
 

 
 

 
 

 
 
 

INNKALLING TIL STYREMØTE 
 
Styre: Sykehuset i Vestfold HF 
Møtetid: Torsdag 28. februar 2019, kl 14:15-18:00 
Møtested: Tønsberg, møterom CA-E1-028 

 
Følgende saker foreligger til behandling: 
Saksnr Sak Type Vedl 

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  G  
2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20. desember 2018 G  
3/19 Konsernrevisjonens Rapport 9/2018 – Revisjon av vold og trusler 

mot helsepersonell – foreløpig skisse til handlingsplan 
O 1 

4/19 Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter besøk fra 
Sivilombudsmannen hos Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk 
fylkesavdeling, akuttpsykiatriske seksjoner (PFA) 

O 1 

5/19 Årlig melding 2018 for Sykehuset i Vestfold HF B 1 
6/19 Oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst RHF – 

foreløpig behandling 
O 2 

7/19 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV T  
8/19 Rapportering Tønsbergprosjektet O  
9/19 Rapportering desember 2018/ januar 2019 B  

10/19 Brukerutvalgets leders orientering O  
11/19 Administrerende direktørs orientering O  
12/19 Styrets årsplan 2019 O 1 
13/19 Status for eksterne tilsyn og revisjoner O 1 
14/19 Status for oppfølging av styrevedtak O 1 
15/19 Referatsaker O 4 
16/19 Eventuelt    

 
 
Eventuelle forfall meldes til per.jorgen.olafsen@siv.no eller 93266094. Varamedlem møter 
kun etter særskilt innkalling. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Per Christian Voss 
styreleder 
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Møteprotokoll 

Styre: Sykehuset i Vestfold HF 

Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom CA-E1-028 

Dato: 20. desember 2018 

Tidspunkt: Kl. 09.10-12.00 

 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon    
Per Christian Voss leder  
Arne Bredvei nestleder   
Charlotte Haug styremedlem  
Hans August Hanssen styremedlem   

Kirsti Been Tofte styremedlem             
Hilde Hatlo styremedlem      
Lise Nordahl styremedlem  
Trond Hugo Haukebø styremedlem  
   
Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):  
Mona H. Knudsen                    
Tore Haukvik                          
 

Varamedlemmer som møtte: 
Navn  
  
 

Fra administrasjonen møtte:  
Adm.direktør Stein Kinserdal   
Konsulent Katrine Svinterud protokollfører 
Øk. Direktør Roger Gjennestad  
Fag.direktør Jon Anders Takvam  
Spes. rådgiver Per Jørgen Olafsen  
Dir. forskning og innovasjon Jørn E. Jacobsen  
HR-direktør Bente Krauss  
Kl. sjef Lene A. Hoffstad  
Kl. sjef Gro E. Aasland  
Kom. sjef Anja Jaskinsk Kandal-Wright  
Kl. sjef Siri V. Hammer  
Kl. sjef Inger Meland Buene  
Kl. sjef Henning Mørland  
Servicedir. Jostein Todal  
Psykolog og forsker Arne Repål på sak 94  
Prosjektdirektør Tom Einertsen på sak 95  
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SAK: 092/2018 Godkjenning innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
 
SAK: 093/2018 Godkjenning protokoll fra styremøte 28. november 2018 
Protokollen fra møte 28. november ble godkjent. 
 
 
SAK: 094/2018 Forskning og innovasjon i SiV 
Styret ved SiV HF fikk et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. 
 
Dagens tema inneholdt både forskning og innovasjon. 
Forsker og psykolog Arne Repål presenterte i møte viktigheten av nærhet mellom 
klinikk, forskning og nye måter å gi pasientbehandling og bidra til egenmestring. 
Konseptet eMeistring er utviklet i samarbeid Helse Bergen. Bruken av elektronisk 
kommunikasjon med pasient, som eneste virkemiddel, eller i kombinasjon med «ansikt 
til ansikt» konsultasjon ble beskrevet. 
 
Enstemmig vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
SAK: 095/2018 Prosjektutredning nære kontorer, beslutning B2 - 
prosjektramming  
Hensikten med saken var å etablere et beslutningsunderlag for hvordan sykehuset skal 
kunne løse kontorbehov til klinisk personell. For å skape effektiv drift ved sykehuset er 
det viktig at denne personellgruppen kan utføre sitt arbeid i direkte nærhet til 
pasientene - samtidig som andre type ressurser blir benyttet optimalt. 
 
