres, anbefales det å vurdere kompensasjonen på nytt.  
 
Det er på det nåværende tidspunkt ikke gjort andre vurderinger som gir grunnlag for å 
endre inntektsrammeforutsetningen til de private ideelle sykehusene. Det legges derfor til 
grunn en videreføring av de tre private ideelle sykehusenes inntektsrammer 2021, justert 
for midler til økt aktivitet og forholdene beskrevet over. Det vil bli foretatt en ny vurdering 
av inntektsrammeforutsetningene for sykehusene inn mot budsjett 2021. 
 

• Håndtering av midler til overført finansieringsansvar for legemidler 
De regionale helseforetakene er tillagt finansieringsansvaret for legemidler til behandling av 
komplikasjoner ved nyresvikt, legemidler brukt i forbindelse med transplantasjoner og 
legemidler innenfor områdene amylotrofisk lateralsklerose (ALS), jernoverskudd, Cushings 
syndrom og immunglobuliner fra 1. september 2020. 

Som en budsjettforutsetning for 2020 er tildelte midler på 62,5 millioner kroner budsjettert 
hos Helse Sør-Øst RHF. Midlene vil fordeles til helseforetakene løpende etter faktiske 
kostnader. Prinsippet er valgt for å redusere risiko for utilsiktede økonomiske effekter 
mellom sykehusområdene. 

Disse midlene fordeles foreløpig ikke til helseforetakene og sykehus i planforutsetningene 
for 2021-2024. 
 

• Regionale kompetansetjenester 
Grunnlaget for å innarbeide endringer i de økonomiske rammene til de regionale  
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kompetansetjenestene er ikke ferdigstilt, jf. styresak 094-2019 Budsjett 2020 – fordeling av 
midler til drift og investeringer. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til saken i forbindelse 
med styrets behandling av budsjettet for 2021. 
 
Økonomiske planleggingsrammer i perioden 
Tabellen under viser planforutsetninger for sum faste inntekter per år i perioden, fordelt på 
sykehusområder, private ideelle sykehus uten definert opptaksområde, Sykehuspartner HF 
og Helse Sør-Øst RHF. 
 

 
Tabell 9. Planleggingsrammer 2021-2024 i millioner kroner (2020-kroner) 
 
Dette er planleggingsrammer som skal legges til grunn for budsjettprosessen inn mot 2021 
og videre for planperioden. Det tas forbehold om at det kan bli justeringer av disse rammene 
ut over det som følger av Prop.1S (2020-2021). 
 

2.8 Investeringer og økonomisk handlingsrom 
Det er omfattende investeringsplaner i foretaksgruppen. For å skape økonomisk 
handlingsrom til nødvendige investeringer er det avgjørende å nå resultatmålene slik at 
investeringsprosjekter kan realiseres innenfor de økonomiske rammene som er gitt.  

Det er nødvendig å prioritere mellom investeringsprosjekter ut i fra regionale og 
foretaksspesifikke behov. Det regionale helseforetaket har en viktig rolle ved at den 
etablerte finansieringsmodellen for investeringer setter regionen i stand til å gjennomføre 
større prosjekter tidligere enn om hvert enkelt helseforetak skulle finansiere dette selv. I 
tillegg bidrar finansieringsmodellen til sentral koordinering og finansiering av regionale, 
standardiserte prosjekter som for eksempel felles IKT-løsninger. Dette vil over tid sørge for 
en effektiv regional samhandling som vil gi positive effekter på kvalitet og økonomi. 
 
Finansiering av investeringer 
Helseforetakene får i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF tildelt en samlet 
basisramme. Det er opp til helseforetakene å disponere denne basisrammen til drift og 
investeringer. Investeringsnivået kan økes over tid gjennom at foretaket skaper positive 
resultater i driften. I planperioden skal gjeldende likviditetsstyringsprinsipper i henhold til 
vedtatt finansstrategi etterleves. 

  

2021 2022 2023 2024

Akershus SO 6 985 7 091 7 207 7 316 7 422 12,0 % 12,3 %

Innlandet SO 5 164 5 162 5 191 5 223 5 254 8,9 % 8,7 %

Oslo SO 16 268 16 235 16 344 16 481 16 621 28,0 % 27,6 %

Sørlandet SO 4 510 4 574 4 623 4 671 4 718 7,8 % 7,8 %

Telemark og Vestfold SO 5 742 5 822 5 868 5 917 5 965 9,9 % 9,9 %

Vestre Viken SO 6 068 6 108 6 175 6 244 6 313 10,4 % 10,5 %

Østfold SO 4 225 4 284 4 337 4 390 4 444 7,3 % 7,4 %
Private ideelle sykehus uten 
definert opptaksområde 302 303 307 311 315 0,5 % 0,5 %

Sykehuspartner HF 100 276 272 350 339 0,2 % 0,6 %

Helse Sør-Øst RHF 8 807 8 766 8 847 8 819 8 880 15,1 % 14,7 %

I alt 58 171 58 621 59 171 59 721 60 271 100,0 % 100,0 %

Sum faste inntekter

Budsjett 
2020

Økonomiplan 2021-2024
Andel 2020 Andel 2024
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Helseforetakene må bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne positive 
resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i eget 
helseforetak. Forutsetninger om egenfinansiering av investeringsprosjekter i økonomisk 
langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig finansieringsløsning fastsettes 
av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den enkelte investeringsbeslutningen. 

Finansstrategi i Helse Sør-Øst ble oppdatert i styresak 033-2019. Reglene for finansiell 
leasing i foretaksgruppen ble justert.  Periferiutstyr i Sykehuspartner HF skal som 
hovedregel finansieres ved regional likviditet fremfor finansielle leieavtaler. I påvente av 
arbeid med leverandørstrategi for Sykehuspartner HF, er det forutsatt at periferiutstyr 
fortsatt leases, jf. styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. De øvrige 
helseforetakene skal ikke budsjettere med nye finansielle leasingavtaler ut over en 
maksimalgrense for leasingbetalinger på 0,2 % av helseforetakets årlige samlede inntekter. 
Enkelte større leasingavtaler, for eksempel knyttet til bygninger, kan godkjennes etter 
søknad til Helse Sør-Øst RHF. 

Helse Sør-Øst RHF reviderte i sak 073-2019 fullmaktsstrukturen for bygginvesteringer. 
Endringene samkjører fullmaktene med beslutningspunktene i gjeldende Veileder for 
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter og fastsetter blant annet at Helse Sør-Øst RHF har 
beslutningsmyndighet for oppstart av tidligfase/prosjektinnramming for prosjekter over 
500 millioner kroner, så vel som for påfølgende beslutningspunkter for alle prosjekter over 
50 millioner kroner. Videre ble det besluttet at utredning av lokalisering gjennomføres i 
egen prosess og at Helse Sør-Øst RHF kan overta som prosjekteier for prosjekter over 500 
millioner kroner fra og med konseptfase. 

Større utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter på over 500 millioner kroner kan 
delfinansieres ved lån fra Helse- og omsorgsdepartementet med inntil 70 %. Helse- og 
omsorgsdepartementet tilbyr regionene å søke lån basert på P85-estimat for kostnader. 
Styringsrammen for investeringsprosjektene er uavhengig av finansieringen, og 
investeringsprosjektene i foretaksgruppen skal fortsatt styres etter forventet 
prosjektkostnad tilsvarende P50-estimat.  

Regionalt prioriterte investeringer omfatter byggeprosjekter over 100 millioner kroner og 
regionale IKT-satsninger. Dette innebærer at det enkelte helseforetak forutsettes å foreta 
nødvendige lokale investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering 
av bygningsmassen, medisinsk-teknisk utstyr mv. innenfor tilgjengelig likviditet. 

Foretaksgruppen har årlig om lag 3,8 milliarder kroner tilgjengelig i fri likviditet ved et 
resultat i balanse. Disse midlene disponeres til avdrag på lån, finansiering av regionalt 
prioriterte prosjekter og til helseforetakenes lokale investeringsformål. Bevilgninger av 
regionale midler til investeringsformål gjøres av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse 
med det enkelte årsbudsjett. Prinsippene for fordeling av likviditet til helseforetakenes 
lokale investeringsformål er basert på størrelse målt som andel av faste inntekter. 
 
Regionalt prioriterte prosjekter i økonomisk langtidsplan 
Regionalt prioriterte prosjekter videreføres i tråd med styresak 055-2019 Økonomisk 
langtidsplan 2020–2023 og styresak 114-2018 Regional Utviklingsplan 2035. Dette omfatter 
en videreføring av igangsatte prosjekter og prosjekter som er prioritert som regional 
satsing. 
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Følgende prosjekter er prioritert, vedtatt planlagt/gjennomført og har avklart finansiering: 

• Vestre Viken HF: Nytt sykehus i Drammen, jf. sak 065-2019, sak 017-2019, sak 006-
2017 og sak 054-2016 

• Sykehuset i Vestfold HF: Tønsbergprosjektet, jf. sak 009-2017 og sak 044-2014 
• Sørlandet sykehus HF: Nytt psykiatribygg, jf. sak 055-2016 
• Oslo universitetssykehus HF har flere prosjekter i ulike faser basert på målbildet fra 

sak 053-2016;  
o Nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet, jf. sak 097-2019, sak 

049-2019, sak 026-2019, sak 116-2018, sak 011-2018, sak 071-2017 og sak 
053-2016 

o Vedlikeholdsinvesteringer knyttet til lukking av tilsynsavvik innenfor brann 
og arbeidsmiljø, jf. sak 045-2015 

o Første trinn i utviklingen av nye Aker og nye Rikshospitalet, jf. sak 050-2019, 
sak 006-2019, sak 115-2018, sak 072-2017 og sak 053-2016 

 
For ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF er det innvilget 
finansiering for forprosjekt. Oppstart av forprosjekt avhenger blant annet av 
reguleringsprosessen som pågår og valg av tomt, jf. sak 070-2017 og sak 053-2016.  
Etablering av ny storbylegevakt i Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo 
universitetssykehus HF og Oslo kommune, jf. sak 011-2019, sak 078-2018 og sak 031-2017. 
Prosjektet finansieres med langsiktig finansiell leieavtale. 
 
Følgende prosjekter er i konseptfase: 

• Sykehuset Telemark HF: Somatikk Skien inkludert strålebygg, jf. sak 055-2018 
• Akershus universitetssykehus HF: Nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen, 

jf. sak 054-2018 
 
For videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (Mjøssykehuset), jf. sak 005-2019, ble det 
arbeidet med konkretisering av virksomhetsinnhold i 2019. Samlet sak, inkludert 
konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft, ventes fremlagt i juni 2020. 
 
Følgende prosjekt er i prosjektinnramming:  

• Akershus universitetssykehus HF: Stråle- og somatikkbygg, jf. sak 096-2019 
 

Som en planforutsetning tas det også høyde for flere prosjekter som planlegges gjennomført 
og som er prioritert, men som avhenger av fremdriften i andre prosjekter og planlagt 
resultatutvikling. Foretaksgruppen tilpasser investeringsporteføljen løpende til det 
økonomiske handlingsrommet. Blant disse prosjektene omfattes: 

• Videreutviklingen av Oslo universitetssykehus HF, etappe 2, jf. sak 114-2018 
• Akuttbygg ved Sørlandet sykehus HF, jf. sak. 114-2018 
• Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF, jf. sak. 114-2018 

I henhold til styrets vedtak i sak 030-2016 Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-
Øst – etablering av nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har egen 
strålestrålebehandlingstilbud i dag legges det opp til å etablere nye stråleenheter i 
sykehusområdene Telemark-Vestfold, Akershus, Vestre Viken og Østfold fram mot 2030. 
Økonomisk langtidsplan tar høyde for gjennomføring av nødvendige investeringer i 
stråleterapi. I første omgang planlegges stråleterapi etablert som del av nytt sykehus i 
Drammen for Vestre Viken HF, ved utbyggingen i Skien for Sykehuset Telemark HF og på 
Nordbyhagen for Akershus universitetssykehus HF.  
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Det gjennomføres også store investeringsprosjekter innenfor IKT-området: 

• Sykehuspartner HF; IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst - programmet 
STIM ble formelt etablert 1. januar 2019 og arbeidet pågår, jf. sak 109-2019, sak 084-
2019, sak 036-2019, sak 058-2017 og sak 069-2016 

• Sykehuspartner HF; Program for informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) ble 
etablert i 2018 og ferdigstilles etter planen i 2020, jf. sak 084-2019  

• Regional IKT-prosjektportefølje; Videreføring av regional satsing, hvor omfang 
vurderes på bakgrunn av gjennomføringsstrategi og tilgjengelig likviditet 

 
Som del av konseptfasen for byggeprosjektene skal også de økonomiske effektene for den 
regionale IKT-prosjektporteføljen inkluderes i vurderingene. Den samlede vurderingen må 
belyse hvordan hvert enkelt byggeprosjekt eventuelt utløser teknologikostnader innenfor 
både prosjektets egne kostnadsrammer og for regionens IKT-satsning for øvrig. Videre må 
eventuelle mottaksprosjekter og behov for lokale løsninger som følge av driftskonsepter etc. 
identifiseres, kostnader anslås og innarbeides i det berørte helseforetakets innspill til 
økonomisk langtidsplan. 
 
Flere helseforetak i regionen arbeider med planer for nybygg ut over prioriterte prosjekter. 
Ved behandling av økonomisk langtidsplan for 2021-2024 vil eventuelle nye regionale 
prioriteringer knyttet til investeringsprosjekter vurderes og tilpasses økonomisk 
handlingsrom. 
 
Status inn mot økonomisk langtidsplan 2021-2024 
I 2019 har foretaksgruppen i henhold til foreløpig regnskap et positivt resultat i 
størrelsesorden 2,0 milliarder kroner. Resultatet for 2019 innebærer et positivt 
resultatavvik i forhold til budsjett, og gir derfor en bedre inngang til økonomisk langtidsplan 
2021-2024 enn forutsatt i økonomisk langtidsplan 2020-2023.  

Samtidig indikerer resultatene i 2019 at det kan være utfordrende for enkelte helseforetak å 
realisere en resultatutvikling som er lagt til grunn i tidligere økonomiske langtidsplaner.  

Det vil være risiko og usikkerhet knyttet til forutsetningene i økonomisk langtidsplan som 
kan påvirke fremtidig resultatutvikling og investeringsevne. Foretaksgruppen har planer om 
å gjennomføre betydelige investeringsprosjekter i og etter økonomiplanperioden, og det vil 
være nødvendig å opprettholde et tilstrekkelig finansielt handlingsrom for å kunne håndtere 
endringer mot økonomisk langtidsplan. I tillegg til resultatbuffer ble det også innarbeidet en 
investeringsbuffer på 200 millioner kroner per år i perioden 2020-2023. Det ble planlagt 
med en nedre likviditetsmessig sikkerhetsgrense på 1 milliard kroner for hele 
langtidsperioden. Nivåene for resultat- og investeringsbuffer videreføres i økonomisk 
langtidsplan 2021-2024, sammen med sikkerhetsgrensen for likviditet. 
 
Investeringsordningene for sykehus 
I brev fra Helse- og Omsorgsdepartementet datert 25. april 2019 opplyste regjeringen om 
endringer i lånebetingelsene til helseforetakene. To endringer ble innført:  

 
i) Maksimal avdragstid ble økt fra 25 år til 35 år, oppad avgrenset til levetiden for 
investeringen, gjeldende for alle prosjekter som ikke var ferdigstilt 
ii) Helseforetakene innvilges mulighet til å velge annuitetslån som alternativ til 
serielån som avdragsplan 
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Endringene hadde som mål å legge til rette for lavere årlig økonomisk belastning på det 
enkelte helseforetak i avdragsperioden. 

Helse Sør-Øst RHF har vurdert forskjellene mellom serielån og annuitetslån. Annuitetslån 
gir en økt rentebelastning sammenlignet med dagens ordning med serielån. På dette 
grunnlaget legges det derfor opp til at det fortsatt skal benyttes serielån. 
 
Gevinstrealisering i store byggeprosjekter 
Det er nødvendig å følge opp de store byggeprosjektenes planer for gevinstrealisering og 
prosjektenes bidrag til helseforetakenes resultatmål. Helseforetakene skal i forbindelse med 
årlig rullering av økonomisk langtidsplan rapportere på de store byggeprosjektenes 
gevinstrealiseringsmål. Helseforetakene vil dermed måtte gjennomføre en årlig revisjon av 
gevinstrealiseringsmålene for det enkelte byggeprosjekt og bekrefte dette gjennom 
prosessen for økonomisk langtidsplan.  

For å påse at helseforetakenes underliggende drift planlegges i tråd med forutsetningene 
som lå til grunn for å gjennomføre prosjektene, skal helseforetakenes planlagte 
driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) måles opp mot driftsresultatet som lå til grunn for 
prosjektenes godkjente konsept- og forprosjektfase. 
  

2.9 Medisinsk-teknisk utstyr 
Gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan 2020-2023 rapporterte helseforetakene at 
gjennomsnittlig alder på utstyrsparken var 8,7 år ved årsskiftet 2018/2019. Dersom 
beregningen gjøres som et verdivektet gjennomsnitt hvor dyrt utstyr teller mest, var 
gjennomsnittet 8,4 år. Helseforetakenes plan var å gjennomføre investeringer som medførte 
at gjennomsnittsalderen i regionen holdt seg under ni år gjennom planperioden 2020-2023. 
 
Det er helseforetakenes ansvar å ivareta behovet for medisinsk-teknisk utstyr, jf. tidligere 
etablert grensedragning mellom regionale og lokale prioriteringer slik de er omtalt i 
styresak 093-2009 Økonomisk handlingsrom og utfordringsbilde i forhold til prioritering av 
investeringer i Helse Sør-Øst. Det betyr at det er helseforetakenes egne investeringsmidler 
som er hovedkilden til finansiering av medisinsk-teknisk utstyr.  
 
For perioden 2021-2024 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger og prioritering av 
anskaffelsesbehovet i eget helseforetak og vise hvordan dette er innarbeidet i innspillet til 
økonomisk langtidsplan. Det skal vises hvilke effekter dette får på gjennomsnittlig alder på 
utstyrsparken, i tråd med etablerte krav om at det enkelte helseforetak utarbeider 
erstatningsplaner for utstyrsparken. 
 

2.10 Bygg og vedlikehold 
Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi fremgår av styresak 080-2018 Delstrategi for 
Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst. Det overordnede målet for eiendomsvirksomheten er 
at eiendommene skal støtte opp om strategiske mål og utvikling i Helse Sør-Øst. 
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I delstrategien for eiendomsvirksomheten for Helse Sør-Øst fokuseres det på krav til 
helseforetakene i ti punkter. Dette er til dels kjente krav, men gir tydeligere føringer innen 
følgende områder: 

• Vedlikehold 
• Kostnadsregistreringer og rapportering 
• Digitalisering 
• Klima og miljø 
 

Innføring av husleie 
Helseforetakenes bygningsmasse representerer store verdier og er viktig for 
kjernevirksomheten. God eiendomsforvaltning krever langsiktig planlegging. De regionale 
helseforetakene skal i 2020 arbeide videre med å legge til rette for en husleieordning med 
sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring, jf. foretaksmøteprotokoll i Helse 
Sør-Øst RHF fra 15. januar 2019. Husleieordningen vil bygge på et felles sett av prinsipper 
slik at det blir mulig å sammenligne helseforetakene innbyrdes. 

De regionale helseforetakene skal i 2020 avslutte arbeidet med en veileder for felles 
prinsipper for ordningen. Helseforetakene skal bidra i dette arbeidet i samarbeid med Helse 
Sør-Øst RHF. 
 

Vedlikeholdsplaner 
I arbeidet med økonomisk langtidsplan, årlig budsjettprosess og i løpende økonomiske 
disposisjoner må det være etablert regimer for behovsvurdering og prioritering av 
vedlikehold av bygningsmassen. Grunnlaget for å prioritere større vedlikeholdsarbeider må 
inneholde vurderinger knyttet til bygningens alder, tilstand og funksjonalitet.  

Helseforetakene skal etablere langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner basert på 
tilstandsovervåkning og levesykluskostnader per bygg, samt krav knyttet til teknisk 
minimumstilstand. Byggene tilstandsregistreres etter NS3424. Vedlikeholdsplanene skal 
føre til en forpliktende oppgradering av bygningsmassen til en tilstand som er tilstrekkelig 
god for gjeldende og planlagt bruk. Der et normbasert vedlikehold ikke er tilstrekkelig for å 
etablere forutsatt tilstandsgrad, må det etableres forslag til investeringsprosjekter tilpasset 
utviklingsplanen.  
I gjennomsnitt bør ordinært vedlikehold ligge på 250 kroner per kvadratmeter for hele 
bygningsmassen. I tillegg må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold. 
Helseforetakene har ulik tilstandsgrad for eide bygg og dermed ulikt behov for investeringer 
i eksisterende bygningsmasse.  Midler som settes av må gjenspeile behovet. Samlet for alle 
helseforetak er det generelt et betydelig behov for økte investeringer til 
vedlikehold/utskifting. 

Helse Sør-Øst skal i perioden planlegge og gjennomføre en rekke regionale byggeprosjekter. 
Det må i planperioden legges til rette for å ta i bruk digitale eiendomsadministrative- og 
driftstekniske systemer, som legger til rette for en sømløs overføring av informasjon 
igjennom hele livssyklusen til et bygg.  

Eierskapsmeldingen (Meld. St. 8 2019–2020) stiller økte krav til klimarisikovurderinger 
med tilhørende klimatilpasningstiltak. Energiforbruket er en av de største drivere til CO2 -
utslipp, og tiltak for å redusere energibruken anses derfor som viktig. 
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2.11 IKT-området 
Behov og strategiske føringer for IKT-området er basert på føringer fra Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023 og Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. 
 
Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 beskriver hvordan pasienttilbud må utvikles i tiden 
fremover og den er særlig tydelig på behovet for ny teknologi. Følgende to innsatsområder 
trekkes fram som særlig viktige: «Teknologi i pasientens helsetjeneste» og «Digitalisering – 
en forutsetning for pasientens helsetjeneste». Dette er omtalt innledningsvis i saken.  
Helse Sør-Øst RHF vil prioritere følgende IKT-satsninger i planperioden:  
 

• Etablering av en felles, moderne og sikker IKT-infrastruktur som understøtter 
samhandling regionalt og nasjonalt, samt effektiv drift og forvaltning 

• Videre innføring av regionale kliniske og administrative løsninger 

• Etablering av digital hjemmeoppfølging, hvilket forutsetter endring av 
arbeidsprosesser, anskaffelse av utstyr og utvikling av digital kompetanse  

• Innføring av mobile løsninger, hvilket forutsetter anskaffelse av mobile enheter og 
tilpasning av både kliniske og administrative arbeidsprosesser 

• Sentralisering av IKT-utstyr i sentrale datarom så langt det er hensiktsmessig. Lokale 
datarom som må bestå skal holde et forsvarlig sikkerhetsnivå, og helseforetaket er 
ansvarlig for å gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak for at lokale datarom 
oppfyller sikkerhetskravene 

 
Økt digitalisering i helsesektoren er en forutsetning for at regionen skal evne å levere de 
helsetjenestene innbyggerne har behov for og forventer på en sikker og bærekraftig måte. 
Teknologi vil derfor bli en stadig viktigere innsatsfaktor i helsetjenestene de kommende 
årene. Summen av tiltakene som må gjennomføres for å lykkes med dette gjør at 
helseforetakene må forvente økte lokale kostnader til teknologi og en økning i total 
tjenestepris fra Sykehuspartner HF. 
 
Årlig totalt investeringsnivå til IKT vil ligge på 1,5-2,0 milliarder kroner i økonomisk 
langtidsplan 2021-2024. Om lag en milliard kroner av de årlige investeringene skjer i 
Sykehuspartner HF, hvorav programmet STIM, sikkerhetstiltak og sikker og stabil drift 
utgjør om lag 75 prosent av budsjettet. Som planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 
2021-2024 forutsettes årlige investeringer i den regionale IKT-prosjektporteføljen i 
størrelsesorden 600 millioner kroner. Ettersom flere regionale løsninger tas i bruk, vil 
behovet for forvaltning av løsningene medføre økt behov for investeringsmidler (dette 
omtales som forbedringsinvesteringer). Med mindre det samlede investeringsnivået skal 
øke, vil det måtte gjøres prioriteringer mellom omfang av nye løsninger og forvaltning av 
eksisterende løsninger.  
 
Sykehuspartner HF 
Sykehuspartner HF har ansvaret for å levere tjenester innenfor IKT, HR og logistikk. Dette 
omfatter IKT-infrastruktur, drift og forvaltning av systemløsningene, samt sikker, stabil og 
effektiv drift. Sykehuspartner HF skal sørge for å realisere stordriftsfordeler i forvaltningen 
av regionens IKT-løsninger og forbedre informasjonssikkerhet og personvern. Videre skal 
Sykehuspartner HF kontinuerlig identifisere områder for effektivisering og  
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gevinstrealisering. Planforutsetningene for Sykehuspartner HF utarbeides i forkant av 
helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan, da tjenesteprisutviklingen er en 
viktig forutsetning for helseforetakenes langtidsbudsjett. I forbindelse med at 
Sykehuspartner HF skal levere sitt endelig innspill til regionens økonomiske langtidsplan i 
april, forutsetter Helse Sør-Øst RHF at Sykehuspartner HF arbeider videre med krav til 
effektivisering, realisering av stordriftsfordeler og vurdering av nødvendig investeringsnivå. 
Konsekvenser for 2021 skal ha spesielt fokus.  
 

• Utarbeidelse av tjenestepris 
Sykehuspartner HF finansieres i all hovedsak ved tjenestepriser. Forutsigbare 
tjenestepriser, kapasitet og kompetanse er viktig for en langsiktig og bærekraftig 
planlegging i foretaksgruppen. Tjenesteprismodellen for IKT-tjenester er under kontinuerlig 
videreutvikling, og dette skjer i dialog med helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF. 
Tjenesteprismodellen skal understøtte Sykehuspartner HF sin rolle som felles 
tjenesteleverandør, gi incentiver for standardisering og raskere innføring av regionale 
løsninger, kostnadseffektiv drift og forvaltning, samt sørge for tilstrekkelig transparens og 
sporbarhet i et underliggende tjenesteregnskap.   
 
Tjenesteprisene for 2021 og 2022 er på nivå med økonomisk langtidsplan 2020-2023 når 
denne er pris- og lønnsjustert. Periferiutstyr er inkludert i tjenesteprisene. I siste del av 
planperioden er det en økning i tjenesteprisen, men også her på samme nivå som forrige 
økonomiske langtidsplan. 
 
Programmet STIM ble formelt etablert 1. januar 2019, jf. styresak 48-2018. 
Ressursinnsatsen i programmet vil fortsatt være betydelig de neste årene, både fra egne 
ansatte, i form av tjenestekjøp fra markedet, i form av investeringer og som ressursinnsats 
fra helseforetakene.  
 
Følgende er innarbeidet i økonomisk langtidsplan 2021-2024: 

- Videreføring av programmet STIM  
- Videreføring av programmet ISOP 
- IKT-innføring og –utvikling i flere store byggeprosjekt i Helse Sør-Øst  
- Overføring av regionale avtaler og forvaltning av systemer som er innført som del av 

regional IKT-prosjektportefølje 
 
Sykehuspartner HF har basert sine tjenesteprisestimater på et omfang av lokale IKT-
investeringer i størrelsesorden 60 millioner kroner. Dette nivået vil imidlertid kunne øke 
som følge av økt gjennomføringstakt av leveranser fra Sykehuspartner HF og etter dialog 
med helseforetakene om lokale behov.  
 
Det er knyttet usikkerhet til omfanget av programmet STIM, og eventuelle endringer i 
forutsatt investeringsnivå både i STIM og den regionale IKT-prosjektporteføljen i årene 
fremover vil påvirke tjenesteprisen.  
 

• Leasing 
I finansstrategien for Helse Sør-Øst gjelder en begrensning for omfanget av finansiell leasing 
i det enkelte helseforetak som innebærer at årlig finansiell leiebetaling ikke kan utgjøre mer 
enn 0,2 % av årlig samlet inntekt i helseforetaket. I finansstrategien er det forutsatt at kjøp 
av PC-er og annet periferiutstyr i Sykehuspartner HF som hovedregel skal finansieres ved  
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regional likviditet fremfor finansielle leieavtaler. Godkjente og inngåtte finansielle 
leieavtaler per 31.desember 2019 er unntatt fra denne begrensningen. I påvente av arbeid 
med leverandørstrategi for Sykehuspartner HF, er det forutsatt at periferiutstyr fortsatt 
leases, jf. styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Grensen på 0,2 % nås 
allerede ved inngåelse av nye leasingavtaler fra 1. januar 2020.   
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 

Formålet med planforutsetningene for økonomisk langtidsplan er å gi helseforetakene og 
sykehusene en forutsigbarhet i egne planprosesser for sentrale elementer som 
aktivitetskrav, faglig prioritering og forventet inntektsutvikling blant annet som følge av 
oppdatering av inntektsmodellen.  
 
Økonomisk langtidsplan er et viktig virkemiddel for å gjennomføre strategien uttrykt i 
Regional utviklingsplan 2035, som styret ga sin tilslutning til i styresak 114-2018. De fem 
prioriterte satsningsområdene i regional utviklingsplan skal være førende for økonomisk 
langtidsplan. Videre skal økonomisk langtidsplan gi et samlet grunnlag for vurdering av 
økonomisk bæreevne for investeringer i foretaksgruppen i et lengre perspektiv enn det 
enkelte budsjettår.  
 
Det legges opp til at samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 
2021 og at veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 6 % i planperioden. 
Det er lagt opp til spesifikke aktivitetskrav innen somatikk for helseforetakene for 2021. 
Analyser og vurderinger av differensiering av aktivitetskrav for somatikk er basert på 
dagens forbruksrater (forbruk av spesialisthelsetjenester), befolkningsvekst og indeks for 
behov beregnet ut fra demografi og sosioøkonomisk profil. Videre er det fortsatt et krav at 
veksten i pasientbehandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling hver for seg skal være høyere enn for somatikk.  
 
Tilgjengelighet til tjenestene skal bedres, og målet er at gjennomsnittlig ventetid skal være 
under 50 dager innen 2021. Kravene til ventetid i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling er satt lavere enn dette, henholdsvis under 40 dager for psykisk 
helsevern voksne, under 35 dager for psykisk helsevern barn og unge, og under 30 dager for 
rusbehandling innen 2021. Videre er det avgjørende at helseforetakene planlegger for å nå 
målene som er satt for pakkeforløpene. I tillegg skal bedring i kvalitet og pasientsikkerhet 
prioriteres, herunder skal uønsket variasjon reduseres ved bruk av data fra helseatlas og 
kvalitetsregistre, samt nasjonale kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet og 
brukererfaringer og dødelighetsdata fra Folkehelseinstituttet. 
 
Innenfor bemanningsområdet må helseforetakene både ha fokus på riktig bemanningsnivå 
og bemanningssammensetning. Foretakenes arbeid med å rekruttere, beholde og utvikle 
kompetanse hos sine medarbeidere er avgjørende for å sikre fremtidig kompetansebehov. 
Det er viktig at helseforetakene i planperioden arbeider systematisk med planer for å 
understøtte tilstrekkelig utdanningskapasitet for å dekke sine fremtidige behov og den 
lovpålagte oppgaven med å tilrettelegge for utdanning og praksisplasser. Det legges fortsatt 
til grunn at helseforetakene øker innsatsen for mer helhetlig og langsiktig 
bemanningsplanlegging.   
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Kapasitetsutnyttelsen av medisinsk-teknisk utstyr må bedres, og helseforetakene må 
forsterke sin prioritering av midler til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr slik at 
gjennomsnittsalderen på utstyrsparken reduseres. Kartlegging av status og behov for 
medisinsk-teknisk utstyr må ligge til grunn for prioriteringer og anskaffelsesplaner.  
 
Godt vedlikeholdte bygg er viktig for god pasientbehandling, helse, miljø og sikkerhet, samt 
klima og miljø. Flere av helseforetakene har utfordringer knyttet til aldrende bygningsmasse 
som ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt over tid, slik at det er oppstått et betydelig 
vedlikeholdsetterslep. Det er viktig at det utarbeides vedlikeholdsplaner som følges opp 
lokalt. I gjennomsnitt skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre cirka 250 kroner/kvm 
per år for hele bygningsmassen.  
 
Foreløpige tall viser at helseforetaksgruppen samlet sett fremviste et positivt 
regnskapsmessig resultat på om lag 1,96 milliarder kroner i 2019. Dette er bedre enn lagt til 
grunn i økonomisk langtidsplan 2020-2023 og innebærer økt økonomisk handlingsrom for å 
gjennomføre investeringer i kommende økonomiplanperiode. Det positive resultatet 
skyldes i stor grad lavere kostnader enn budsjettert i det regionale helseforetaket og ikke 
underliggende drift ved helseforetakene. Det er store variasjoner i økonomisk resultat i 
foretaksgruppen. Administrerende direktør forutsetter at helseforetakene budsjetterer mest 
mulig realistisk i sine innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen, herunder 
realistiske forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling. Det er videre vesentlig at det 
dokumenteres og tallfestes hvilke tiltak som er planlagt gjennomført for å oppnå et ønsket 
resultat. Administrerende direktør forutsetter at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med 
de ansatte og deres organisasjoner.  
 
Det positive resultatet for 2019 styrker foretaksgruppens likviditet. Foretaksgruppen har 
imidlertid betydelige investeringsplaner i og etter økonomiplanperioden, og det er 
nødvendig å opprettholde og videreføre resultat- og investeringsbuffere i økonomisk 
langtidsplan 2021-2024 for å ha tilstrekkelig finansiell sikkerhet til å håndtere risiko. 
Administrerende direktør forutsetter at helseforetak med byggeplaner legger opp til å 
disponere en andel av likviditet fra egne overskudd til å finansiere egne regionale 
prosjekter. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret som en planforutsetning legger til grunn at 
allerede prioriterte investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter er det 
avgjørende med grundig, involverende og forpliktende arbeid med gevinstplaner og 
konkretisering av tiltak for tilpasning av kostnadsnivået i forkant av innflytting. 
 
Videre anbefaler administrerende direktør at styret tar til etterretning at det planlegges et 
høyt investeringsnivå innenfor IKT og teknologi i planperioden. Det skal gjøres 
prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som 
helseforetakene får tid til gradvis tilpasning til kostnadsnivået. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 



 

 

Adresse 
Helse Sør-Øst RHF 
Pb 404 
2303 Hamar 
Telefon: 02411 
Telefax: 62 58 55 01 
e-post: postmottak@helse-sorost.no 
 
 

Notat 
 

 

 

 
Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg 

Diakonale Sykehus, Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital, 

Revmatismesykehuset.  

Fra: Helse Sør-Øst RHF 

Kopi:  

Dato: 13. mars 2020  

    

     

 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024. 
Budsjett 2021 - Skriv nr. 3 – 

Inntektsforutsetninger og øvrige 
forutsetninger 

 

1. Styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 12. mars  

 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 

2021-2024 i sitt møte 12. mars. Vi viser til vedlagte sak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 

2021-2024 - planforutsetninger med tilhørende vedlegg. Styrets vedtak i foreløpig protokoll: 

 

1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2021-2024 legge til grunn 
følgende planforutsetninger: 

 De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for økonomisk 
langtidsplan 

o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 

o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 

o Redusere uønsket variasjon 

o Mer tid til pasientrettet arbeid 

o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 

 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021, veksten i 
ISF-finansiert pasientbehandling skal være minimum 6 % i planperioden, og veksten 
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innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være 
høyere enn for somatikk. Det gis spesifikke aktivitetskrav for helseforetakene for 2021. 

 Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, og målsetninger om utvikling i ventetider per 
tjenesteområde og forløpstider for pakkeforløpene skal nås. 

 Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, samt at uønsket variasjon skal 
reduseres. Data fra helseatlas og kvalitetsregistre er her et hjelpemiddel. 

 Det skal arbeides for en reduksjon av unødvendig diagnostikk og undersøkelser. 

 Arbeidet med å redusere bruk av bredspektret antibiotika skal prioriteres.  

 Fremtidig bemanningsbehov skal analyseres. Analysene skal følges opp av tiltak som 
sørger for at kompetanse er i bedre samsvar med helseforetakenes behov. 
Utdanningskapasiteten i tjenesten skal økes.  

 Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinskteknisk utstyr. 
Kartleggingen skal brukes til å foreta prioriteringer og egne anskaffelsesplaner skal 
utarbeides.  

 Helseforetakene skal sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I 
gjennomsnitt skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre cirka 250 kr/kvm per år for 
hele bygningsmassen.  

 

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om kostnads- 
og inntektsutvikling. Tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst mulig grad beskrives og 
tallfestes. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. 
 

3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte investeringsprosjekter videreføres. 
Ved store nybyggprosjekter er det viktig å arbeide grundig, involverende og forpliktende med 
gevinstrealiseringsplaner. Tiltak for å tilpasse kostnadsnivået i forkant av innflytting må 
konkretiseres. 
 

4. Styret slutter seg til at investeringsnivået for IKT økes i planperioden og forutsetter at det gjøres 
prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå. Helseforetakene må 
samtidig få tid til å tilpasse seg kostnadsnivået. 

 

I dette skrivet omtaler vi forutsetninger, krav og føringer for arbeidet med økonomisk 

langtidsplan 2021- 2024 som ikke er spesifikt omtalt i styresaken. 

 

2. Priser, ISF og pasientadministrerte legemidler 
 

 Faste 2020- priser 

Både inntekter og kostnader i økonomisk langtidsplan skal budsjetteres i faste 2020- 

kroner. 

 ISF – ordningen forutsatt videreført 
 
ISF-regelverket for 2020 er forutsatt videreført gjennom hele økonomiplanperioden, 

både innen somatikk og poliklinisk behandling innen psykisk helsevern og TSB. 
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 Særskilt om pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 

I økonomisk langtidsplan legges det til grunn at de legemiddelgrupper som er inkludert i 

ISF i 2020 også videreføres i årene framover. For legemidler til sjeldne sykdommer og 

legemidler der finansieringsansvar ble overført til de regionale helseforetakene i 2020, 

legges det til grunn tilsvarende finansieringsordning som i 2020. Det forutsettes 

helårseffekt for legemidler overført i 2020 og i den grad dere ikke har annen informasjon 

kan det legges til grunn kostnadsdekning både for legemidler til sjeldne sykdommer og 

for legemidler der finansieringsansvar ble overført i 2020. 

 

3. Inntektsrammer for perioden etter 2024 
 

De vedlagte tabeller gir inntektsrammer for årene 2024–2040 på overordnet nivå. Disse 

rammene er beregnet ut fra en forutsetning om videreføring av den årlige 

bevilgningsøkningen som er lagt til grunn for 2024, fordelt i henhold til fremskrevet 

behovsandel for de ulike tjenesteområdene. I tillegg er det beregnet omfordelinger 

knyttet til inntektsmodellen basert på 5-årsintervaller. 

Slike beregninger er ikke gjort for Sykehuspartner HF, Sunnaas sykehus HF og de private 

ideelle sykehusene uten opptaksområde.  

 

4. IKT- tjenestepriser og regional IKT-prosjektportefølje 
 

Investeringer i den regionale IKT- prosjektporteføljen skjer i regi av Helse Sør-Øst RHF. 