Enstemmig vedtak: 
1. Styret godkjenner beslutningspunkt B2 - Prosjektinnramming for Nære kontorer, 

herunder mandat for prosjektutredning frem til valg av konsept (B3), 
styringsdokument og kriterier for valg av alternativ til konsept. 

 
2. Styret ber administrasjonen om å bli holdt løpende orientert om denne saken. 
 
 
SAK: 096/2018 Rapportering november 2018  
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål.  HOD/HSØ har 
prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for 
rapporteringen i styremøtene.  Saken fulgte også opp punkt 2 i vedtaket i styresak 
59/2018 om fokus på prioriteringsregelen, pakkeforløp, ventetid og korridorpasienter. 
 
Enstemmig vedtak:   
Styret tar rapportering for november 2018 til etterretning. 
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SAK: 097/2018 Budsjett 2019 inkl. investeringsbudsjett 
Budsjettarbeidet for 2019 startet i desember 2017. I løpet av året har styret behandlet  

 sak 29 ”Økonomisk Langtidsplan 2019-2022, inkl. status Budsjett 2019” i mai 
 sak 85 ”Budsjett 2019 – Foreløpig behandling ” i forrige styremøte.   

 
Disse sakene la vesentlige føringer for budsjettforslaget for 2019.  HSØs Oppdrag- og 
Bestilling(OBD) til SiV for 2018 har ligget til grunn for arbeidet, sammen med de 
signaler som har kommet under budsjettprosessen.  SiV har ennå ikke mottatt verken 
ODB eller utkast til OBD for 2019.  SiV mottar OBD for 2019 medio februar 2019. 
 
Enstemmig vedtak:   
1. Styret vedtar budsjett 2019 med et overskudd på 105 MNOK, og støtter de 

prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet. 
2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat i tråd med eiers 

forutsetninger, ved at overskuddet gir tilsvarende økning i tilgjengelige 
investeringsmidler. 

3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestiller dokument til grunn 
for leveransene i 2019. 

4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende 
direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ likviditetsforutsetninger. 

5. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å 
følge opp de identifiserte risikoområdene. 

6. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom 
de ordinære rapporteringsrutinene. 

 
 
SAK: 098/2018 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til 
styret i SiV HF 
I henhold til” Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om ansattes rett til 
representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styre” § 12 skal valg av 
ansattes representanter finne sted hvert annet år. 
Inneværende to-års valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer 
gjelder fram til og med 15.03.19. For kommende periode fra 16.03.19 til 15.03.21, skal 
det velges 3 ansattrepresentanter som styremedlemmer med vararepresentanter. 
 
For å gjennomføre valget skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen 
«valgforskrift” fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av 
styret. 
 
Enstemmig vedtak: 
1.Følgende oppnevnes som valgstyre ved SiV HF: 

 Vigdis Schelte, klinikkverneombud Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
 Steinar M. Svimbil Mørken, klinikkverneombud Kirurgisk klinikk 
 Kjersti Høyen, seksjonsleder Personal 
 Gunn Heidi Brox, rådgiver Personal 

 
2.Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder. 
 
3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen følger samordningen 

innen Helse Sør-Øst. 
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SAK: 099/2018 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker 
Som fast innslag på hvert styremøte orienterte Brukerutvalgets leder muntlig om 
saker/temaer som Brukerutvalget for tiden er opptatt av. 
 
Enstemmig vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
SAK: 100/2018 Adm. direktørs orientering 
Denne saken er fast på alle styremøter, og administrerende direktør orienterte styret 
om aktuelle saker og tema som styret bør være kjent med. 
 
Enstemmig vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
SAK: 101/2018 Styrets årsplan 2019 - Oppdatert 
Møteplan for 2019 rommer de viktigste kjente sakene i løpet året, knyttet til ordinært 
oppsatte møter. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere 
saker vil således tilkomme etter hvert. 
 
Med utgangspunkt i møteplanen, legges her fram oppdatert årsplan for styret for 2019 
til orientering. 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan for 2019 til orientering. 
 
 
SAK: 102/2018 Referatsaker 
Følgende referatsaker legges fram til styrets orientering, se vedlegg: 

- Utkast til møteprotokoll fra HSØ RHF styremøte 13. desember 2018. 
 