Løsningene overføres til Sykehuspartner HF når de er ferdigstilt og finansieres ved at 

helseforetakene betaler for avskrivnings- og driftskostnadene gjennom en tjenestepris. 

De tjenesteprisene som Sykehuspartner HF setter er derfor viktige parametere for 

helseforetakene å innarbeide i sine resultatanalyser. 

 

Disse tjenesteprisene synliggjør det beste estimatet på fremtidig kostnadsutvikling gitt 

tilgjengelig informasjon, og helseforetaket skal legge disse til grunn i sitt innspill til 

økonomisk langtidsplan. Sykehuspartner HF formidler prisene i en egen utsendelse 

medio mars.  
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5. Medikamentkostnader  
 

Sykehusapotekene utarbeider prognose for medikamentkostnader, inkludert et notat med 

forklaringer og informasjon om prognosen, og Helse Sør-Øst RHF sender dette i egen 

oversendelse.  

 

6. Resultat for å oppnå økt økonomisk handlingsrom 
 
De resultatmål for 2021 som helseforetakene nå gir som innspill til økonomisk 

langtidsplan, vil i stor grad være førende for de resultatkrav som vil bli vedtatt av styret i 

det regionale helseforetaket, og tatt inn i oppdrag og bestilling for 2021. 

 

7. Budsjettering av bemanning på stillingskategorier per 
tjenesteområde 

 

I likhet med i fjorårets økonomiske langtidsplan skal budsjetteringen av bemanning være 

på stillingskategorier fordelt på tjenesteområde. I arbeidet med strategisk 

kompetanseutvikling på regionalt nivå benyttes denne behovsanalysen for å kunne si noe 

om fremtidige utdannings- og kompetansebehov i et langsiktig perspektiv.  

Det er derfor viktig at helseforetaket gjør grundige vurderinger ut fra kjente omstillinger i 

behandlingstilbudet. Effekter av den medisinske og tekniske utviklingen må også tas 

hensyn til i dette arbeidet.  

 

8. Realistisk budsjettering- krav til dokumentasjon 
 

Vi presiserer at helseforetakene må budsjettere med realistiske forutsetninger for 

utviklingen av inntekter og kostnader.  

Effekter av eventuelle endringer i aktivitet skal synliggjøres både på inntekts- og 

kostnadssiden. Helseforetakene bes særskilt om å gjøre en vurdering av hvor mye 

ekstrahjelp og overtid, refusjoner samt innleie av helsepersonell som benyttes.  

I kommentarene bør helseforetakene vektlegge forklaring på årsaker og tiltak. Alle 

vesentlige endringer fra et år til neste år må forklares.  
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9. Finansiering av investeringer 
 
Helseforetaket skal innarbeide investeringsprosjekter i sin økonomiske langtidsplan. 

Prosjekter som pr. dags dato ikke har status tilsvarende godkjent forprosjekt vil regnes 

som et budsjettmessig innspill. Formell behandling av prosjekter skjer i henhold til 

etablert fullmaktstruktur og ved styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF på 

beslutningspunktene i tidligfaseutredningen. 

 

Som det fremgår av sak 017-2020, skal helseforetakene i forbindelse med årlig rullering 

av økonomisk langtidsplan rapportere på de store byggeprosjektenes 

gevinstrealiseringsmål. Helseforetakene vil dermed måtte gjennomføre en årlig revisjon 

av gevinstrealiseringsmålene for det enkelte byggeprosjekt og bekrefte dette gjennom 

prosessen for økonomisk langtidsplan. For å påse at helseforetakenes underliggende drift 

planlegges i tråd med forutsetningene som lå til grunn for å gjennomføre prosjektene, 

skal helseforetakenes planlagte driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) måles opp mot 

driftsresultatet som lå til grunn for prosjektenes godkjente konsept- og forprosjektfase.   

 

 Helseforetak med store byggeprosjekter som har godkjente forprosjektfaser skal 

oppdatere prosjektets gevinstrealiseringsplan, og oversende denne til Helse Sør-

Øst RHF som del av foretakets innspill til økonomisk langtidsplan. Videre skal 

tiltak for kostnadstilpasning og gevinstestimater innarbeides i excel-malverket, og 

foretaket skal kommentere endringer i tilhørende kommentarmal herunder 

hvordan endringene påvirker foretakets driftsmargin (EBITDA).  

 Likeledes skal helseforetak med godkjente konseptfaser for store byggeprosjekter 

oppdatere gevinstoversikter, og tiltak for kostnadstilpasning som underbygger 

deres samlede innspill til driftsmargin.  

 Øvrige regionalt prioriterte prosjekter som er i tidligere utredningsfaser bør 

innarbeide gevinsteffekter og tiltak for kostnadstilpasning 

 Også for andre prosjekter kan det vises påvirkningen på langtidsplanen på samme 

vis.  

Store byggeprosjekter som innarbeides skal: 

 Innarbeides med maksimalt 70 prosent rentebærende lån 

 Resterende 30 prosent av finansieringen budsjetteres som regionale midler, 

og/eller egenkapital. Faktisk andel egenkapital vil vurderes i hvert enkelt 

tilfelle ved tidspunkt for eventuell formell behandling. 
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 Være i sammenheng med helseforetakets utviklingsplaner og 

tidligfaseutredninger 

Regionale prosjekter omfatter større byggeprosjekter over 100 millioner kroner og 

regional IKT-satsning. Vi viser videre til eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF, 

vedtatt i sak 080-2018 Delstrategi for Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst. I henhold til 

vedtatt eiendomsstrategi skal det enkelte helseforetak gjøre nødvendige lokale 

investeringer knyttet til vedlikehold, teknisk og funksjonell oppgradering av 

bygningsmassen, medisinsk-teknisk utstyr (MTU) mv. innenfor sin tilgjengelige likviditet.  

 

Helseforetakene må i likhet med øvrige investeringer prioritere lokale IKT investeringer 

innenfor tilgjengelig likviditet. Nivået må være avstemt med Sykehuspartner HF. Vi 

minner forøvrig om sak 078-2011 Mål og budsjett 2012: «Helseforetakene skal ikke 

gjennomføre egne investeringer på området. Kun unntaksvis, og etter dialog med det regionale 

helseforetaket, kan helseforetaket finansiere IKT-anskaffelser til eget bruk, foretatt gjennom 

Sykehuspartner». 

 

I planperioden videreføres helseforetakenes andel av regionale investeringsmidler på 

2020-nivå, dvs. med 1040 millioner kroner årlig.  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar bevilgninger av regionale midler til regionale 

investeringsformål i forbindelse med det enkelte årsbudsjett. I planperioden skal 

gjeldende likviditetsstyringsprinsipper etterleves; det vil blant annet si at helseforetaket 

ikke skal budsjettere med bruk av årets resultat til investeringer før i påfølgende år.  

 

I økonomisk langtidsplan periode 2021-2024, skal helseforetakene budsjettere med de 

faktiske planlagte salg slik at foretakets egenfinansieringsevne fremkommer. 

Helseforetakene skal budsjettere med salg av eiendom under følgende betingelser: 

Sannsynlighet for gjennomføring bør være høy, det vil si: 

 Lett omsettelige objekter 

 Ingen reguleringsmessige forhold uavklart 

 

Forventet likviditetstilførsel fra salg av eiendom kan verken forpliktes eller brukes før 

midlene er innbetalt. Gjeldende fullmaktregime skal etterleves.  
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10. Prosess frem til styrets behandling 25. juni 
 
Følgende tidspunkt/frister gjelder for arbeidet med Økonomisk langtidsplan 2021-2024: 

 

DATO LEVERANSER ANSVAR 

12. mars Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler sak om 

planforutsetninger for helseforetakenes arbeid 

med økonomisk langtidsplan 2021-2024 

RHF 

13. mars  Utsendelse av malverk. 

 Utsendelse av inntektsrammeforutsetninger, 

aktivitetsforutsetninger med mer på 

grunnlag av behandling i styret i Helse Sør-

Øst RHF. 

 Utsendelse av tjenestepris fra 

Sykehuspartner HF og prisforutsetninger fra 

Sykehusapotekene HF 

RHF 

21. april  Helseforetak og sykehus leverer sine innspill 

til økonomisk langtidsplan kl. 11.00 

HF/sykehus 

4., 5. og 6. mai Administrative dialogmøter RHF/HF/ 

sykehus 

25.juni Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 

RHF 

 

For økonomisk langtidsplan gjelder: 

 Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer innen 21. 

april kl. 11.00 

 Avstemt internhandel i budsjett 2020 legges til grunn hvis ikke vesentlige 

endringer er kjent og avklart mellom aktuelle parter 

 

11. Administrative dialogmøter 
 

Som det fremkommer i tidsplanen legges det opp til administrative dialogmøter med 

helseforetak og sykehus 4., 5. og 6. mai. I møtene legges det ikke opp til deltagelse fra 

administrerende direktør. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til agenda for disse 

møtene. 
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Fram til disse møtene avholdes gjennomgår og kvalitetssikrer Helse Sør-Øst RHF 

helseforetakenes leveranse, og vi legger opp til en tett dialog i denne prosessen. Helse 

Sør-Øst RHF forutsetter derfor at foretakenes/sykehusenes kontaktpersoner er 

tilgjengelig for spørsmål og eventuelle oppdateringer i denne perioden. 

 
 
Møteplan 

 

 

12. Budsjett 2020 
 

Helseforetakene skal legge inntektsrammer for 2021, slik de ligger i planforutsetningene 

for økonomisk langtidsplan 2021-2024, til grunn som foreløpige planleggingsrammer inn 

mot 2021. Dersom det blir endringer fra disse forutsetningene, eksempelvis som følge av 

Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2020, eller som følge av 

oppdateringer av inntektsmodellen, sender Helse Sør-Øst RHF ut korrigerte 

planleggingsrammer for 2021 ultimo juni.  
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Nye forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2021 vil i stor grad være endringer 

som følger av Prop. 1 S (2020-2021) - forslag til statsbudsjett 2021. Helse Sør-Øst RHF 

kommer tilbake til tidsplan for budsjettprosessen 2021.  

 

Vedlegg 

 Foreløpige inntektsrammer 2021-2024 (2040) 

 Saksfremlegg sak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - planforutsetninger 

 Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2020 
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Virksomhetsrapport per mars 2020 
 

Sak nr. Saksansvarlig/saksbehandler Sakstype Møtedato 
025-2020 Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit 

Økonomisjef Dana Tønnessen og controller Marte 
Helen Helland 

Orientering 22.04.2020 

 

                                                                                                   

 
Trykte vedlegg:  Virksomhetsrapport per mars 2020 
     
Utrykte vedlegg: Ingen 
 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? 
Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten. 

 
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport per mars 2020 til orientering. 
 
 
 
 

Skien, den 16. april 2019 

 

Tom Helge Rønning 

administrerende direktør  
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Sammendrag 
Sykehuset Telemark rapporterer et negativt driftsresultat på – 29,3 millioner kroner per mars. Dette er 
36,8 millioner kr. svakere enn periodisert styringsmål og er en resultatforverring i mars på 31,1 
millioner kr. Korrigert for økonomisk effekt av Korona-situasjonen er resultatet for mars 3,9 millioner 
kr, mot budsjett 2,5 millioner kr. 

Resultatet i perioden er sterkt påvirket av Korona-situasjonen. Det er identifisert ekstra kostnader på 
om lag 11 millioner kr, og inntektstapet er beregnet til 25 millioner kroner. Det er også identifisert noe 
innsparing på varekost på grunn av lavere aktivitet. Samlet effekt av koronaberedskap og tiltak er 
beregnet til 35 millioner kroner i mars. 
 
Aktiviteten i somatikken var på budsjettert nivå fram til 2. uke i mars. Da beredskap og tiltak for å 
håndtere korona ble iverksatt, gikk aktiviteten betydelig ned. Det er nedgang i både ØH-innleggelser 
og elektiv behandling. Polikliniske konsultasjoner er i de tilfellene det er hensiktsmessig, gjort om til 
telefon- eller videokonsultasjoner. Nedgangen i aktivitet skyldes både at behandling er utsatt av 
sykehuset, og at pasienten ikke har ønsket å møte til behandling. 
 
Korona-situasjonen påvirker aktiviteten ved sykehuset på mange områder, blant annet: 

o Aktiviteten i somatikken er redusert til under 40 % av normalt nivå i slutten av mars 
o 300 operasjoner er utsatt i løpet av mars grunnet korona 
o 2670 pasientkontakter er avlyst (2400 av STHF, 270 av pasient) 
o Antall nye henvisninger til sykehuset i de siste uker av mars er 40-50 % av nivået i januar-

februar 
o Ventelistene avtar til tross for lav aktivitet (pga få nye henvisninger) 
o Antall pasienter passert tentativ tid øker betydelig 

 
Aktiviteten i PHV/TSB var lavere enn budsjettert i starten av året, og avviket ble forsterket fra 2. uke i 
mars. Et stort antall konsultasjoner er imidlertid gjennomført på video eller telefon. 
 
Prioriteringsregelen er oppfylt målt i ventetid for BUP og VOP. Antall polikliniske konsultasjoner er 
redusert for alle tjenesteområdene, men reduksjonen er minst innen TSB. 
 
Antall pasienter på venteliste er lavere til tross for lav aktivitet i mars måned. Samtidig med lavere 
aktivitet er antallet nye henvisninger redusert. Ventetid for ventende pasienter øker betydelig siden 
planlagte konsultasjoner er utsatt. Ventetidene for pasienter med påstartet behandling er forbigående 
lavere enn normalt, og kan skyldes at det er de pasientene som haster mest som prioriteres. Vi 
forventer økning i ventetider for pasient påstartet i tiden fremover. Antall pasienter passert tentativ tid 
har økt med 20 % i somatikken. 
 
Forbedringsprosjektene i sykehuset er satt på vent som følge av pandemiberedskapen. 
 
Korona-situasjonen gir stor usikkerhet mht resultatprognose for året. Resultatprognose for året 
(eksklusiv koronaeffekter), vurderes å følge årets styringsmål/budsjett på + 30 millioner kr.  
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Nasjonale og regionale styringsmål beskrevet i OBD 2020 
 

1.  Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

2.  Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3.  Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

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 2020 skal gjennomsnittlig ventetid være under 54 dager innen somatikk, under 40 
dager innen psykisk helsevern voksne, under 37 dager for psykisk helsevern barn og unge og under 30 
dager innen tverrfaglig spesialisert rus-behandling.  

Tabellen ovenfor reflekterer de interne målsettingene for ventetid i 2020. 

Det er et krav i OBD 2020 at minst 94 % av pasientavtalene overholdes. Pandemisituasjonen i har ført 
til kraftig forverring i antall pasienter passert tentativ tid i mars. 

 

Pakkeforløp 
Sykehuset har prioritert pakkeforløp kreft høyt i hele perioden med aktivitetsnedtak pga. korona 
pandemien. Foreløpig ser vi derfor lite endring og andel gjennomførte pakkeforløp er tilnærmet likt i 
mars 2020 som mars 2019. 

Urologi generelt har en svært god utvikling. Blærekreft har for 12 måneders perioden april 2019 til 
mars 2020 91 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid, andelen for nyrekreft er 71 %, 
testikkelkreft 50 %, mens prostata er 60 %. Sykehuset har hatt høyt fokus på prostata fra medio 2017 
og statistikken har siden den gangen vist en positiv utvikling. På bryst har man oppnådd andel 
behandlet innen standard forløpstid over 70 %. Tall for siste 12 måneders periode viser 82 %. 

Innen gynekologisk kreft har vi relativt små tall (få pasienter) og det er utfordringer med 
måloppnåelse; eggstokkreft 42 %, livmorhalskreft 38 %, livmorkreft 45 %. Her foregår behandling 

Redusere unødvendig ventetid mål 2020 des.17 des.18 des.19 jan.20 feb.20 mar.20 Kirurgi Medisin MSK Smertepol.
BUK 

(som.)
BUK 

(psyk.)
VOP/TSB

Gjennomsnitt ventetid i dager

50 dager 
somatikk
30 dager 

BUP/VOP/TSB

56,2     53,4     53,9     61,4     55,2     46,4     58            39            26            54            49            29            28/21

Fristbrudd avviklede, antall pr mnd 0 30        34        62        88        45        44        6              34            -          1              1              2

Antall som venter reduksjon 7 665   7 266   7 534   6 734   6 901   6 441   4 392      1 405      174         65            211         70            124         

Antall med ventetid over 1 år 0 89        53        42        36        32        33        32            1              

Andel nye kreftpasienter  i pakkeforløp (OA1) 70 % 79 % 81 % 80 % 79 % 79 % 80 %
Andel  innen definert forløpstid 70 % 69 % 77 % 74 % 74 % 74 % 75 %

Antall passert tentativ tid reduksjon 3 537   4 577   5 051   4 611   4 912   5 970   3 381      2 306      4              4              202         20            53           
Andel passert tentativ tid % <6% 12,0 % 15 % 15,5 % 14,7 % 15,6 % 15,8 % 21,0 % 13,8 % 0,8 % 1,3 % 6,9 % 5,2 % 7,1 %
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sentralt og vi har relativt liten påvirkning på tempo. Forløpskoordinator og kreftkoordinator jobber 
aktivt for å bedre samhandlingen. Føflekkreft oppnår 96 % av pasientene behandlet innen standard 
forløpstid. Her utføres hele forløpet ved STHF.  

For lunge er 52 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid hittil i år. De svake resultatene tas 
opp i de aktuelle fagmiljøene ved sykehuset for å se hvor i forløpet forsinkelsene oppstår. 

Innen hematologi har lymfomer 80 % og myelomatose 90 % av pasientene behandlet innen standard 
forløpstid.  

Innen tykk- og endetarmkreft er 92 % av pasientene inkludert i pakkeforløp. Ut fra Helsedirektoratets 
statistikk er kun 60 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid – noe som er svakere enn i 
forrige 12 måneders periode (68 %). De svake resultatene tas opp i de aktuelle fagmiljøene ved 
sykehuset for å se hvor i forløpet forsinkelsene oppstår. 

Figuren nedenfor viser resultater for 12 måneders perioden april 2019-mars 2020: 

 

Siste 12 måneders periode viser 80 % andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp. Dette er noe lavere 
enn foregående 12 måneders periode (81 %). 75 % av pasientene i pakkeforløp behandles innen 
standard forløpstid, som er noe lavere enn foregående 12 måneders periode (77 %). Mål på 70% er 
innfridd. Sykehuset Telemark HF scorer nest høyest på andel behandlet innen standard forløpstid i 
foretaksgruppen etter Sykehuset Østfold. 

 

Prioritere psykisk helsevern og TSB 
Prioriteringsregelen kommenteres under avsnittet om aktivitet. 
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Prioritere psyk.helsevern og TSB mål 2020 jan.17 jan.18 jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20 mar.20
Hittil 
2020

Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggere
lavere enn 

2019
0,15        0,14 0,24 0,12 0,21 0,10 0,10 0,13 0,10 0,17 0,14 0,10 0,15 0,15 0,16 0,21 0,17 0,18

Andel tvangsinleggelser
lavere enn 

2019
15,0 % 15,3 % 20,1 % 13,5 % 18,9 % 10,2 % 10,5 % 12,9 % 12,0 % 16,1 % 13,2 % 9,9 % 14,9 % 17,7 % 15,4 % 20,8 % 22,7 % 19,3 %

Antall pasienter i døgnbehandling som har minst 
ett tvangsmiddelvedtak

9 11 11 11 10 15 14 9 9 14 7 9 10 9 13 8 10reduseres

 

Det er 94 tvangsinnlagte hittil i år. Det er 4 færre enn hittil i fjor. Dette tilsvarer et snitt på 0,18 per 
1000 innbyggere. Med totalt antall innlagte på 487 hittil i år, så er andel tvangsinnlagte på 19,3 %. 
Andelen tvangsinnlagte økte fra 20,8 % til 22,7 % fra februar til mars isolert sett. 

 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 

 
Det har vært kun små variasjoner i kvalitetsindikatorene siste året. Antall og andel korridorpasienter 
har vært oppsiktsvekkende høyt gjennom 2019, og denne utviklingen fortsatte også inn i 2020.  

Grunnet beredskap og frigjøring av senger for å kunne ta imot koronapasienter, har belegget vært 
svært lavt siste del av mars, og korridorpasienter er nå borte. 

 

Aktivitet 

Somatikk 
Sykehuset Telemark har lagt ny grouper 2020 til grunn for rapporteringen av oppnådde ISF-poeng. 
Sykehuset inntektsfører hofteoperasjoner etter DRG-basispoeng i tråd med mail fra HSØ datert 5. 
november 2019. 

Antall “sørge for” ISF-poeng per 3 måneder (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) er 876 poeng lavere 
enn budsjettert. Budsjettavviket er forverret med hele 850 ISF-poeng i mars grunnet den pågående 
situasjonen med COVID-19.  

Trenden «rullerende ISF-poeng siste 12 måneder» viser en tydelig dipp ned i mars grunnet den svake 
aktiviteten i mars måned. 

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet mål 2020 des.17 des.18 des.19 jan.20 feb.20 mar.20 Kirurgi Medisin MSK ABK BUK
VOP/
TSB

Sykehusinfeksjoner % <3% 2,5 %

Korridorpasienter - antall 0 50        51        121         185      196      39        16 23
Korridorpasienter % 0,0 % 0,6 % 0,7 % 1,5 % 2,2 % 2,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Direkte time i % 100 % 84 % 78 % 84 % 84 % 84 % 85 % 85 % 84 % 98 % 93 % 89 %

Antall åpne dokumenter > 14 dager <3000 4 920   4 669   3 951   3 613   3 754   3 107   1 092 923 26 7 408 651
Antall pasienter med åpen 
henvisningsperiode og uten ny kontakt

reduseres 1 445   1 734   1 068   916      876      926      187 623 0 10 79 27

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse >30% 28 % 30 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
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Både antall sykehusopphold, antall liggedøgn og antall polikliniske konsultasjoner viser en markant 
nedgang i mars grunnet den pågående COVID-19 situasjonen. Svikten i antall opphold og 
konsultasjoner i mars måned var om lag 30 %. Akkumulert per 1. kvartal har antall sykehusopphold 
vært 16 % færre enn budsjettert og 14 % færre enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner har i 1. 
kvartal vært 8 % færre enn budsjettert og 3 % færre enn i fjor. Antall dagbehandlinger (hovedsakelig 
dialyse-behandlinger og cytostatika-kurer for kreftpasienter) har vært høyere enn budsjett og fjoråret 
hittil i år. 

Aktiviteten i somatikken var på budsjettert nivå fram til 2. uke i mars. Da beredskap og tiltak for å 
håndtere korona ble iverksatt, gikk aktiviteten betydelig ned. Det er nedgang i både ØH-innleggelser 
og elektiv behandling. Polikliniske konsultasjoner er i de tilfellene det er hensiktsmessig, gjort om til 

ISF-poeng faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk
3 m 20 3 m 20 3 m 20 3 m 19 2019-2020 2019-2020 2020 2019

Kirurgisk klinikk 4 799             5 202             -403               5 215             -8 % -416               19 686           19 412           
Medisinsk klinikk 4 920             5 255             -335               5 179             -5 % -259               20 364           19 911           
Barne og ungdomsklinikken 723                844                -121               756                -4 % -33                 3 033             2 985             
ABK 24                  27                  -3                  30                  -20 % -6                  100                99                  
Medisinsk serviceklinikk 135                160                -25                 147                -8 % -12                 550                473                
SSL 4                   3                   1                   2                   100 % 2                   10                  11                  
Felles 10                  10                  -137               147                
Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 10 615        11 491        -876             11 192        -5 % -577             43 743        42 891        
  - døgn 7 230 7 939 -709               7 842 -8 % -612 30 411           30 124           
  - dagbehandling 1 453 1 444 9                   1 401 4 % 52 5 300             5 209             
  - poliklinikk 1 932 2 108 -176               1 949 -1 % -17 8 032             7 558             
Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 10 615        11 491        -876             11 192        -5 % -577             43 743        42 891        
DRG-poeng pasienter fra andre regioner beh. i eget HF 55                  55                  -                 51                  8 % 4                   210                188                
DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 49                  90                  -41                 84                  -42 % -35                 360                331                
DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter) 732                700                32                  681                7 % 51                  2 800             3 075             
Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret 11 341        12 226        -885             11 906        -5 % -565             46 693        46 108        

Sykehusopphold faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk
3 m 20 3 m 20 3 m 20 3 m 19 2019-2020 2019-2020 2020 2019

Opphold behandlet i eget HF 
  - døgn - inkl. Nordagutu 6 165 7 366 -1 201 7 158 -14 % -993               28 200           27 007           
  - dagbehandling 6 412 5 938 474 5 704 12 % 708                22 592           22 753           
  - poliklinikk 42 479 46 349 -3 870 43 990 -3 % -1 511            178 333          168 047          
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telefon- eller videokonsultasjoner. Nedgangen i aktivitet skyldes både at behandling er utsatt av 
sykehuset, og at pasienten ikke har ønsket å møte til behandling. 

 

Kirurgisk klinikk ligger 403 ISF-poeng bak budsjett pr mars. Hele avviket gjelder driftsendringer 
som følge av coronavirus. En stor andel elektiv aktivitet er utsatt eller avlyst (-35 % mot fjorår), og det 
er også en betydelig reduksjon i øhjelp (-25% mot fjorår). Det største avviket ligger på ortopedi (-135 
ISF-poeng), hvor sengeposten er omgjort til Covid-19-pasienter. Ortopedi disponerer en mindre del av 
sengeposten i 1. etasje i Skien.  

Aktiviteten i Medisinsk klinikk, målt i ISF-poeng, har vært 335 poeng lavere enn budsjettert i 1. 
kvartal. Som følge av utbruddet av koronavirus, ble sykehusdriften fra midten av uke 11 lagt vesentlig 
om, for kunne håndtere en forventet tilstrømning av pasienter. Dette førte til at budsjettavviket ble 
forverret med 312 ISF-poeng i mars. Antall avdelingsopphold i Medisinsk klinikk i mars var 12 % 
færre enn budsjettert og 14 % færre enn i fjor. ISF-indeksen (som er en indikasjon på kompleksiteten 
blant pasientene) var i mars høyere enn både plan og fjoråret. Den polikliniske aktiviteten har i 1. 
kvartal vært 5 % lavere enn budsjettert og 3 % lavere enn i fjor. COVID-19 situasjonen har imidlertid 
resultert i en markant lavere poliklinikk- aktivitet i mars måned; 25 % svikt i forhold til både budsjett 
og fjoråret. Antall dagbehandlinger har i 1. kvartal vært 20 % høyere enn plan og 27 % høyere enn 
fjoråret. 

Barne- og ungdomsklinikken har et negativt budsjettavvik på -120 ISF-poeng per mars. Av dette kan 
om lag 40 poeng knyttes til redusert aktivitet pga. pandemisituasjonen (færre innleggelser på 
barneavdelingen og stor nedgang i poliklinisk aktivitet). 

Medisinsk serviceklinikk ligger 24 ISF-poeng bak budsjett per mars. Hele avviket skyldes 
driftsendringer i fertilitetsavdelingen som følge av pandemisituasjonen. 

 

Psykisk helsevern og TSB 
Sengepostene rapporterer at antall sykehusopphold hittil i år er 1,5 % lavere enn budsjettert og 1,7 % 
lavere enn fjoråret. Antall liggedager er 11 % lavere enn budsjettert og 13 % lavere enn samme 
periode i fjor. Mars isolert viser et negativt budsjettavvik 4,7 % i antall sykehusopphold og hele 27 % i 
antall liggedager innenfor PHV/TSB samlet.  
 

Polikliniske konsultasjoner faktisk bud. avvik faktisk endring Budsjett Faktisk
3 m 20 3 m 20 3 m 20 3 m 19 2019-2020 2020 2019

Kirurgi 19 304           21 620           (2 316)            20 333           (1 029)            85 030           80 676           
Medisin 18 414           19 206           (792)               18 713           (299)               74 053           69 934           
BUK    2 659             3 095             (436)               2 467             192                10 700           9 123             
ABK 276                337                (61)                 333                (57)                 1 300             1 184             
MSK    1 757             2 028             (271)               2 093             (336)               7 000             6 890             
SSL 69                  63                  6                   51                  18                  250                240                
STHF 42 479        46 349        (3 870)         43 990        (1 511)         178 333      168 047      
 - herav telefonkonsultajoner 987                650                337                -                 987                2 500             -                 
 - herav nye personellgrupper 347                898                (551)               -                 347                3 450             -                 
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Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk
liggedøgn mar.20 mar.20 mar.20 mar.19 2019-2020 2019-2020 2020 2020 2019
Voksenpsykiatri 7 735          8 370          -635            8 509          -9 % -774            32 500        32 500        32 556        
Barne- og ungdomspsykiatri 492             788             -296            889             -45 % -397            2 400          2 400          2 437          
TSB / RUS 774             984             -210            952             -19 % -178            3 900          3 900          3 929          
STHF 9 001       10 142     (1 141)      10 350     -13,0 % (1 349)      38 800     38 800     38 922     

Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk
Utskrevne mar.20 mar.20 mar.20 mar.19 2019-2020 2019-2020 2020 2020 2019
Voksenpsykiatri 400             423             -23             418             -4 % -18             1 600          1 600          1 570          
Barne- og ungdomspsykiatri 38              26              12              34              12 % 4                110             110             118             
TSB / RUS 89              86              3                84              6 % 5                390             390             393             
STHF 527          535          (8)             536          -1,7 % (9)             2 100       2 100       2 081        

 
Poliklinikk faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk
psykiatri mar.20 mar.20 mar.20 mar.19 2019-2020 2019-2020 2020 2020 2019
Antall ISF-konsultasjoner

BUP 8 185          8 624          -439            8 723 -6,2 % -538            30 550        30 550        28 760        
VOP 12 398        15 121        -2 723         14 385 -13,8 % -1 987         52 950        52 950        49 840        
 - herav Helse og arbeid 108             114             -6               11 881,8 % 97              400             400             302             
TSB 3 148          3 398          -250            3 189          -1,3 % -41             11 900        11 900        11 197        

SUM 23 731     27 142     -3 411      26 297     -9,8 % -2 566      95 400     95 400     89 797     
ISF-poeng

BUP 2 341          2 852          -511            2 883          -19 % -542            10 100        10 100        9 697          
VOP 1 722          2 166          -444            2 076          -17 % -354            7 600          7 600          7 269          
 - herav Helse og arbeid 15              24              -9               2                804 % 14              84              84              45              
TSB 369             439             -70             366             1 % 3                1 540          1 540          1 512          

SUM 4 432       5 457       -1 025      5 325       -16,8 % -893         19 240     19 240     18 478      

Antall konsultasjoner innenfor PHV og TSB viser per mars et negativt budsjettavvik på 13 %. 
Konsultasjonstallene er 10 % lavere enn fjoråret. Pandemien har selvsagt en stor påvirkning på ISF- og 
aktivitetstallene. Budsjettavviket i antall konsultasjoner i mars måned isolert var på hele 28,6 % 
innenfor VOP, og 6 % innenfor BUP. På grunn av etterkoding innenfor TSB som følge av nye koder 
innenfor telefonkonsultasjoner, så TSB viser i mars et positivt budsjettavvik.  

Antall ISF-poeng ga et høyere negativt budsjettavvik enn konsultasjonene, da mange av oppmøte-
konsultasjonen ble erstatt av telefonkonsultasjoner som har lavere DRG-vekt. ISF-avviket samlet 
innenfor PHV/TSB var i mars på hele 39,5 %.  
 

Prioriteringsregelen 

Ventetider (kravet er i forhold til absolutte tall, hvor ventetiden VOP skal være under 40, BUP under 37 
og TSB skal ha ventetid lavere enn 30 dager) 

Prioriteringsregelen for ventetider er oppfylt for VOP og BUP, med en ventetid på henholdsvis 31 og 
34 dager. Kravet for TSB ligger på 30 dager, men enkeltpasienter i februar med lang ventetid førte til 
at tallene hittil i år viser 32 dager. Med liten nevner (antall pasienter) gir få avvik store utslag på 
måltallet. I mars måned isolert var ventetiden for avviklede i TSB på 21 dager.  

Polikliniske konsultasjoner 
Prioriteringsregelen er ikke oppfylt. Det er nedgang i aktivitet innenfor alle tjenesteområdene. Den 
prosentvise nedgangen er lavere innenfor TSB enn i somatikken. 
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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.  

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. 

Brutto månedsverk var i mars 2982, noe som er 2,4 % over budsjettert bemanningsforbruk, og 1,4 % 
høyere enn i mars i fjor.  

Brutto månedsverk ved utgangen av mars er 1,4 % høyere enn budsjettert og 0,5 % høyere enn på 
samme tid i fjor. Dette skyldes dels Korona-situasjonen og dels at forbedringsarbeidet i klinikkene ved 
utgangen av mars har realisert mindre effekter enn lagt inn i (flat) periodisering i budsjettet. 

Bemanningstallene viser en økende trend inn i april og Korona-situasjonen gir betydelig usikkerhet 
mht forbruk av årsverk i 2020. 
 

Økonomi  
Sykehuset Telemark rapporterer et negativt driftsresultat på – 29,3 millioner kroner per mars. Dette er 
36,8 millioner kr. svakere enn periodisert styringsmål etter en resultatforverring i mars på 31,1 
millioner kr. 

Resultatet i perioden er sterkt påvirket av pandemisituasjonen. Det er identifisert ekstra kostnader på 
om lag 11 millioner kr, og inntektstapet er beregnet til 25 millioner kroner. Det er også identifisert noe 
innsparing på varekost på grunn av lavere aktivitet. Samlet effekt av koronaberedskap og tiltak er 
beregnet til 35 millioner kroner i mars. 
 
Resultat for mars eksklusiv økonomisk effekt av korona-situasjonen er beregnet til 3,9 millioner 
kroner, som er 1,4 millioner kroner bedre enn budsjett, og som indikerer at den positive utviklingen vi 
så i februar ville fortsatt inn i mars. Den første uka av mars var aktiviteten bra, men fra 2. uke i mars 
falt aktiviteten betydelig. 
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Klinikkene 
Det negative budsjettavviket per februar var i stor grad knyttet til uløst budsjettutfordring i klinikkene. 
Resultatforverringen i mars skyldes pandemisituasjonen.  
 
Resultater pr. klinikk vises i tabellen under:    

Regnskapsresultat pr.mars 2020 regnskap budsjett avvik Budsjett Prognose avvik
mars mars mars 2020 2020 2020

Basisramme 608 177                608 177                -0                           2 424 871             2 424 871             -                         
Kvalitetsbasert finansiering 4 243                     4 243                     -                         16 971                  16 971                  -                         
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 199 171                216 021                -16 849                 822 500                822 500                -                         
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 43 806                  47 963                  -4 157                   182 824                182 824                -                         
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB 14 007                  17 243                  -3 236                   60 798                  60 798                  -                         
ISF fritt behandlingsvalg -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-resepter) 16 763                  16 033                  730                        64 131                  64 131                  -                         
Utskrivningsklare pasienter 8 872                     4 983                     3 889                     19 931                  22 931                  3 000                     
Gjestepasienter 4 586                     4 555                     31                          17 832                  17 832                  -                         
Konserninterne gjestepasientinntekter 21 451                  21 816                  -365                      88 592                  88 592                  -                         
Polikliniske inntekter 26 027                  26 699                  -673                      100 394                100 394                -                         
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake -                         -                         -                         -                         -                         -                         
Andre øremerkede tilskudd 4 626                     4 143                     483                        16 572                  16 572                  -                         
Andre driftsinntekter 66 211                  66 769                  -558                      267 138                267 138                -                         
SUM DRIFTSINNTEKTER 1 017 940             1 038 645             -20 705                 4 082 555             4 085 555             3 000                     
Kjøp av offentlige helsetjenester 10 066                  10 141                  75                          40 497                  40 497                  -                         
Kjøp av private helsetjenester 30 082                  26 266                  -3 816                   107 785                110 785                -3 000                   
Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 122 556                120 412                -2 144                   479 829                479 829                -                         
Innleid arbeidskraft - del av kto 468 3 696                     3 612                     -84                         13 760                  13 760                  -                         
Konserninterne gjestepasientkostnader 68 520                  74 408                  5 889                     286 747                286 747                -                         
Lønn til fast ansatte 482 827                481 044                -1 783                   1 872 025             1 872 025             -                         
Overtid og ekstrahjelp 28 849                  20 816                  -8 033                   88 332                  88 332                  -                         
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 58 091                  88 755                  30 664                  345 396                226 066                119 331                
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -29 584                 -26 891                 2 693                     -105 088              -105 088              -                         
Annen lønn 79 123                  78 400                  -723                      297 781                297 781                -                         
Avskrivninger 25 048                  25 295                  247                        102 595                102 595                -                         
Nedskrivninger -                         -                         -                         -                         -                         -                         
Andre driftskostnader 142 105                133 440                -8 665                   539 511                539 511                -                         
SUM DRIFTSKOSTNADER 1 021 379             1 035 698             14 319                  4 069 171             3 952 840             116 331                
DRIFTSRESULTAT -3 439                   2 947                     -6 386                   13 384                  132 715                119 331                
Finansinntekter 5 559                     5 112                     447                        19 647                  19 647                  -                         
Finanskostnader 735                        559                        -176                      3 032                     3 032                     -                         
FINANSRESULTAT 4 824                     4 553                     271                        16 616                  16 616                  -                         
(ÅRS)RESULTAT 1 385                     7 500                     -6 115                   30 000                  149 331                119 331                
Pensjonskostnader -30 664                 -                         -30 664                 -                         -119 331              -119 331              
RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -29 279                 7 500                     -36 779                 30 000                  30 000                  0                             



Side 11 av 12 

 

 

 

 
 

Avviket i Kirurgisk klinikk er pr mars -12,6 millioner kroner, og gjelder hovedsakelig store tap i 
driftsinntektene i mars som følge av driftsendringer i forbindelse med koronavirus (-10,2 millioner). 
Ca -2,9 millioner av budsjettavviket hittil i år gjelder lønnskostnader, hovedsakelig uforutsette vakter 
og utrykning. Omtrent 1 million gjelder overtid, vikarinnleie og andre tilpasninger i forbindelse med 
koronasituasjonen i mars. 

Medisinsk klinikk har et negativt avvik på -15,3 millioner kroner pr mars. En betydelig del av dette 
skyldes lavere ISF-inntekter (ca. 7 millioner kroner) og høyere lønnskostnader (ca. 1 millioner kroner) 
knyttet til håndteringen av Covid-19. Klinikken har dessuten en uløst utfordring i budsjettet på til 
sammen 10 millioner kroner i 2020. Dette utgjør 2,5 millioner kroner av budsjettavviket hittil i år. 
Videre har kostnadene knyttet til dyre kreftlegemidler belastet regnskapet med 3,6 MNOK mer enn 
budsjettert i 1. kvartal.  

Barne- og ungdomsklinikken har et negativt avvik per mars på -4,0 millioner kroner. Av dette er 2,2 
millioner kr knyttet til lavere inntekter som følge av redusert aktivitet grunnet Covid-19. Det er også 
identifisert økning i lønnskostnader på 0,2 millioner kroner knyttet til beredskapssituasjonen. 

Akutt og beredskapsklinikken har et resultat til og med mars på – 6 millioner kroner.  Herav er det 
identifisert 3,2 millioner kroner som er knyttet til Covid-19. Hovedårsaken er avvik på lønn og 
driftskostnader, og det er sannsynlig at det er mer som kan knyttes til Covid-19.  Etablering av ekstra 
akuttmottak for Koronapasienter og utvidet intensivkapasitet på Intensiv utgjør hovedårsaken til den 
høye kostnaden.  Opplæring av personell er også et viktig element i kostnadene, men vil bidra til økte 
muligheter for samarbeid mellom seksjonene framover. 