Enstemmig vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
 
SAK: 103/2018 Eventuelt 
Styret ber at adm. direktør framlegge sak der det redegjøres for status om 
helseforetakets arbeid med pasientsikkerhet og avvikshåndtering med formål at styret 
kan få informasjon om kvaliteten på pasientbehandlingen. 
 
 
 
Tønsberg 20. desember 2018 
 
 
Katrine Svinterud 
Protokollfører 
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________________ ________________ 
Per Christian Voss Arne Bredvei 
leder nestleder 
 
   
________________ ________________ ________________ 
Lise Nordahl Hilde Hatlo Kirsti Been Tofte 
        
   
________________ ________________ ________________ 
Charlotte Haug Trond Hugo Haukebø Hans August Hanssen 
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Saksfremlegg til styret 
 

  

  
 

  
Møtedato: 28.02.2019   
 Sak nr: 3/19 

 
 Sakstype: Orienteringssak 

 
 
 
Saksbehandler: Bente Krauss 
 
 
Konsernrevisjonens Rapport 9/2018 – Revisjon av vold og trusler 
mot helsepersonell – foreløpig skisse til handlingsplan 
 
 
Trykte vedlegg:  Konsernrevisjonen Rapport 9/2018 
 
Hensikten med saken: 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF har gjennomført revisjon i Sykehuset i Vestfold for å 
undersøke om helseforetaket har iverksatt hensiktsmessige tiltak for å forebygge og følge 
opp, samt tilrettelegge for læring etter alvorlige hendelser. Den 4.01.19 ble det oversendt 
en rapport hvor det konkluderes med at foretaket bør innarbeider fire hovedanbefalinger i 
helseforetakets forbedringsarbeide. 
 
Saken legges fram for å orientere styret om rapporten og det foreløpige arbeidet med å 
ferdigstille en handlingsplan. Konsernrevisjonen vil gjennomgå rapporten i styremøte. 
 
Forslag til konklusjon: 
1. Styret tar den forelagte skissen til handlingsplan til etterretning. 
2. En ferdigstilt handlingsplan legges fram i styremøte 21. mars. 
 
 
 
 
 

Tønsberg, 28. februar 2019 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Bakgrunnen for revisjonen 
Økende antall alvorlige hendelser viser at helsepersonell ikke har tilstrekkelig beskyttelse fra 
pasienter som er til fare for andre. Helsepersonell i psykisk helsevern har forhøyet risiko for 
å bli utsatt for vold og trusler i løpet av arbeidskarrieren.  
 
Målet med revisjonen  
Å undersøke om helseforetaket har iverksatt hensiktsmessige tiltak for å forebygge og følge 
opp, samt tilrettelegge for læring etter alvorlige hendelser. For å undersøke dette ble føl-
gende problemstillinger definert: 

 Har helseforetaket innført hensiktsmessige tiltak for å forebygge alvorlige hendelser?  
 Gjennomfører helseforetaket nødvendig oppfølging av alvorlige hendelser? 
 Har helseforetaket lagt til rette for læring etter alvorlige hendelser?  

 
Hovedkonklusjon og anbefalinger 
Sykehuset i Vestfold har føringer som er dekkende i henhold til lovens krav til et forsvarlig 
arbeidsmiljø. Helseforetaket har styrket opplæringen på området det siste året. De ansatte 
opplever å bli ivaretatt etter en alvorlig hendelse. Likevel er det behov for å styrke arbeidet 
med oppfølging, og det bør etableres et system som sikrer læring og forbedring etter alvor-
lige hendelser. Basert på undersøkelser i de reviderte enhetene, begrunnes konklusjonen 
med følgende: 
 

1. Forebygging bygger i liten grad på risikobildet i enhetene 
Anbefaling; 
Foreta en overordnet vurdering av risiko for vold og trusler mot helsepersonell. Ved 
utarbeidelse av fremdriftsplan, sikre forbedringstiltak i forbindelse med evaluerings-
punktene fra konsernrevisjonsrapporten. Målet vil være å identifisere enheter med 
høy risiko som grunnlag for prioritering i arbeidet med forebyggende tiltak. 

 
2. Oppfølging av avvik er lite systematisk   

Anbefaling; 
Denne anbefalingen peker på enkelthendelser som blir meldt. Foretaket har dekken-
de prosedyrer på hvordan dette skal gjennomføres, men seksjonene har mangelfull 
kompetanse for tilfredsstillende og systematisk oppfølging av det enkelte avvik. Opp-
læringstiltak og oppfølgingstiltak må vurderes og gjennomføres. Målet vil være å 
styrke ivaretakelsen av den enkelte medarbeider, samt å bedre påliteligheten i sty-
ringsinformasjonen. 