Sykefraværet i klinikken per mars er 7,09 %, korrigert for effekten av Covid-19; 5,85 %. 
Klinikkens mål for 2020 er 5%. 
 
Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 0,8 millioner kroner per mars, en resultatforverring 
på 1,6 millioner kroner i mars. Det er beregnet et inntektstap på 2,5 millioner kroner som følge av 
nedgang i aktiviteten innen laboratoriemedisin, radiologi og fertilitetsbehandling. Det er identifisert 
økte kostnader på 0,3 millioner kroner, og sparte reagenskostnader pga. færre analyser på om lag 0,5 
millioner kroner. 

BUDSJETTAVVIK per mars 2020 lønn
 andre 

driftskostnader  driftsinntekter Sum herav mars lønn
 andre 

driftskostnader  driftsinntekter 

Kirurgi -2 883         -535            -9 180         -12 598       -10 697       -1 777         104                -9 025          
Medisin -1 721         -6 797         -6 784         -15 302       -9 796         -900            -1 934            -6 962          
Barne- og ungdomsklinikken 963             -993            -3 972         -4 003         -2 255         333             -327               -2 260          
Akutt og beredskap -3 582         -2 784         322             -6 044         -5 061         -2 653         -2 204            -204             
Medisinsk serviceklinikk 753             -387            -1 183         -817            -1 559         -49              -994               -516             
Psykiatri og rus 297             707             -1 876         -872            -1 262         -234            263                -1 291          
Service og systemledelse -479            -3 073         446             -3 106         -2 037         -296            -1 934            194              
SUM klinikker -6 653 -13 862 -22 227 -42 742 -32 666 -5 576 -7 026 -20 064 
Administrasjon -781            1 962          -1 463         -282            -218            -298            667                -587             
Kjøp og salg av helsetjenester 4 241 -2 575 1 666          1 422           6 809 -5 387 
 - biol.legemidler og kreftmidler 217 -1 644 -1 426              -2 763               2 381 -5 144 

 - somatikk 6 862 -598 6 264               6 767                6 677 90
 - psykiatri og TSB -2 838 -333 -3 171              -2 582               -2 249 -333 

Felles poster -413 -567 5 560 4 581 -2 164 -621 -3 291 1 748
BUDSJETTAVVIK per mars 2020 -7 846 -8 227 -20 704 -36 777 -33 625 -6 494 -2 841 -24 290 
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Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling leverer et negativt budsjettavvik på 0,9 millioner 
kroner per mars, en resultatforverring på 1,3 millioner. Det er identifisert 1,7 millioner kroner som er 
knyttet til Covid-19. Resultatforverringen som følge av Covid-19 består av et inntektstap på 1,1 
millioner kroner, og de resterende 0,6 millionene er økte lønnskostnader. 

Service- og Systemledelse har i mars et resultat på 3,1 millioner kroner i minus. Derav rundt 1 million 
kroner kostnadsøkende nettoeffekt på grunn av korona aktivitet. MTU ligger med 2,8 millioner kroner 
i minus, spesielt pga høyere kostnader for serviceavtaler enn budsjettert. Serviceavtaler er i grunn 
«riktig» periodisert i budsjettet. Det skal gjennomføres en kvalitetssikring i april om dette er en reel 
økning eller periodiseringseffekt av for tidlig fakturerte avtaler. Klinikken har et negativt avvik på 
lønnskostnader (-0,5 millioner kroner) men i dette ligger 0,8 millioner kroner lønnskostnader pga. 
korona. Brutto årsverk er 4 årsverk over budsjett (ink. merforbruk pga korona).  

Administrasjonen har et resultat om lag i balanse per mars. Resultatforverringen i mars skyldes 
ekstra forbruk av ressurser i HR-avdelingen i forbindelse med pandemiberedskapen. 

Felles: Positivt avvik skyldes i hovedsak avsetning for påløpte inntekter for utskrivningsklare 
pasienter, høyere husleie- og parkeringsinntekter, samt avsetning for forventet effekt av etterkoding av 
DRG-poeng. Avviket er redusert i mars som følge av kostnadsførte byggeprosjekter i etablering av 
koronaberedskapen. 
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Oppsummering
mars 2020

Sykehuset Telemark Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ HIÅ 2019 Årsbudsjett Årsestimat Avvik

Kvalitet per måned

Ventetid påstartet, denne periode 46                     56                     

Ventetid ventende, denne periode 70                     58                     

Antall fristbrudd påstartet, denne periode 44                     46                     0

Antall fristbrudd venter, denne periode 95                     29                     0

Aktivitet

ISF-poeng somatikk

"Sørge for" (døgn, dag og polkl.) 10 609             11 526             -917                11 226             43 893               43 893             -                     

Legemidler 732                   700                   32                    681                   2 800                  2 800               -                     

Totalt antall ISF poeng "sørge for" 11 340             12 226             -886                11 907             46 693               46 693             -                     

Utført eget HF/Sykehus 10 615             11 491             -876                11 192             43 743               43 743             -                     

ISF-poeng Psyk

Voksenpsykiatri og TSB 2 105               2 605               -500                2 442               9 140                  9 140               -                     

Barne- og ungdomspsykiatri 2 328               2 852               -524                2 882               10 100               10 100             -                     

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk 42 479             46 349             -3 870             43 990             178 350             178 350           -                     

VOP 12 398             15 120             -2 722             14 385             52 950               52 950             -                     

BUP 8 185               8 624               -439                8 723               30 550               30 550             -                     

TSB 3 148               3 398               -250                3 189               11 900               11 900             -                     

Bemanning

Brutto månedsverk 2 965               2 924               -41                  2 947               2 954                  2 954               -                     

Innleie helsepersonell 3 696               3 612               -84                  6 776               13 760               13 760             -                     

Lønn til  fast ansatte 482 827           481 044           -1 783             463 835           1 872 025          1 872 025       -                     

Overtid og ekstrahjelp 28 849             20 816             -8 033             27 367             88 332               88 332             -                     

Sykefravær (forrige måned) 7,64                  7,59                  

Økonomi (hele tusen)

Driftsinntekter 1 017 940       1 038 645       -20 705          1 007 851       4 082 555          4 085 555       3 000                

Driftskostnader 1 021 379       1 035 698       14 319            1 016 182       4 069 171          3 952 840       116 331            

Netto finansresultat 4 824               4 553               271                 3 770               16 616               16 616             -                     

Pensjon -30 664            -                    -30 664          5 935               -                      -119 331         -119 331          

Årsresultat -29 279            7 500               -36 779          1 373               30 000               30 000             0                        



Regionale hovedmål
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Utvikling siste Status Resultat Resultat

12 mnd 2018 2019 mar.20

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 

dager. Ordinært avviklede pasienter. 
50 55 55 48

Antall brudd 34 62 44

Andel av med frist 1,3 % 2,2 % 1,8 %

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for 

behandling i samme brev
100% 78 % 84 % 85 %

Årsresultat 8,9 mill 42,8 mill -29,3 mill

Budsjettavvik -21,1 mill 12,8 mill -36,8 mill

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3%  Siste måling februar 2020 3,8 % 3,4 % 2,5 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av 

medarbeider-undersøkelsen med etablering av 

forbedringstiltak for egen enhet

100%  Siste måling vår 2019 86 % 86 %

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

Hovedmål

Mål 2020

Pasienten opplever ikke fristbrudd (påstartet)

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 

sikrer nødvendige investeringer

 -

 100
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  50
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Prioriteringsregelen - status hittil i år 

hittil  20 hittil  '19 Somatikk Psykiatri/TSB Somatikk Psykiatri/TSB

STHF 55 54

SOMATIKK 57 56 2 % -3 %

BUP 34 29 17 % -6 %

VOP 31 38 -19 % -14 %

TSB 32 24 30 % -1 %

Endring pr klinikk 0 0

(01) Kirurgisk klinikk 67 69 -3 % -4 %

(02) Medisinsk klinikk 46 41 13 % -3 %

(03) Barne- og ungdomsklinikken, somatikk 50 33 52 % 11 %

(303) Avdeling for barn og unges psykiske helse 34 29 17 % -6 %

(06) Akutt og beredskap 67 59 13 % -17 %

(07) Medisinsk Serviceklinikk 41 40 0 % -16 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern, VOP 31 38 -19 % -14 %

(09) Klinikk for psykisk helsevern, TSB 32 24 30 % -1 %

(13) Service og systemledelse

(15) Administrasjon

Fotnote: Påstartet = Avviklet

Fotnote: Kravet for ventetid avviklet er: VOP lavere enn 40, BUP lavere enn 37 og TSB lavere enn 30. Kravet for ventetiden samlet på STHF er 54 dager.

Mars 2020

Antall dager

Ventetider påstartetVentetider påstartet Polikliniske konsultasjoner

% endring hittil  i  år 2019-2020



Tekniske poster utelatt.
Tatt ut 4/4-20. 

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.
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Pasient
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2. Antall/andel  
fristbrudd ventende 

STHF.

4. Gjennomsnittlig 
ventetid ventende 

STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer

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 og NPR
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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 og NPR
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Passert Planlagt tid

11Fra Helse Sør-Øst’s nettside http://bit.ly/passertplanlagttid

Link

http://bit.ly/passertplanlagttid
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI1NDFlMzYtYzQ3OC00YWQ2LTlmNTAtODBmYTY0OGYyNDBkIiwidCI6IjY3YzEwYWY1LWVmNGUtNDA2Yy04ZjUwLWE2NzA4MThmYTE5NCIsImMiOjh9


Utvikling «Passert planlagt tid»
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Antall «passert planlagt tid» fordelt pr 
fagområde:

Utvikling pr fagområde (topp 3):

Øre-nese-hals Fordøyelse Plastikk-kirurgi



Sammenligning pr mars
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Antall tildelte timer neste 6 mnd
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Detaljer finnes på:
http://pulsen.sthf.no/prosjekt/Ledelsesinformasjon/Sider/Dashbord.aspx



Pakkeforløp Kreft
Resultat siste 12 mnd, alle forløp. Mål = 70%
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Kilde: NPR
Periode: mar-19 til feb-20
Oppdaterte tall finnes på :
https://statistikk.helsedirektoratet.no

79%

75%



Bemanning
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4. Bemanning

Antall årsverk

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

Faktisk 2018 2 895 2 965 2 942 2 960 2 905 2 921 3 014 3 149 3 048 2 939 2 948 2 972

Faktisk 2019 2 936 2 963 2 941 2 957 2 928 2 946 3 032 3 163 3 077 2 973 2 984 2 982

Faktisk 2020 2 950 2 964 2 982 3 048

BUD20 2 918 2 941 2 913 2 934 2 888 2 905 2 989 3 123 3 033 2 925 2 931 2 950

2 950 
2 964 

2 982 

3 048 

2 918 
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3 002 

2 976 
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Brutto månedsverk 12 mnd snitt

STHF 12 mnd eks avrusning
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Fastlønn 2020

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2019
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Variabel lønn 2020

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2019

202003

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 28 849 464         20 816 167      -8 033 297        -39 %

Kirurgisk klinikk 5 789 846           4 271 520        -1 518 326        -36 %

Medisinsk klinikk 6 960 192           4 395 068        -2 565 124        -58 %

Barne- og ungdomsklinikken 1 865 517           669 748           -1 195 769        -179 %

Akutt og beredskap 5 231 043           2 370 743        -2 860 300        -121 %

Medisinsk Serviceklinikk 3 229 524           1 425 120        -1 804 404        -127 %

Psykiatri og rus 2 831 408           1 643 903        -1 187 505        -72 %

Service og systemledelse 1 971 046           782 829           -1 188 217        -152 %

Felles - øvrig -                     5 187 293        5 187 293         100 %

Administrasjon 970 886              69 942             -900 944           -1288 %

Variabellønn hittil i år

202003

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

STHF totalt 482 826 863       481 043 666             -1 783 197        0 %

Kirurgisk klinikk 75 679 534         74 249 674               -1 429 860        -2 %

Medisinsk klinikk 100 846 264       98 693 060               -2 153 204        -2 %

Barne- og ungdomsklinikken 38 828 661         39 320 297               491 637            1 %

Akutt og beredskap 74 416 675         73 148 071               -1 268 604        -2 %

Medisinsk Serviceklinikk 48 728 421         49 797 536               1 069 115         2 %

Psykiatri og rus 93 011 789         92 977 536               -34 253             0 %

Service og systemledelse 38 832 427         38 459 499               -372 928           -1 %

Felles - øvrig -9 499 683         -9 155 457               344 226            -4 %

Administrasjon 21 982 774         23 553 449               1 570 675         7 %

Fastlønn hittil i år
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Innleid arbeidskraft 2020

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2019

 -6000 000

 -4000 000

 -2000 000

 -

 2000 000

 4000 000

 6000 000

 8000 000 202003

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 515 372 420       505 471 875    -9 900 545        -2 %

Kirurgisk klinikk 81 469 380         78 847 692      -2 621 688        -3 %

Medisinsk klinikk 107 806 457       103 088 128    -4 718 328        -5 %

Barne- og ungdomsklinikken 41 444 727         40 048 638      -1 396 089        -3 %

Akutt og beredskap 80 353 215         76 070 891      -4 282 324        -6 %

Medisinsk Serviceklinikk 53 380 165         52 241 656      -1 138 509        -2 %

Psykiatri og rus 96 661 026         96 277 314      -383 712           0 %

Service og systemledelse 40 803 473         39 242 328      -1 561 145        -4 %

Felles - øvrig -9 499 683         -3 968 164       5 531 520         -139 %

Administrasjon 22 953 660         23 623 391      669 731            3 %

Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år

202003

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i %

Alle Ansvarssteder 3 696 094           3 612 042        -84 051             -2 %

Kirurgisk klinikk -                     326 498           326 498            100 %

Medisinsk klinikk -                     -                   -                    0 %

Barne- og ungdomsklinikken 750 549              58 592             -691 957           -1181 %

Akutt og beredskap 705 496              552 077           -153 419           -28 %

Medisinsk Serviceklinikk 1 422 219           1 019 000        -403 219           -40 %

Psykiatri og rus 817 829              1 655 875        838 046            51 %

Service og systemledelse -                     -                   -                    0 %

Felles - øvrig -                     -                   -                    0 %

Administrasjon -                     -                   -                    

Innleid arbeidskraft hittil i år
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Sykefravær STHF

Alle fraværslengder Korttid Langtid

Sykefraværsprosent jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20

Alle ansvarssteder 7,19        8,08        7,57        6,21       6,43        6,49        6,84        6,20        6,63        7,03        7,22        7,16       7,35       7,98      

(01) Kirurgisk klinikk 7,64        7,64        7,90        6,05       6,35        6,54        6,11        5,89        5,39        5,04        5,36        6,22       5,77       4,84      

(02) Medisinsk klinikk 7,85        6,85        6,33        6,15       7,19        5,28        5,35        5,38        6,20        6,72        6,43        7,28       7,75       8,00      

(03) Barne- og ungdomsklinikken 4,74        7,73        7,05        4,35       6,68        7,08        8,82        6,93        8,68        8,83        8,74        9,10       7,94       9,78      

(06) Akutt og beredskap 6,84        7,33        7,12        5,16       5,13        5,69        7,55        5,78        6,58        5,96        6,68        5,22       5,61       6,07      

(07) Medisinsk Serviceklinikk 6,60        8,09        8,39        7,11       6,67        6,68        5,72        4,85        5,14        7,10        8,26        7,41       7,38       8,74      

(09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 8,57        10,01     8,97        7,54       7,24        7,49        8,01        7,15        7,38        7,76        7,70        7,56       8,57       9,40      

(13) Service og systemledelse 7,62        11,15     9,41        7,52       6,81        8,17        7,33        8,37        8,91        10,13     9,28        9,15       9,59       11,65   

(14) Administrasjon 2,85        2,72        2,31        3,02       2,85        4,80        6,43        4,28        4,04        4,40        6,23        5,82       4,85       4,92      
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Sykefravær STHF
12 mnd snitt 

Alle fraværslengder Korttid Langtid



AML brudd
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4. Bemanning

201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912 202001 202002 202003 202004 202005 202006

Søndager på rad 126 100 116 134 135 135 122 77 77 101 77 83 198 62 23 1

Arbeidsfri før vakt 582 546 555 543 575 572 537 480 448 396 408 385 501 299 232 102

Søndager på rad (snitt) 24 17 22 52 7 6 11 22 33 39 7 5 18 5 1

Ukentlig arbeidsfri 245 139 200 284 261 235 192 175 216 142 174 200 378 59 33 16

Samlet tid per uke 1 5 12 8 12 14 5 2 6 4 5 4 43 2 1 1

Samlet tid per dag 285 262 292 310 367 292 281 264 298 286 363 292 315 59 26 16

Planlagt tid per uke 68 40 57 67 80 81 71 59 70 51 74 73 93 57 47 36

AML timer per år 1 1 13 13 46 71 99 107

AML timer per uke 163 139 165 198 232 173 136 132 139 125 124 103 358 37 2

AML timer per 4 uker 111 87 137 122 170 128 120 122 111 91 75 80 377 54
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EFO

201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912 202001 202002 202003 202004 202005 202006

Utrykning på vakt 1 750 1 690 1 965 1 821 1 924 1 663 1 934 1 562 1 645 1 581 1 713 1 990 1 683 1 367 13

Overtid i forkant av vakt 613 965 657 785 789 843 673 795 763 835 741 687 654 1 023 151 29

Overtid i etterkant av vakt 3 640 3 281 3 102 3 597 3 774 3 095 2 784 3 550 3 402 3 305 3 061 3 118 2 925 4 398 511 53 15

Overtid 2 926 3 643 2 990 3 469 4 292 3 416 3 634 3 267 2 937 2 980 3 022 2 674 3 301 6 900 1 575 176 31

Ekstravakt 22 165 23 501 21 192 23 242 25 484 21 645 22 376 24 580 25 617 25 197 21 777 23 033 22 288 24 103 7 136 1 536 402
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Graf og tabell viser summen av følgende linjer.