 
3. Lærings- og forbedringsarbeidet er ikke satt i system 

Anbefaling; 
Løfte forbedringsarbeidet ved å systematisk anvende årsaksanalyser og data fra av-
vikssystemet ved å videreutvikle rapporteringen til for eksempel HAMU/AMU. Målet 
med en analytisk tilnærming vil være å få helhetlig innsikt som grunnlag for læring 
og varige forbedringer. 

 
4. En utvidet gjennomgang av LAR-tilbudet viser svak håndtering av vold- og trusselbil-

det 
Anbefaling; 
Innføre bedre systematikk og struktur i pasientjournaler i poliklinikk LAR. Utfordringe-
ne her kan være å operasjonalisere områdene slik at dette blir gjennomførbart. Målet 
vil være å styrke kvaliteten på arbeidet i pasientbehandlingen.  
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Skisse til handlingsplan 
Det er avholdt et møte med Konsernrevisjonen for å få en klarere forståelse av- og 
veiledning i det videre arbeidet for å få fram en målrettet og konkret handlingsplan. Skisse 
til handlingsplan er utarbeidet etter dette møtet. Det arbeides nå med å konkretisere 
arbeidet og ferdigstille arbeidet fram mot neste styremøte 21. mars 2019 
 
 
 

Skisse til 
handlingsplan i forbedringsarbeid – vold og trulser mot 
helsepersonell – etter konsernrevisjon aug. – des.  2018 
Anbefaling fra konsernrevisjon: 
Foreta en overordnet vurdering av risiko for vold og trusler mot helsepersonell. Målet vil være å 
identifisere enheter med høy risiko som grunnlag for prioritering i arbeidet med forebyggende til-
tak. 
 
Aktivitet Tiltak Ansvarlig Medvirkning Frist Utført 

1 Etablere en arbeidsgruppe for oppfølging av 
revisjonstemaet og denne handlingsplan. 
 
Forslag til medlemmer: HMS-sjef, direktør 
Sikkerhet og beredskap, en representant 
fra hver klinikk, en rep. fra Kvalitet, HVO, 
og en rep. HTV, en rep. BHT 
 

Adm.dir. HR-dir. 15.03.19  

2 Utarbeide en overordnet vurdering av risiko 
for vold og trusler mot helsepersonell for å 
identifisere klinikker/avdelinger/seksjoner 
med høy risiko. 
 

HMS-sjef Arbeids-
gruppen 

31.05.19  

3 Med grunnlag i resultatene fra aktivitet 2, 
avdekke og foreslå prioriterte 
forbedringstiltak (forebyggende og 
skadebegrensende tiltak). 
 

HMS-sjef Arbeids-
gruppen 

31.05.19  

4 Beslutte igangsetting av prioriterte 
forbedringstiltak fremlagt i aktivitet 3 
 

Adm.dir. Leder 
gruppen 

30.06.19  

 
Anbefaling fra konsernrevisjon:  
Utvikle fast struktur for registering og oppfølging av uønskede hendelser i avvikssystemet. Målet 
vil være å styrke ivaretakelsen av den enkelte medarbeider, samt å bedre påliteligheten i 
styringsinformasjonen. 
 
Løfte forbedringsarbeidet ved å systematisk anvende årsaksanalyser og data fra avvikssystemet. 
Målet med en analytisk tilnærming vil være å få helhetlig innsikt som grunnlag for læring og 
varige forbedringer 
 
Aktivitet Tiltak Ansvarlig Medvirknin Frist Utført 
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g 

5 Gjennomføre et forbedringsarbeid i en 
pilotseksjon for å 

 utvikle fast struktur for registrering 
og oppfølging av uønskede 
hendelser 

 løfte forbedringsarbeidet ved 
systematisk anvende årsaksanalyser 
og data fra avvikssystemet  

 

HR-dir. Arbeids-
gruppen
/ pilot 
seksjon 

  

6 Beslutte igangsetting av 
forbedringstiltakene i vanlig drift som gav 
effekt i aktivitet 5 («bredding») 
 

Adm.dir. Leder-
gruppen 

  

Anbefaling fra konsernrevisjon: 
Innføre bedre systematikk og struktur i pasientjournaler i poliklinikk LAR. Målet vil være å styrke 
kvaliteten på arbeidet i pasientbehandlingen.  
 

Aktivitet Tiltak Ansvarlig Medvirkn
ing Frist Utført 

7 Innføre bedre systematikk og struktur i 
pasientjournaler i LAR: 
 
Gjennomgang av journalføring og 
dokumenttyper 
 
Ved oppstart av nye pasienter skal det  
brukes sjekkliste for oppstart LAR.  og 
fremlegg i behandlingsmøtet.  
 
Internrevidere 5 LAR journaler to ganger 
årlig, februar og september:  
 
Revisjonspunkter:  

- Inntaksnotat  
- Samarbeidsavtale, 
- V-risk, BVC,  
- LAR skjema  
- Behandlingsplan  
- Kontaktlege  
- Individuell plan  
- Ansvarsgruppemøte (årlig) 
- Legekonsultasjon (årlig) 

 
 
Avklares i samarbeid med fagsjef: 

- Bruk av BVC i poliklinikk? 
- Journalføring ved overgang mellom 

seksjoner internt i ARB 
 

Avd.sjef 
Avdeling 
for rusbe-
handling 

seksjons
ledere 
LAR, 
ansatte 
LAR 

30.09.19  

8 Årlig konsultasjon med spesialist Avd.sjef seksjons 31.12.19  
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Utarbeide og iverksette rutiner for årlig 
legekonsultasjon 
 
Avklaring med fagsjef: 

- Hvilke pasienter i LAR skal ha 
kontaktlege? 

 

Avdeling 
for rusbe-
handling 

ledere 
LAR, 
ansatte 
LAR 

9 
ROS analyse vold og trusler gjennomføres 
to ganger årlig; vår og høst 
 

Avd.sjef 
Avdeling 
for rusbe-
handling 

seksjons
ledere 
LAR, 
ansatte 
LAR, VO 

30.04.19 
31.10.19 
 

 

 
 
 
Vurdering: 
Etter konsernrevisjonens rapport og anbefalinger er det nødvendig å følge opp med en 
konkret handlingsplan slik at de påpekte forholdene blir rettet opp. 
 
Det skal være trygt å arbeidet i Sykehuset i Vestfold. Arbeidet med å forebygge og hindre 
vold og trusler, arbeidet med å styrke oppfølging, samt få på plass et bedre system som 
sikrer læring og forbedring etter alvorlige hendelser er helt nødvendig. Særlig må det sikres 
bedre oppfølging i psykisk helsevern og rusbehandling som er spesielt utsatt. 
 
Det er positivt at det nå er etablert kontakt med Konsernrevisjonen for å sikre at 
handlingsplanen blir relevant og konkret. Det er imidlertid et lederansvar å sørge for at 
planen er gjennomførbar og faktiske blir fulgt opp.  
 
 
 
 
 



Konsernrevisjonen
Rapport 9/2018

Revisjon av vold og trusler mot helsepersonell 

Sykehuset i Vestfold HF

4. januar 2019



Introduksjon

Økende antall alvorlige hendelser viser at helsepersonell ikke har 
tilstrekkelig beskyttelse fra pasienter som er til fare for andre. 
Helsepersonell i psykisk helsevern har forhøyet risiko for å bli 
utsatt for vold og trusler i løpet av arbeidskarrieren. 

Målet med revisjonen har vært å undersøke om helseforetaket 
har iverksatt hensiktsmessige tiltak for å forebygge og følge opp, 
samt tilrettelegge for læring etter alvorlige hendelser. 

For å undersøke dette har vi definert følgende problemstillinger:
• Har helseforetaket innført hensiktsmessige tiltak for å 

forebygge alvorlige hendelser? 
• Gjennomfører helseforetaket nødvendig oppfølging av 

alvorlige hendelser?
• Har helseforetaket lagt til rette for læring etter alvorlige

hendelser? 

Revisjonen er gjennomført i tidsrommet august-desember 2018. 
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1. Konklusjoner og anbefalinger 

Trygge arbeidsplasser er viktig for å levere gode helsetjenester. Flere 
undersøkelser viser en økning av vold og trusler mot helsepersonell i 
Norge. Helseforetakene må etablere rutiner for å forebygge, følge opp og 
lære av uønskede hendelser. 