 -40000 000

 -20000 000

 -

 20000 000

 40000 000

 60000 000

 80000 000

 100000 000

 120000 000

ISF 2020

Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2019

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling -16 849                   

ISF somatisk poliklinisk aktivitet -4 157                      

ISF-refusjon kommunal medfinansiering -                           

ISF refusjon poliklinisk PHV/TSB -3 236                      

IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 730                           

-23 513                   

Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett

Alle Ansvarssteder 78 852 964                100 800 867              -21 947 903              273 747 366              297 260 089              -23 512 723              

Kirurgisk klinikk 32 054 148                41 332 558                -9 278 410                109 923 167              119 150 754              -9 227 586                

Medisinsk klinikk 32 733 606                39 887 845                -7 154 239                112 740 817              120 439 928              -7 699 110                

Barne- og ungdomsklinikken 7 296 069                  9 736 956                  -2 440 887                23 917 329                28 336 020                -4 418 691                

Akutt og beredskap 107 649                     215 069                     -107 420                   554 277                     628 944                     -74 667                     

Medisinsk Serviceklinikk 842 867                     1 260 636                  -417 769                   3 101 202                  3 654 279                  -553 077                   

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 1 767 164                  2 742 122                  -974 958                   6 602 811                  8 156 175                  -1 553 364                

Felles - øvrig 4 040 009                  5 602 776                  -1 562 768                16 823 019                16 836 730                -13 712                     

202003 202003

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 

2019

Budsjett 

2020 ISF avvik

DPS nedre Telemark 439               660               (221)             -34 % 1 563            1 964            (401)             -20 % 6 858            6 939            (1 267 106)    

DPS øvre Telemark 101               184               (83)                -45 % 457               548               (90)               -16 % 1 870            1 878            (285 000)       

Psykiatrisk sykehusavdeling 19                 23                 (4)                  -17 % 69                 70                 (0)                  -1 % 249               239               (1 259)            

Raskere tilbake PHV og TSB (underlagt Medisinsk klinikk) 3                    8                    (6)                  -68 % 15                 24                 (9)                  -37 % 76                 84                 (28 560)         

Klinikk for PHV og TSB + Raskere tilbake 562              876              (314)            -36 % 2 105          2 605          (501)            -19 % 9 053          9 140          (1 581 925) 

Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP 582               1 015            (433)             -43 % 2 328            2 851            (524)             -18,4 % 8 984            10 100         (1 654 440)    

Barne- og ungdomsklinikken 582              1 015          (433)            -43 % 2 328          2 851          (524)            -18 % 8 984          10 100        (1 654 440) 

SUM DRG psykisk helsevern og TSB på STHF 1 144          1 891          (747)            -39 % 4 433          5 457          (1 024)        -19 % 18 038        19 240        (3 236 365) 

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

Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2019

Budsjett 

2020

ISF budsj.-

avvik 

(1000 kr)

Kirurgisk klinikk 1 370             1805 -435 -24 % 4 799               5 202         -403 -8 % 5 211 19 686 -8 996 

Avdeling A 811                 990           -180 -18 % 2 656                2 785          -129 -5 % 2 829 10 651 -2 886 

Avdeling B 447                 689           -242 -35 % 1 758                2 069          -311 -15 % 2 064 7 758 -6 933 

Avdeling for Kirurgi, Notodden 113                 126           -13 -10 % 385                   348              37 11 % 318 1 277 824

Medisinsk klinikk 1 390            1740 -350 -20 % 4 920             5 255        -335 -6 % 5 164 20 364 -7 487 
Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø, ger.,mage/tarm) 461                 490           -30 -6 % 1 569                1 481          88 6 % 1 483 5 691 1 958

Avdeling blod, kreftsykdommer og palliasjon 220                 272           -52 -19 % 734                   805              -71 -9 % 730 3 163 -1 586 

Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon) 284                 391           -107 -27 % 1 005                1 175          -170 -14 % 1 183 4 598 -3 800 

Avdeling for nevrologi og rehabilitering 209                 267           -58 -22 % 722                   831              -109 -13 % 793 3 199 -2 433 

Avdeling Medisin Øvre Telemark 216                 320           -104 -32 % 890                   963              -73 -8 % 976 3 713 -1 626 

BUK 226                285          -59 -21 % 723                 844           -121 -14 % 754 3 033 -2 693 

Akutt og beredskap 5                     9               -5 -50 % 24                    27              -3 -12 % 30 100 -73 

MSK 37                  55             -18 135                 160           -24 -15 % 147 550 -538 

Ernæringspoliklinikk 1                     1               -0 4                      3                 1 2 10 28

Ufordelt/kvalitetssikring 3                     -           3 9                      -             9 -93 0

SUM DRG utført ved  STHF 3 030            3 895      -865 -22 % 10 614           11 491     -876 -8 % 11 215        43 743    -19 759 

     Hittil i år
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Epikriser.
Andel epikriser.
D-5821 og D-5927

34Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:35 08 03 02

Andel epikriser sendt innen 7 dager

Klinikker

Andel epikriser sendt innen 1 dag

PSV og TSB

Andel epikriser sendt innen 1 dag

Somatik

Måltall

80%

50%

70%

Andel epikriser sendt innen 7 dager

Klinikker mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20 mar.20

BUK 79 % 67 % 56 % 62 % 73 % 65 % 60 % 66 % 72 % 77 % 63 % 65 % 78 %
Kir. K 84 % 83 % 82 % 86 % 89 % 85 % 83 % 87 % 84 % 87 % 86 % 87 % 86 %
KPR 79 % 81 % 82 % 84 % 86 % 76 % 80 % 75 % 74 % 71 % 83 % 83 % 82 %
Med. K 83 % 81 % 82 % 86 % 86 % 85 % 80 % 80 % 85 % 82 % 81 % 86 % 85 %
STHF 83 % 80 % 79 % 84 % 86 % 81 % 80 % 80 % 82 % 82 % 81 % 85 % 84 %
Andel epikriser sendt innen 1 dag

Klinikker mar.19 mai.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20 mar.20

BUK 41 % 37 % 32 % 40 % 44 % 31 % 31 % 39 % 38 % 49 % 38 % 34 % 46 %
Kir. K 62 % 65 % 62 % 64 % 71 % 64 % 64 % 68 % 65 % 70 % 71 % 69 % 70 %
KPR 41 % 44 % 42 % 45 % 55 % 41 % 44 % 38 % 36 % 38 % 44 % 38 % 45 %
Med. K 56 % 56 % 56 % 63 % 61 % 58 % 51 % 52 % 57 % 57 % 56 % 58 % 60 %
STHF 54 % 55 % 54 % 58 % 62 % 55 % 53 % 54 % 55 % 58 % 57 % 56 % 59 %

Måned
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3. Pasient

Direkte time feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20

ABK 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 0 %
BUK 95 % 92 % 83 % 86 % 89 % 94 % 90 % 91 % 95 % 94 % 90 % 97 % 93 %
KIR 81 % 84 % 88 % 92 % 88 % 87 % 88 % 82 % 78 % 85 % 87 % 85 % 85 %
KPR 81 % 89 % 89 % 90 % 87 % 81 % 88 % 90 % 88 % 90 % 88 % 90 % 89 %
MED 83 % 81 % 78 % 80 % 73 % 66 % 80 % 82 % 82 % 80 % 78 % 80 % 84 %
MSK 95 % 98 % 94 % 100 % 90 % 100 % 98 % 100 % 100 % 97 % 98 % 92 % 98 %
STHF 83 % 84 % 84 % 87 % 82 % 79 % 85 % 83 % 82 % 84 % 84 % 84 % 85 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til 

vurdering av henvisning er fullført. mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20 mar.20

ABK 4,68       2,47       1,96       1,69       10,79    1,31       3,46       2,14       2,33       3,85       2,41       3,16       2,85       

BUK 5,25       5,71       5,33       5,86       5,49       5,76       5,12       4,90       5,29       4,17       3,94       5,38       4,26       

KIR 2,46       1,40       1,58       1,71       1,05       0,95       1,19       1,27       1,04       1,08       1,71       1,08       1,02       

KPR 5,77       7,88       4,89       4,24       5,21       4,08       4,25       4,04       4,64       4,75       3,64       3,41       3,60       

MED 7,04       10,19    7,04       2,14       2,61       2,25       2,66       2,64       3,91       6,72       2,20       3,89       2,56       

MSK 17,98    2,61       2,00       2,21       11,14    1,54       1,58       1,80       1,48       1,51       1,79       1,57       1,31       

STHF 5,15       5,42       4,02       2,25       2,41       1,79       2,16       2,20       2,55       3,71       2,15       2,59       1,96       

 Antall henvisninger vurdert. mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20 mar.20

ABK 82 64 76 45          33          78 69 75 53 63 70 72 36

BUK 315 316 334 275        246        220 341 388 323 326 330 402 267

KIR 3009 2717 3125 2 749     2 328     2911 3036 3178 3193 2382 3016 2767 2211

KPR 360 356 372 374        258        300 377 429 367 356 454 395 310

MED 2548 2264 2467 2 302     1 836     2168 2482 2744 2569 2038 2333 2281 1830

MSK 241 229 220 281        122        258 263 287 276 172 262 275 234

STHF 6 555     5 946     6 594     6 026     4 823     5 935     6 568     7 101     6 781     5 337     6 465     6 192     4 888     

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 6 481     5 865     6 518     5 969     4 723     5 902     6 522     7 040     6 718     5 285     6 404     6 145     4 842     

Andel vurdert innen 10 virkedager 98,9 % 98,6 % 98,8 % 99,1 % 97,9 % 99,4 % 99,3 % 99,1 % 99,1 % 99,0 % 99,1 % 99,2 % 99,1 %
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3. Pasient

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

dager gamle mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20 mar.20

STHF 3 606   3 786   3 890   3 581   3 185   3 293   3 743   3 390   3 585   3 951   3 613   3 754   3 107   

ABK 6            4            7            7            15          4            6            4            11          5            9            2            7            

BUK 896       878       914       972       675       614       694       625       650       683       584       630       408       
KIR 975       1 054   1 009   919       1 043   1 169   1 224   1 110   1 095   1 208   1 174   1 101   1 092   

KPR 810       863       873       711       574       613       819       774       836       908       705       795       651       

MED 887       925       1 014   938       844       874       979       846       943       1 098   1 119   1 205   923       
MSK 32          62          73          34          34          19          21          31          50          49          22          21          26          

Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)
STHF 1 320   1 423   1 522   1 294   1 135   1 304   1 598   1 472   1 540   1 796   1 807   1 848   1 505   

Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 

dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)
STHF 1 039   1 113   1 083   982       1 037   1 039   1 029   899       977       953       839       833       759       

STHF 41          36          38          38          40          39          43          39          40          42          44          49          59          

BUK -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
KIR 33          34          34          35          37          37          41          37          38          40          42          46          56          

KPR -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

MED 8            2            4            3            3            2            2            2            2            2            2            3            3            
MSK -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten 

ny kontakt. mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 aug.19 sep.19 okt.19 nov.19 des.19 jan.20 feb.20 mar.20

STHF 1 800   2 021   2 167   2 542   2 105   1 711   1 170   1 062   2 088   1 068   916       876       926       

ABK 6            10          15          6            7            7            13          9            11          13          16          -        10          

KPR 24          70          75          55          73          78          94          53          48          47          33          55          27          

BUK 162       210       209       103       112       104       129       53          108       51          90          71          79          

MSK 239       250       308       203       156       139       141       178       116       154       103       25          -        

KIR 258       335       385       838       257       157       222       221       477       203       168       141       187       

MED 1 111   1 146   1 175   1 337   1 500   1 226   571       548       1 328   600       506       584       623       

ååMEDKIR -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

ååPRE -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

ååAKP -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1            -        

ååKIR -        -        -        -        -        -        -        -        301       -        -        -        -        

ååNYHO 2            -        -        1            -        -        1            -        1            -        -        -        -        

ååEØNHNO -        -        -        527       -        -        -        -        -        -        -        -        -        

ååMED -        -        -        -        -        -        1            -        808       -        -        -        1            

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:Mars 2020
Denne periode 

faktisk

Denne periode 

budsjett

Denne periode 

Avvik
Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året 

budsjett

Hele året 

estimat
Avvik budsjett

Basisramme 198 722      198 722      0                608 177      608 177      0                2 424 871   2 424 871   -             

Kvalitetsbasert finansiering 1 414         1 414         -             4 243         4 243         -             16 971        16 971        -             

ISF dag- og døgnbehandling 58 015        73 145        -15 130      199 171      216 021      -16 849      822 500      822 500      -             

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 11 596        16 336        -4 740        43 806        47 963        -4 157        182 824      182 824      -             

ISF poliklinisk PHV/TSB 3 616         5 976         -2 360        14 007        17 243        -3 236        60 798        60 798        -             

ISF fritt behandlingsvalg -             -             -             -             -             

ISF pasientadm. biologiske legemidler 5 626         5 344         282            16 763        16 033        730            64 131        64 131        -             

Utskrivningsklare pasienter 2 880         1 661         1 219         8 872         4 983         3 889         19 931        22 931        3 000         

Gjestepasienter andre regioner 1 387         1 633         -246           4 586         4 555         31              17 832        17 832        -             

Gjestepasienter konserninterne 9 066         7 586         1 480         21 451        21 816        -365           88 592        88 592        -             

Polikliniske inntekter 9 477         9 473         3                26 027        26 699        -673           100 394      100 394      -             

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

Andre øremerkede tilskudd 1 786         1 381         405            4 626         4 143         483            16 572        16 572        -             

Andre driftsinntekter 22 676        25 229        -2 553        66 211        66 769        -558           267 138      267 138      -             

SUM DRIFTSINNTEKTER 326 261      347 901      -21 640      1 017 940   1 038 645   -20 705      4 082 555   4 085 555   3 000         

Kjøp av offentlige helsetjenester 4 187         3 403         -784           10 066        10 141        75              40 497        40 497        -             

Kjøp av private helsetjenester 9 356         8 794         -562           30 082        26 266        -3 816        107 785      110 785      -3 000        

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 39 940        40 497        556            122 556      120 412      -2 144        479 829      479 829      -             

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 227         1 221         -7              3 696         3 612         -84             13 760        13 760        -             

Konserninterne gjestepasientkostnader 22 897        25 569        2 671         68 520        74 408        5 889         286 747      286 747      -             

Lønn til fast ansatte 161 928      159 949      -1 979        482 827      481 044      -1 783        1 872 025   1 872 025   -             

Overtid og ekstrahjelp 12 814        7 153         -5 661        28 849        20 816        -8 033        88 332        88 332        -             

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 19 315        29 511        10 196        58 091        88 755        30 664        345 396      226 066      119 331      

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -10 463      -8 884        1 579         -29 584      -26 891      2 693         -105 088     -105 088     -             

Annen lønn 26 452        26 018        -434           79 123        78 400        -723           297 781      297 781      -             

Avskrivninger 8 368         8 483         115            25 048        25 295        247            102 595      102 595      -             

Nedskrivninger -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Andre driftskostnader 52 782        45 239        -7 543        142 105      133 440      -8 665        539 511      539 511      -             

SUM DRIFTSKOSTNADER 348 804      346 952      -1 852        1 021 379   1 035 698   14 319        4 069 171   3 952 840   116 331      

DRIFTSRESULTAT -22 543      949            -23 492      -3 439        2 947         -6 386        13 384        132 715      119 331      

Finansinntekter 1 926         1 737         189            5 559         5 112         447            19 647        19 647        -             

Finanskostnader 314            186            -128           735            559            -176           3 032         3 032         -             

FINANSRESULTAT 1 612         1 551         61              4 824         4 553         271            16 616        16 616        -             

ORDINÆRT RESULTAT -20 931      2 500         -23 431      1 385         7 500         -6 115        30 000        149 331      119 331      

Pensjonskostnader -10 196      -             -10 196      -30 664      -             -30 664      -             -119 331     -119 331     

(ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER -31 127      2 500         -33 627      -29 279      7 500         -36 779      30 000        30 000        0                
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Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

2020, tall i 1000 Hittil i år Hittil i år

Resultat Resultat Budsjettavvik Mar. 20 Feb. 20 Jan. 20 Des. 19 Nov. 19 Okt. 19 Sep. 19 Aug. 19 Jul. 19 Jun. 19 Mai. 19 Apr. 19
Kirurgisk klinikk (12 598)          (12 598)          (10 697)       389              (2 290)          (4 087)          (3 010)          (1 808)          (3 998)          (4 894)          944              (5 958)          (1 249)          (3 361)          
Medisinsk klinikk (15 303)          (15 303)          (9 797)          (540)             (4 966)          (3 180)          (3 650)          (3 201)          (2 025)          (2 734)          220              (806)             (2 108)          (3 464)          
Barne- og ungdomsklinikken (4 003)            (4 003)            (2 255)          (200)             (1 548)          557              (461)             565              (35)               2 362           20                 (1 700)          1 774           (69)               
Akutt og beredskap (6 044)            (6 044)            (5 061)          (362)             (622)             (793)             (1 608)          (2 245)          (1 265)          (3 156)          (2 274)          (1 217)          (1 282)          (882)             
Medisinsk Serviceklinikk (817)               (817)               (1 559)          (21)               763              2 633           1 122           802              2 270           1 609           2 327           1 119           3 152           1 844           
Psykiatri og rus (872)               (872)               (1 262)          174              216              (1 469)          (755)             469              (1 379)          (103)             1 912           (344)             (414)             (454)             
Service og systemledelse (3 107)            (3 107)            (2 038)          (53)               (1 016)          665              (3 144)          (637)             265              1 111           533              (3 228)          (1 872)          347              
Administrasjonen (281)               (281)               (217)             303              (366)             669              (72)               798              (102)             943              793              (918)             979              357              
Felles - øvrig 13 747           6 247             1 759           3 782           8 206           22 380         16 644         9 350           6 813           8 679           3 506           8 690           6 979           4 586           
Totalt STHF (29 279)          (36 779)          (31 127)       3 471           (1 623)          17 375         5 066           4 092           543              3 818           7 981           (4 361)          5 958           (1 097)          

Denne periode, resultat.



Likviditet og investeringer.
Tall i tusen
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6. Økonomi

Investeringer - tall i 1000 Regn. 2020 Est. 2020 Bud. 2020
Bygg & anlegg 3 634 36 000 36 000
MTU 9 148 120 000 120 000
Annet utstyr, biler m.m. 422 14 000 14 000
IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner 0 5 700 5 700
Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner 0 -3 524 -3 524
SUM 13 203 172 176 172 176
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Sykehuset Telemark sin tilbakemelding til HSØ på bestilling i 
foretaksmøte 26. mars om strategi for å øke behandlingskapasiteten for 
pasienter med covid-19  
 
Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 
026-2020 Adm.dir. Tom Helge Rønning Beslutning 22.04.2020 

                                                                                                   
Trykte vedlegg: Opptrappingsplan Covid-19 Sykehuset Telemark  
Utrykte vedlegg: 
 
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. 
 
 
Ingress:  
 
Det vises til foretaksmøte 26. mars 2020 der vi fikk i oppdrag å legge konkrete planer for å møte en 
forventet økning av innlagte pasienter med covid-19. Det ble bedt om en foreløpig rapportering på 
status og mulige tiltak innen 1. april 2020 og endelig rapportering innen 14. april 2020.    
 
I saken presenteres sykehusets opptrappingsplan hvor man har vurdert alternativ bruk av arealer og 
personell, samt vurderinger av opplærings- og utstyrsbehov, som gjør det mulig å etablere en 
behandlingskapasitet i henhold til bestillingen i foretaksmøtet.  
 
Planen ble oversendt Helse Sør-Øst i henhold til fristen 14. april 2020 og bygger på den foreløpige 
planen som styret ble orientert om i ekstraordinært styremøte 3. april.  
 
  
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 

1. Styret slutter seg til opptrappingsplanen for behandling av covid-19 pasienter. 
2. Styret legger til grunn at gjennomføring av de ulike trinnene i planen tilpasses smitteutviklingen 

i opptaksområdet og at det samtidig fokuseres på å opprettholde et forsvarlig og godt tilbud til 
øvrige pasientgrupper. 

  
 

 
 
 
 
Skien, den 15. april 2020 
 
 
Tom Helge Rønning 
administrerende direktør 
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Bakgrunn for saken  
 
Det vises til foretaksmøte 26. mars 2020 der vi fikk i oppdrag å legge konkrete planer for å møte en 
forventet økning av innlagte pasienter med covid-19. Det ble bedt om en foreløpig rapportering på 
status og mulige tiltak innen 1. april 2020 og endelig rapportering innen 14. april 2020.  
 
Som bakgrunn for oppdraget ble det vist til Folkehelseinstituttets fjerde risiko-, prognose- og 
responsanalyse 24. mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet. I denne rapporten er det oppgitt 
følgende kapasitetsbehov i det epidemien har maksimal utbredelse:  
 
Sykehusinnleggelser i intervallet 1 700–4 500  
Intensivplasser i intervallet 600–1 200  
 
Brutt ned på Sykehuset Telemark sitt opptaksområde viste analyser fra Helse Sør-Øst at man kunne 
forvente inntil 43 intensivpasienter og 112 sykehusinnleggelser samtidig og at toppen kunne 
komme allerede i løpet av mai. 
 
For å kunne levere en realistisk plan, ble vi bedt om å se på alternativ bruk av blant annet arealer og 
personell, samt se på løsninger som ikke gjør det mulig å opprettholde samme standard som under 
alminnelige driftsforhold.  
Vi ble videre bedt om å redegjøre for når en slik kapasitetsøkning kan være på plass, bla. med hensyn 
på:  
 
- personalressurser (både kapasitet og kompetanse), inkludert ev. opplæring  
- medisinsk utstyr, inkludert forbruksmateriell  
- lokaler, inkludert gass, vannuttak, strømtilførsel og annet  
 
Vi ble også bedt om å vurdere om ressurser, som i dag finnes utenfor den offentlige 
spesialisthelsetjenesten, kan benyttes for å øke kapasiteten. 
 
 
 Konklusjon  
 

 
Administrerende direktør mener sykehuset har arbeidet godt med planen for økt 
behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien. Det er imidlertid en krevende oppgave å 
legge planer for en kapasitet tilsvarende en topp i koronaepidemien, som angitt i 
Folkehelseinstituttets analyse av 24. mars. Det minnes i denne forbindelse om foretaksmøtets 
formulering om at situasjonen kan gjøre det nødvendig å finne løsninger som ikke gjør det mulig å 
opprettholde samme standard som under alminnelige driftsforhold.  
 
I henhold til øvre anslag for antall Covid-19 innleggelser (fra FHI) er behovet for sengekapasitet i 
STHF anslått til 43 intensiv plasser og 112 ordinære senger. Med den foreliggende skisse planlegger 
Sykehuset Telemark kapasitet opp mot dette anslaget med 39 intensiv plasser og 109 ordinære 
senger for Covid-19 pasienter. Planen omfatter også 4 rene intensivplasser og 156 rene 
ordinære senger (inkl. Notodden og Betanien). I det siste trinnet av planen, med full 
kapasitetsutnyttelse, vil sengepost for blod-/kreftbehandling og kreftpoliklinikken lokaliseres til 
Betanien. 
 
Arealbehov for å ivareta Covid-19 scenariet er ivaretatt. Hovedutfordringene ved å øke 
intensivkapasiteten til 43 Covid-19 senger vil være bemanning, medisinteknisk utstyr samt utvalgt 
forbruksmateriell.  
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Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til planen og de tiltakene den inneholder for 
å øke behandlingskapasiteten i forbindelse med koronaepidemien.  
Siden det for øyeblikket ser ut til at smittesituasjonen i opptaksområdet er under kontroll, vil det 
ligge til rette for at sykehuset igjen øker den planlagte aktiviteten for øvrige pasientgrupper samtidig 
som man opprettholder nødvendig beredskapsnivå.  
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Opptrappingsplan

Dette dokumentet er et plandokument for hvordan Sykehuset 
Telemark skal oppnå tilstrekkelig kapasitet for intensivsenger og 
ordinære senger i forbindelse med Covid-19 epidemien.

Helse- og omsorgsdepartementet avholdt foretaksmøte med 
Helse Sør-Øst RHF onsdag 25. mars. Helseforetakene i HSØ er 
etter dette gitt følgende oppdrag:

 legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som 
angitt i Folkehelseinstituttets (FHI) risiko-, prognose- og 
responsanalyse datert 24. mars, inkludert det maksimale 
behovet som er angitt.

 klargjøre hva som må til for å realisere en økning av 
intensivkapasiteten ut over det som er meldt inn, hvor stor 
denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en 
slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant 
annet personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler.

 vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige 
spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten.

Skien, 14. april 2020

• I hht øvre anslag for antall Covid-19 innleggelser (fra FHI) er behovet for 
sengekapasitet i STHF anslått til  43 intensiv plasser og 112 ordinære senger. 
Med den foreliggende skisse planlegger Sykehuset Telemark kapasitet opp mot 
dette anslaget med 39 intensiv plasser og 109 ordinære senger for Covid-
19 pasienter. Planen omfatter også 4 rene intensivplasser og 156 rene 
ordinære senger (inkl. Notodden og Betanien).

• Full Covid-19 kapasitet (intensiv og ordinære senger) vil bygges opp trinnvis 
etter behov med daglig evaluering i Beredskapsrådet. 

• Arealbehov for å ivareta Covid 19 scenariet er ivaretatt. Hovedutfordringene 
ved å øke intensivkapasiteten til 43 Covid-19 senger vil være:
• Sykepleierbemanning (120-150 ekstra sykepleiere)
• Legebemanning (20-30 ekstra leger)
• Medisinskteknisk utstyr, primært pumper og overvåkningsutstyr, samt 

utvalgt forbruksmateriell

• Sykehuset har p.t. respiratorkapasitet til 38 intensivsenger, men pumper og 
annet utstyr rekker ikke til mer enn ca. 30 intensivsenger.

• 36 leger fra klinikkene MED, KIR og KPR, samt utlån fra Betanien, er mobilisert 
for å kunne inngå i legebemanning på intensiv. Første opplæringspulje startet 
06.04. Opplæring av nødvendig antall leger kan være klar på 4 uker.

• Sykepleierbemanning kan etter denne planen ivaretas til og med trinn 3 som 
omfatter 31 Covid-19  intensivsenger og 74 covid-19 ordinære senger. Det 
jobbes fremdeles med å skaffe flere intensivsykepleiere. 
Opplæringspakker er for øvrig utviklet og igangsatt.

Oppsummering
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1. KAPASITETSBEHOV



KAPASITETSBEHOV

FHI anbefaler at  sykehusene legger seg nærmere de øvre 
anslagene for kapasitetsbehov. I henhold til prognose for høyt 
antall tilfeller bør  Sykehuset Telemark planlegge en 
dimensjonering nært følgende:

Intensiv plasser Covid-19 43
Intensiv plasser rene 4

Ordinære senger Covid-19 112 (155-43)
Ordinære senger rene -

Med bakgrunn i tilgjengelig  areal og funksjonell drift planlegger 
Sykehuset Telemark følgende kapasitet:

Intensiv plasser Covid-19 39
Intensiv plasser rene 4

Ordinære senger Covid-19 109 
Ordinære senger rene 156 



2. DAGENS 
PASIENTFORDELING 
OG OPPTRAPPINGSPLAN



Driftssituasjon per 14.04.2020, Trinn 1 (Gjennomført)

STHF har nå følgende kapasitet:

Intensiv senger Covid-19 Rene

Intensiv senger -> 8 7-8

Maksimal ønsket kapasitet STHF 39 4

Gjenstår å klargjøre 31 0

Ordinære senger Covid-19 Rene

Senger Skien (eks. barn, føde/barsel) -> 12 110

Senger Notodden - 34

Maksimal ønsket kapasitet STHF 109 -

Gjenstår å klargjøre 97 -

Gjennomførte tiltak i Trinn 1:
• Infeksjonsavdeling Moflata tilrettelagt for Covid-19 

pasienter.
• Kirurgiske sengeposter i 4. og 6. etasje Nordfløy er tømt. 

ved at pasienter er flyttet til Notodden og KIR1 i Skien.
• Pasienthotell 3. etg Sydfløy er tømt og tilrettelegges til 

intensiv ren sone (pasienter uten Covid-19 smitte)
• I tilslutning til akuttmottaket er det etablert en ren sone 

for ø-hjelpspasienter.

NORDFLØY    Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B55-6 etg.

B55-5 etg.

B55-4 etg.

B55-3 etg. (MED3) Nyre, Hormon

B55-2 etg. (MED2)

B55-1 etg. (KIR1) Plast

SYDFLØY        Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B56-4 etg.

B56-3 etg./Pas hotell

B56-U etg./Tidl. sengevask

VESTFLØY      Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B58-5 etg.

B58-3 etg. Kohort Intensiv (postop.)

B58-1 etg.

B58-U etg.

MOFLATA      Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 etg.

2 etg.

1 etg. Geriatri

NOTODDEN   Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 etg.

2 etg.

FOVA

AK24

PORSGRUNN Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Dagkir

Ortopedi (ORT fra Skien)

Nevro

Gastro Endo/GynUro ØNH Ort

Hjerte

Føde/Nyfødt int.Barsel

Blod, Kreft

Radiologi og poliklinikker

Palliativ

Operasjon dagkirurgi

Tømt - klargjort for MED pasienter

Barn

Gastro/ generell kirurgi - (MED pasienter til Skien, KIR fra Skien)

PostOp

AK24

AK24/Smitteakutt

Tømt - klargjøres ren intensiv 

Intensiv

Infeksjon Korona avklaringspost

Tømt - klargjort for 17 MED pasienter og 8 KIR infeksjonspasienter

Rent akuttmottak

Lunge Mata

Slag Rehab

Operasjon

1

2



Opptrappingsplan, Trinn 2

STHF vil ha følgende kapasitet:

Intensiv senger Covid-19 Rene

Intensiv senger 21 9

Maksimal ønsket kapasitet STHF 39 4

Gjenstår å klargjøre 18 0

Ordinære senger Covid-19 Rene

Senger Skien (eks. barn, føde/barsel) 48 116

Senger Notodden - 34

Maksimal ønsket kapasitet STHF 109 -

Gjenstår å klargjøre 61 -

Planlagte tiltak i Trinn 2:
• Intensiv ren sone flytter inn i tidligere Pasienthotell i 3. 

etg Sydfløy. 
• Dagens intensiv utvides til 21 plasser for Covid-19 

pasienter
• 4. etg Nordfløy tar imot inntil 26 medisinske og kirurgiske 

pasienter med Covid-19 smitte
• 6. etg Nordfløy tilrettelegges (ombygging og teknisk) for 

pasienter med Covid-19 smitte

NORDFLØY    Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B55-6 etg.

B55-5 etg.

B55-4 etg.

B55-3 etg. (MED3) Nyre, Hormon

B55-2 etg. (MED2)

B55-1 etg. (KIR1) Plast

SYDFLØY        Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B56-4 etg.

B56-3 etg./Pas hotell

B56-U etg./Tidl. sengevask

VESTFLØY      Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B58-5 etg.

B58-3 etg.

B58-1 etg.

B58-U etg.

MOFLATA      Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 etg.

2 etg.

1 etg. Geriatri

NOTODDEN   Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 etg.

2 etg.

FOVA

AK24

PORSGRUNN Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Dagkir

17 MED og 8 KIR infeksjonspasienter

Tømt - klargjort for MED pasienter

Ortopedi

Slag RehabNevro

ØNH Gastro Endo/Gyn Ort

Mata

Barn

Infeksjon og Korona avklaringspost

Gastro/ generell kirurgi

PostOp

AK24

Lunge

Blod, Kreft Palliativ

Radiologi og poliklinikker

Operasjon dagkirurgi

AK24/Smitteakutt

Intensiv uten korona

Kohort Intensiv (postop.)

Uro

Hjerte

Operasjon

Barsel Føde/Nyfødt int.

Rent akuttmottak

Intensiv



Opptrappingsplan, Trinn 3

STHF vil ha følgende kapasitet:

Intensiv senger Covid-19 Rene

Intensiv senger 30 9

Maksimal ønsket kapasitet STHF 39 4

Gjenstår å klargjøre 9 0

Ordinære senger Covid-19 Rene

Senger Skien (eks. barn, føde/barsel) 74 116

Senger Notodden - 34

Maksimal ønsket kapasitet STHF 109 -

Gjenstår å klargjøre 35 -

Planlagte tiltak i Trinn 3:
• Det utvides med 9 intensivsenger for Covid-19 pasienter i 

dagens avklaringsenhet (Akutt24) og triage areal i 
akuttmottaket

• 6. etg Nordfløy tar imot inntil 26 medisinske og kirurgiske 
pasienter med Covid-19 smitte

NORDFLØY    Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B55-6 etg.

B55-5 etg.

B55-4 etg.

B55-3 etg. (MED3) Nyre, Hormon

B55-2 etg. (MED2)

B55-1 etg. (KIR1) Plast

SYDFLØY        Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B56-4 etg.

B56-3 etg./Pas hotell

B56-U etg./Tidl. sengevask

VESTFLØY      Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B58-5 etg.

B58-3 etg.

B58-1 etg.

B58-U etg.

MOFLATA      Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 etg.

2 etg.

1 etg. Geriatri

NOTODDEN   Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 etg.

2 etg.

FOVA

AK24

PORSGRUNN Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Dagkir

Intensiv

MED 

MED/KIR

Operasjon

Nevro

ØNH

Infeksjon

Lunge

Barn

Uro

Rehab

Gastro/ generell kirurgi

PostOp

Ortopedi

AK24

Blod, Kreft Palliativ

Slag

Intensiv (AK24)

Radiologi og poliklinikker

Operasjon dagkirurgi / døgnkirurgi

Intensiv uten korona

Kohort Intensiv (postop.)

Hjerte

Gastro Endo/Gyn Ort

Mata

Barsel Føde/Nyfødt int.

Rent akuttmottak



Opptrappingsplan, Trinn 4

STHF vil nå ha ønsket kapasitet:

Intensiv senger Covid-19 Rene

Intensiv senger 39 6

Maksimal ønsket kapasitet STHF 39 4

Gjenstår å klargjøre 0 0

Ordinære senger Covid-19 Rene

Senger Skien (eks. barn, føde/barsel) 109 92

Senger Notodden og Betanien - 64

Maksimal ønsket kapasitet STHF 109 -

Gjenstår å klargjøre 0 0

Planlagte tiltak i Trinn 4:
• Intensivsengene i pasienthotellet gjøres om fra rene 

senger til senger for Covid-19 pasienter. 
• 2-3 operasjonsstuer tas i bruk til 4-6 rene intensivsenger.
• Sengepost for blod, kreft og cytostatika poliklinikk flyttes 

til Betanien for å gi plass til 25 senger for Covid-19 
pasienter.

• Dersom det blir behov kan ytterligere 10 senger på KIR1 
frigjøres til Covid-19 pasienter. 

• Resterende sengekapasitet på Notodden tas i bruk.

NORDFLØY    Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B55-6 etg.

B55-5 etg.

B55-4 etg.

B55-3 etg. (MED3) Nyre, Hormon

B55-2 etg. (MED2)

B55-1 etg. (KIR1)

SYDFLØY        Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B56-4 etg.

B56-3 etg./Pas hotell

B56-U etg./Tidl. sengevask

VESTFLØY      Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B58-5 etg.

B58-3 etg.

B58-1 etg.

B58-U etg.

MOFLATA      Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 etg.

2 etg.

1 etg. Geriatri

NOTODDEN   Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 etg.

2 etg.

FOVA

AK24

PORSGRUNN Seng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Dagkir

Intensiv

PostOp

AK24

MED

MED/KIR

Uro, ØNH, Plast, Gastro, Endo/Gyn, Ort MED/KIR

Intensiv (operasjon) Stue 5Stue 1

(Blod, Kreft, Cyt.pol flytter til Betanien)

KIR

KIR

Infeksjon

Nevro Slag Rehab

Barsel Føde/Nyfødt int.

Kohort Intensiv (postop.) Sectio

Radiologi og poliklinikker

Intensiv (AK24)

Operasjon dagkirurgi / døgnkirurgi

Intensiv 

Rent akuttmottak

Barn

Hjerte

Lunge Mata



3. KAPASITET AREAL



KAPASITET AREAL – INTENSIV  

Intensivkapasitet 

STHF kan trinnvis oppnå intensiv kapasitet nært øvre anslag for 
behov:

Total kapasitet, Covid-19 = 39
Total kapasitet, rene: =   4

Hva må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten: 

• Trinn 1: 
Etablering av 7-8 intensivsenger for Covid-19 senger på postop.
(Gjennomført)
Tilrettelegge pasienthotell til ren intensiv sone med inntil 9 senger
(Gjennomført) 

• Trinn 2: Dagens Intensiv 
Kapasiteten i dagens intensiv arealer økes gradvis til 21 plasser ved å 
omdisponere rom, kontorer.  Mindre ombygging og teknisk tilrettelegging. 
(Gjennomført)

• Trinn 3: Akutt24/triage
Øker kapasitet med 9 intensivsenger for Covid-19-pasienter til totalt 31 plasser. 
Areal tilrettelegges teknisk. Kun mindre ombygging/teknisk tilrettelegging 
kreves. 
Denne rokaden krever omdisponering av arealene i Akuttmottaket, evt at annet 
areal frigjøres for å kompensere for tap av Akutt24 (avklaringsenhet) og triage
areal. En mulig løsning kan være å midlertidig flytte Skien kommunale legevakt 
(som i dag er i Akuttmottakets arealer) enten til en brakkeløsning utenfor eller at 
legevakt samles i Porsgrunn. Dette drøftes nå med Skien kommune. 

• Trinn 4: Operasjonsareal
Ytterligere 4-6 intensiv senger etableres ved å ta i bruk 2-3 operasjonsstuer. 3 
operasjonsstuer beholdes; traume, sectio og robot-stue. Dette innebærer noe 
redusert operasjonskapasitet. Kirurgisk klinikk lager plan for endring og 
risikoreduserende tiltak . (Pågår)

Økning til 40 Covid-19 intensivplasser kan være på plass:

• Trinn 1 - -> 8 plasser Postop areal: Gjennomført

• Trinn 2 – -> 21 plasser økning Intensiv: Gjennomført 

• Trinn 3 – -> 30 plasser AK24/triage:  

Planlagt, avventer oppstart  (Kan gjennomføres på 2-3 uker)

• Trinn 4 - -> 39 plasser Operasjon + rokade pasienthotell: 

Planlagt, avventer oppstart (Kan gjennomføres på 1 uke)

Arealtilpasningen forventes å kunne følge bemanningsopptrappingen



KAPASITET AREAL – ORDINÆRE SENGER

Ordinære senger

Ved interne rokader er det mulig å frigjøre følgende sengekapasitet 
til Covid-19 pasienter og rene pasienter:

Total kapasitet, Covid-19 = 109
Total kapasitet, rene: = 156* 

Trinnvis realisering av sengekapasiteten: 

Sengeposter omrokeres for å skape egne sengeposter for Covid-19 senger og for rene 
senger:
• Trinn 1: Moflata 3. etg (Gjennomført)

Infeksjonsavdelingen i 3. etg. Moflata er omgjort til en infeksjons og avklaringsenhet 
for Covid-19 pasienter. Det er også tilrettelagt for Covid-19 smittepost i 4 etg 
Nordfløy. Kirurgisk aktivitet er flyttet til Notodden og 4 og 6. etg i Nordfløy i Skien er 
frigjort. Skien blir smittesykehus og Notodden et rent. 

• Trinn 2 og 3: Nordfløy 4. og 6. etg (4. etg Gjennomført)
Mage-tarm har flyttet fra infeksjon til Lungepost og Akuttgeriatri er flyttet til 
Nevrologi og slagenheten. Infeksjon har nå 22 tilgjengelige smittesenger for Covid-19 
og avklaringspasienter, som venter på prøvesvar.. 
4. etg, B55 Nordfløy tas i bruk som en Covid-19 sengepost for 26 medisinske og 
kirurgiske pasienter. Når 4 etg. har ca. 15 pasienter planlegges åpning av tilsvarende 
smitteseksjon i 6. etg. i Nordfløyen. Byggetekniske tilpasninger settes i gang så snart 
4. etg. er halvveis fylt. Det blir tilrettelagt for 26 senger også her. (4. etg ferdigstilt)

• Trinn 4:  Moflata 2. etg
Kreftavdelingen og kreftpoliklinikken flytter ut av sine lokaler til Betanien. Dette 
frigjør ytterligere 25 senger til Covid-19 sengepost. Skulle det være behov for 
ytterligere utvidelse av smittesenger kan det frigjøres 10 senger i 1 etg. Kir. Nordfløy, 
Skien. Mindre tilrettelegging/ombygging kreves. 

Økning til 109 Covid-19 ordinære senger kan være på plass:

• Trinn 1 - ->  12 senger:  Gjennomført

• Trinn 2 – -> 48 senger:  Gjennomført

• Trinn 3 – -> 74 senger:  Planlagt, avventer oppstart

(Kan gjennomføres på 1 uke)

• Trinn 4 - ->109 senger: Planlagt, avventer oppstart

(Kan gjennomføres på 2-3 uker)

Arealtilpasningen forventes å kunne følge bemanningsopptrappingen

* Av total kapasitet på 156 senger er 92 i Skien, 46 på Notodden og 
18 på Betanien 



4. KAPASITET BEMANNING



KAPASITET – BEMANNING/KOMPETANSE 

Den største utfordringen for sykehuset er bemanning dersom øvre 
anslag for antall innleggelser realiseres. Behovet for både leger og 
sykepleiere er betydelig i et worst-case scenario.

Behov for personell til intensiv ved 43 pasienter:
• Full utnyttelse av dagens intensivsykepleie og 

anestesilegebemanning. Videre kommer tilleggsbemanning:

• Trinn 1 - ->  8 senger: +5 leger, 25-30 sykepleiere 

• Trinn 2 – -> 21. senger: +5 leger, 45-55 sykepleiere 

• Trinn 3 – -> 30 senger: +5-8 leger, 30-45 sykepleiere

• Trinn 4 - -> 39 senger: + 20-30 sykepleiere

= totalt tillegg på 20-30 leger, 120-150 sykepleiere 

Hva må til for å sikre tilstrekkelig bemanning for Covid-19 pasienter: 

• Betydelig omdisponering av lege- og sykepleierressurser kreves for å håndtere 
særlig økt Covid-19 intensiv

• I første omgang styrkes intensivkapasiteten. 36 leger fra andre fagmiljøer er 
fristilt for opplæring. Opplæringsplaner er utarbeidet. Første pulje for opplæring 
av 11 leger startet 06.04.2020.

• Bemanningssenteret arbeider med å ivareta omfordeling og opplæring av 
sykepleiere i hht denne planen. Sykepleierbemanning er ivaretatt t.o.m. Trinn 3.

Legebemanning til å kunne håndtere 43 intensivplasser kan 
være på plass:

• Trinn 1 - ->  8 senger: OK

• Trinn 2 – -> 21. senger: Pågår

• Trinn 3 – -> 30 senger: 2 uker

• Trinn 4 - -> 39 senger: 1 uke



Forberede TRINN 4 
-> 39 intensivsenger 

Forber. TRINN 3 
-> 30 intensiv-

senger 

Forberede TRINN 2 
-> 21 intensivsenger 

Forberede TRINN 1 
->  8 intensivsenger 
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Plan opplæring leger – Intensiv Covid-19 

Mobilisering
Det er mobilisert 36 leger fra andre fagområder for å delta i 
basal opplæring i håndtering av Covid-19 intensiv pasienter.
Disse legene vil tas ut av daglige oppgaver og overføres til 
intensiv når behovet tilsier det.

Intensiv team - Trinn 2-4
Det settes sammen et team av leger til hvert vaktlag. 
Teamene består av 1 erfaren anestesilege, 1-2 leger med 
relevant kompetanse fra annet fagområde, samt 1-2 leger fra 
mer perifere fagområder.

I størst mulig grad vil 8-timers vakter opprettholdes på 
intensiv. Vaktlinjer som har avgitt mange leger vil endre 
bemanningsplaner i hht tilgjengelige ressurser. 

Opplæringspakker
Det er laget tre opplæringspakker for leger.
Pakke 1: er tilpasset leger med noe mer perifer fagbakgrunn 
(Pågår)
Pakke 2: er en oppfriskning av leger med relevant kompetanse
Pakke 3: Kort opplæring for erfarne leger med relevant 
kompetanse

A
n

ta
ll 

le
ge

r

Mars April Mai6 824

Anestesi
18 leger

Opplæringspakke 1:
11 leger 

Opplærings-
pakke 2:
15 leger 

3 leger (MED)

Pakke 3:
7 leger 

15

AK24/triage
må være ferdigstilt

Tidligste mulige tidslinje

Pågår

Planlagt

Planlagt



Forberede TRINN 4 
-> 39 intensivsenger

Forberede 
TRINN 3 -> 30 
intensivsenger 

Forberede TRINN 2
-> 21 intensivsenger

Forberede TRINN 1 
-> 8 intensivsenger
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Plan opplæring sykepleiere og helsefagarbeidere - Intensiv Covid-19 

Mobilisering
Det er foreløpig identifisert behov for mobilisere inntil 
120 sykepleiere og 15 helsefagarbeidere som skal 
gjennomgå opplæring for behandling av Covid-19 pasienter 
på intensiv avdeling. Disse vi være i tillegg til dagens 
pleiebemanning på Intensiv.
Medarbeiderne vil tas ut av daglige oppgaver og overføres 
til intensiv når behovet tilsier det. 

Sykehuset har laget bemanningsplaner med utgangspunkt i 
3-delt vakt. Det er utarbeidet simuleringer for hva 12,5t 
vakter vil medføres i forhold til å kunne øke bemannings-
ressursen. STHF vil følge sentralt fremforhandlet 
retningslinje for å ta i bruk 12,5t-vakter.

202 deltidsansatte har hittil fått økt sin stillingsbrøk med i 
gjennomsnitt 22,26 prosent som følge av forsterket 
bemanning på intensivavdelingen. Det utgjør en ressurs på 
45,4 hele stillinger. Bemanningsplanene er drøftet med 
tillitsvalgte. 

Intensiv team - Trinn 2-4
Det etableres team for personell som skal ivareta Covid-19 
pasienter som får respirator-/intensivbehandling.
Teamene vil ledes av en intensivsykepleier som har det 
overordnende ansvaret for utstyr og behandling. Hvert 
team kan behandle 2 respiratorpasienter med Covid-19. 

Intensiv:
89 sykepleiere
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ll 

sy
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Mars April Mai6 824 15

9 SPL
8 SPL

11 SPL

32 SPL

30 SPL

Behov: 30 SPL
(29 mangler)

= Gjennomført opplæring og påmeldte til planlagt opplæring 

= Mangler påmeldte til planlagt opplæring 

1 SPL

Pågår

Planlagt

Planlagt

Tidligste mulige tidslinje



Forberede TRINN 4 
-> 109 senger C-19 
-> 92 senger Ren

Forber. TRINN 3 
-> 74 senger C-19
-> 116 senger Ren

Forberede TRINN 2
-> 48 senger Covid-19
-> 116 senger Ren

Forberede TRINN 1 
-> 12 senger Covid-19
->  110 senger Ren
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Bemanning ordinære sengeposter, Covid-19 og rene

Mobilisering
STHF har ca. 970 sykepleiere totalt i dagens bemanningsplaner.  
89 av disse tilhører anestesi, intensiv og operasjon. 

Etter at behovet for pleiepersonell på Intensiv er dekket vil 
resterende sykepleiere og helsefagarbeidere bemanne øvrige 
sengeposter og funksjoner. Omfordeling av bemanning vil skje 
etter kritikalitet og behov på de ulike sengepostene.

Etter hvert som antall Covid-19 pasienter øker både på intensiv 
og på sengeposter vil det være nødvendig å redusere 
pleiefaktor.

Både helsesekretærer og pensjonerte sykepleiere mobiliseres 
til opplæring. Per nå har 8 pensjonister meldt seg til opplæring, 
samt 10-15 helsesekretærer.

Opplæring
I forbindelse med Covid-19 er det opprettet følgende 
e-læringskurs:

1. Hjelpepersonell
2. Legefunksjon 
3. Smittevern Korona
4. Sykepleierfunksjon

Det er kritisk at all bemanning på sengeposter gjennomgår 
kurset Smittevern Korona.
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Mars April Mai6 824 15

Ca. 900 sykepleiere 
omfordeles etter 

behov på alle 
sengeposter

Gjennomførte e-læringskurs 14.04.2020:

Kurs 4. 
Sykepleierfunksjon

Pågående kurs: 277

Totalt 970 
sykepleiere

Kurs 3. 
Smittevern Korona

Pågående kurs: 1.005

Totalt 3.800
ansatte

Tidligste mulige tidslinje



5. KAPASITET UTSTYR



KAPASITET – UTSTYR

Ved økning til 39 Covid-19 intensivplasser og inntil 4-6 rene 
intensivplasser vil tilstrekkelig utstyr være en stor utfordring.
Alle intensivplasser tilrettelegges for å kunne ta i bruk 
respiratorbehandling.

Behov intensivplasser 39+4 = 43 plasser

Antall intensiv 
plasser

Respiratorer 38
- Fullverdige respiratorer (C6, T1 og Servo i) 31
- Uke 18: leveranse 3 LTV 1200 3
- Omlokalisering av anestesiapparater fra operasjon 4
Pumper ~30
Dialyseapparater 3
Overvåkningsutstyr 36

Status på utstyr: 

• Grunnet begrenset tilgang til utstyr og/eller lange leveringstider kan det bli 
utfordrende å oppnå 39 Covid-19 intensiv plasser og 4-6 rene intensivplasser.

• Sykehuset Telemark har etter uke 18 tilgang til 38 respiratorer. 
Herunder er 4 anestesiapparater/transportrespiratorer som omplasseres til intensiv 
ren sone.  Noe av dagens utstyret er gammelt og det er risiko knyttet til flytting av 
utstyret (fra Notodden og Porsgrunn). 

• Av annet nødvendig utstyr som monitorer, pumper med mer, har sykehuset per i dag 
tilstrekkelig antall til å ivareta ca 30 intensivpasienter, om man ser bort fra 
dialyseapparater. 

• En del kritisk utstyr er satt i bestilling. Leveransetidspunkt vil avgjøre når kapasitet 
kan øke fra ca 30 til 43 intensivplasser. Dette gjelder bl.a.:
• Pumper. Herunder mangler også power supply til pumpene og rack 

(70 pumper er i bestilling, leveringsdato ukjent). 
• Overvåkningsmonitorer (flere skop i bestilling)
• Dialyseapparater (6 er i bestilling)
Komplett mangelliste av øvrig utstyr er utarbeidet
Drift og behandlingsnivå vil til enhver tid tilpasses tilgjengelig utstyr.

• Til ordinære Covid-19 sengeposter
• Forbruksvarer: f.eks. nesebriller, masker, regulatorer, m.m.
• Overvåkingsutstyr i form av pulsoksymetri (40 stk bestilt via HSØ)
• EKG apparater (11 i bestilling)
• Blærescanner, blodgass, m.m.
Komplett mangelliste av utsyr og forbruksvarer er utarbeidet

Økning til 43 Covid-19 intensivplasser kan være på plass:

• Trinn 1 - -> 8 plasser: Tilgjengelig

• Trinn 2 – -> 21 plasser: Tilgjengelig

• Trinn 3 – -> 30 plasser: Tilgjengelig 

• Trinn 4 - -> 43 plasser: Ikke avklart
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Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF 
 
Sakstittel: Årsplan styresaker 
 
Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 
027-2020 Tone Pedersen, spesialrådgiver 

 
Orientering 22.04.2020 

                                                                                                   
Trykte vedlegg: Styrets årsplan 2020  
Utrykte vedlegg: Ingen 
 
 
Ingress:  
Som ledd i virksomhetsstyringen ved Sykehuset Telemark HF, i henhold til veilederen 
«Styrearbeid i regionale helseforetak» utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet punkt. 4.4, 
samt som ledd i forskriften «ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten» § 6 a), 
utarbeides det en plan for styrets arbeid for det enkelte år. 
 
Årsplan 2020 for styret arbeidstidfester styremøter og styreseminar og gir oversikt over de 
viktigste kjente sakene og hovedaktivitetene som skal behandles i hvert av styremøtene i løpet av 
året. 
 
Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme 
etter hvert i løpet av året.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Skien, den 15. april 2020 
 
 
Tom Helge Rønning  
administrerende direktør 
 
  



 
Årsplan for styret i Sykehuset Telemark 2020        
Ajourført per 15.04.2020 
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   Dato, tid og sted Saker til beslutning/etterretning Saker til orientering Temasaker 

Styremøte 
20. mai  
Kl. 0930 – 1530 
 
Ikke avklart om det 
blir Skype-møte eller 
på Notodden 
sykehus 
Psykiatri 2 høyre 
side Bygg N6-2.etg 
 

• Utbygging somatikk Skien -  Vedtak 
konseptrapport (B3) 

• Møteplan for styret 2021  
 
 

• Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 • Styrets egenevaluering – 
lukket møte  
 

Styremøte 
17. juni 
Kl. 0930 – 1530 
 
Dir. møterom, Skien 

• Protokoll fra foretaksmøte xx. juni • Virksomhetsrapport mai 2020 
• Akuttkjedeprosjektet 
• Styresaker i STHF - status og oppfølging  

 

• Styrets egenevaluering – 
lukket møte  
 

Styremøte 
16. september 
Kl. 0930 – 1530 
 
Dir. møterom, Skien 
 

• Konsernrevisjonens revisjonsplan 2021  
• Tilleggsdokument til OBD 2020 

 

• Virksomhetsrapport august 2020 
• Plan for budsjett 2021 
• Status pasientsikkerhet ved STHF  
• Måloppnåelse OBD 2020 per seks måneder  
• Oversikt kategorisering av HMS-avvik 1. 

halvår 2020 
• Oversikt kategorisering uønskede 

pasienthendelser (NOKUP) 1. halvår 2020 
• ForBedring 2020 – gjennomføring av tiltak 

 

• Brukerutvalgets møte 
med styret ved STHF  

• Styrets egenevaluering – 
lukket møte  
 

Styremøte 
28. oktober 
kl. 0930 – 1530 
 
Dir. møterom, Skien 

 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2020 
• Status budsjett 2021 
• Ledelsens gjennomgang (LGG) 2020 

• Styrets årlige evaluering 
av administrerende 
direktørs arbeid og 
resultater – lukket møte 
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   Dato, tid og sted Saker til beslutning/etterretning Saker til orientering Temasaker 

 • Styrets egenevaluering – 
lukket møte 
 

Styremøte 
16. desember 
Kl. 0930 – 1530 
 
Dir. møterom, Skien 

• Budsjett 2021 
• Valg av ansattevalgte styremedlemmer - 

Oppnevning av valgstyre  
• Årsplan styresaker 2021 

 

• Virksomhetsrapport per november 2020 
• Forskning STHF 
• Rapport internrevisjon 2020 (inkl 

systemrevisjon)  
• Plan internrevisjon 2021  
• Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- 

og sikkerhet (HMS) Sykehuset Telemark 
2021  

• Styresaker i STHF - status og oppfølging  
 

 

 

Faste styresaker i hvert styremøte: 
 
• Innkalling og saksliste  
• Godkjenning av protokoll og eventuelt B-protokoll fra forrige (tidligere) styremøte 
• Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
• Andre orienteringer  
• Årsplan styresaker 
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Foretaksmøter og styreseminar: 

Foretaksmøte 26. februar med påfølgende felles styresamling regi av Helse Sør-Øst RHF 
                        Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, Gardermoen 
Foretaksmøte 26. mars - telefonmøte 
Foretaksmøte xx. mai/juni (avventer informasjon fra Helse Sør-Øst RHF) 
 
Styreseminar 16. september kl. 1600 – 2000 
Tema:  

• Ikke avklart 
 

Styreseminar 16. desember kl. 1600 – 2000 
Tema:  

• Årlig egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform  
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Skype-møte 

Dato: 15. april 2020 

Tidspunkt: Kl 20:00-21:00 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Olaf Qvale Dobloug    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Nina Roland    
Lilli-Ann Stensdal    

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Jan Frich, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, 
kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør personal og kompetanseutvikling 
Svein Tore Valsø, avdelingsdirektør Lars Eikvar og avdelingsdirektør Siv Cathrine 
Høymork 
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Saker som ble behandlet: 
 

026-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

027-2020 Strategi for økt behandlingskapasitet i forbindelse med 
koronaepidemien 

 
Oppsummering 
Det vises til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 25. mars 2020 der Helse Sør-Øst RHF og de 
øvrige regionale helseforetakene ble gitt i oppdrag å legge konkrete planer for å møte en 
forventet økning av innlagte pasienter med covid-19 i helseforetakene. 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF ba om foreløpig rapportering på status og mulige tiltak 
innen 2. april 2020 og endelig rapportering innen 15. april 2020. 
 
Helse Sør-Øst RHF har levert foreløpig rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet den 
2. april 2020. Endelig rapportering er basert på leveranser fra helseforetakene og de private 
ideelle sykehusene med opptaksområder den 14. april, samt behandlingen i styremøtet i 
Helse Sør-Øst RHF 15. april. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ga sin tilslutning til forslag til vedtak i saken. 
 
Styret var godt fornøyd med planarbeidet og leveransene fra helseforetakene / sykehusene. 
Styret pekte på at det er viktig at helseforetakene i den videre planlegging etablerer faste 
team rundt intensivsykepleierne og at personalet får øvd seg. Dette vil bidra til trygghet for 
ansatte i krevende situasjoner.  
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 

1. Styret tar foreløpig rapportering på status og mulig tiltak for økt 
behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien, oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet i henhold til fristen 2. april 2020, til etterretning. 
 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre endelig rapportering for 
økt behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien med bakgrunn i 
leveranser fra helseforetakene og de private ideelle sykehusene med 
opptaksområder den 14. april, samt diskusjon i møtet. Endelig rapportering 
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til fristen 15. april 2020.  
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028-2020 Status for arbeidet med koronautbruddet og ansvar lagt til Helse 
Sør-Øst RHF  

 
Oppsummering 
Helse Sør-Øst RHF etablerte beredskapsledelse 9. mars 2020 for å håndtere situasjonen med 
koronautbruddet. 
 
Styret er gitt løpende statusoppdateringer i egne oversendelser per e-post angående 
arbeidet med koronaepidemien. Styret er også informert per e-post om fullmaktene Helse- 
og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt Helse Sør-Øst RHF for anskaffelser 
av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt legemidler 
til spesialisthelsetjenesten. 
 
For å sikre god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske nok beslutninger har 
de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene fordelt 
koordineringsansvaret mellom seg innen en rekke områder. 
 
Styresaken gir informasjon om status for arbeidet med koronaepidemien i regionen, om 
koordinering mellom de regionale helseforetakene og om de ansvarsoppgaver som er lagt til 
Helse Sør-Øst RHF, inkludert fullmakter.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak. 
 
Styret uttrykte sterk støtte til det arbeidet som er gjennomført og gjennomføres og ga 
anerkjennelse til administrasjonen for den innsatsen som er lagt ned. Videre viste styret til 
at styresaken ga en god oversikt over Helse Sør-Øst RHFs oppgaver og ansvar. 
 
Styrets enstemmige 

V E D T A K 
 

1. Styret tar status for arbeidet med koronautbruddet til orientering og ber om å bli 
holdt løpende orientert om utviklingen videre.  
 

2. Styret tar til etterretning fullmaktene Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet har gitt Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med koronautbruddet 
angående anskaffelse av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten, samt legemidler til spesialisthelsetjenesten. 
 

3. Styret tar informasjon om øvrige ansvarsoppgaver lagt til Helse Sør-Øst RHF og 
koordineringen mellom de fire regionale helseforetakene til orientering. 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 21:10  
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Hamar, 15. april 2020 
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	Korona-situasjonen påvirker aktiviteten ved sykehuset på mange områder, blant annet:
	o Aktiviteten i somatikken er redusert til under 40 % av normalt nivå i slutten av mars
	o 300 operasjoner er utsatt i løpet av mars grunnet korona
	o 2670 pasientkontakter er avlyst (2400 av STHF, 270 av pasient)
	o Antall nye henvisninger til sykehuset i de siste uker av mars er 40-50 % av nivået i januar-februar
	o Ventelistene avtar til tross for lav aktivitet (pga få nye henvisninger)
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	Polikliniske konsultasjoner

	Bemanning
	Brutto månedsverk var i mars 2982, noe som er 2,4 % over budsjettert bemanningsforbruk, og 1,4 % høyere enn i mars i fjor.
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	Resultatet i perioden er sterkt påvirket av pandemisituasjonen. Det er identifisert ekstra kostnader på om lag 11 millioner kr, og inntektstapet er beregnet til 25 millioner kroner. Det er også identifisert noe innsparing på varekost på grunn av laver...
	Klinikkene
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