Sykehuset i Vestfold har føringer som er dekkende i henhold til lovens krav 
til et forsvarlig arbeidsmiljø. Helseforetaket har styrket opplæringen på 
området det siste året. De ansatte opplever å bli ivaretatt etter en alvorlig 
hendelse. Likevel er det behov for å styrke arbeidet med oppfølging, og 
det bør etableres et system som sikrer læring og forbedring etter alvorlige 
hendelser. Basert på undersøkelser i de reviderte enhetene, begrunnes 
konklusjonen med følgende:

• Forebygging bygger i liten grad på risikobildet i enhetene
• Oppfølging av avvik er lite systematisk 
• Lærings- og forbedringsarbeidet er ikke satt i system
• En utvidet gjennomgang av LAR-tilbudet viser svak 

håndtering av vold- og trusselbildet

Forebygging bygger i liten grad på risikobildet i enhetene
Helseforetakets føringer gir retning for hvordan ledere og ansatte i 
samarbeid med vernetjenesten skal kartlegge risikobildet. Dette skal gi 
grunnlag for videre å forebygge uønskede hendelser.

Selv om flere enheter har utarbeidet oversikt over risikoene på området, 
gir ikke dette en fullstendig oversikt over risikobildet for hele helse-
foretaket. Når helseforetaket ikke har denne oversikten er grunnlaget for 
å kunne prioritere og iverksette målrettede tiltak ikke tilstede. 

Oppfølging av avvik er lite systematisk 
Helseforetakets styrende dokumenter er konkrete med tydelige 
forventninger til hvordan leder og medarbeidere skal håndtere og følge 
opp alvorlige hendelser. Ansatte i de reviderte enhetene blir ivaretatt 
gjennom samtaler med leder og bedriftshelsetjenesten etter alvorlige 
hendelser. 

Den videre oppfølgingen er imidlertid mindre strukturert. Avviks-
meldingene viser at enhetene i liten grad analyserer og beskriver årsaken til 
hendelser. Dette svekker grunnlaget for å utforme tiltak slik at risikoen for 
gjentagende hendelser reduseres. Videre gir svakhetene i avviksmeldingene 
et lite pålitelig informasjonsgrunnlag i helseforetakets videre 
forbedringsarbeid.

Lærings- og forbedringsarbeidet er ikke satt i system
Helseforetaket har oversikt over utviklingen i antall meldte alvorlige 
hendelser som involverer ansatte. Likevel ser vi ikke at denne 
informasjonen anvendes systematisk i lærings- og forbedringsarbeid. 

Noen av de reviderte enhetene har endret arbeidsmetoder etter 
gjentakende alvorlige hendelser. Utarbeidelse av årsaksanalyser i et 
overordnet perspektiv for å endre arbeidsmetoder er imidlertid ikke 
systematisert i hele helseforetaket. Dette gir risiko for gjentakelse av 
samme alvorlige hendelse. 
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En utvidet gjennomgang av LAR-tilbudet viser svak 
håndtering av vold- og trusselbildet
Flere tidligere kartlegginger og bekymringsmeldinger viser mangelfull
sikkerhet i arbeidssituasjonen hos ansatte i LAR. Til tross for at 
helseforetaket har iverksatt flere tiltak har man så langt ikke 
lykkes i å håndtere denne krevende situasjonen. 

Etter dialog med helseforetaket har konsernrevisjonen undersøkt om sider 
ved pasienttilbudet kan være en del av de underliggende årsakene til 
utfordringene. Undersøkelsen er utført ved testing av dokumentasjon i 
pasientjournaler. Det har ikke vært innenfor rammene å foreta en klinisk 
vurdering av pasientbehandlingen. 

Gjennomgang av journal viser at det er manglende dokumentasjon, 
systematikk og struktur. Dokumentasjonen i journalene underbygger ikke 
at pasientene får den behandling og oppfølging som poliklinikken skal gi i 
henhold til LAR-retningslinjen. 

Poliklinikken opplyser at det er manglende spesialistdekning og at det har 
vært flere lederskifter. I tillegg er det etter vår vurdering svakheter ved 
organiseringen og oppfølgingen av utdelingslokasjonene. Sees alle disse 
momentene i sammenheng, vil vi kunne anta at dette samlet bidrar til det 
volds- og trusselbildet som vi kjenner i dag. 

1.2 Anbefalinger
Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket innarbeider følgende i det 
videre forbedringsarbeidet på området:

• Foreta en overordnet vurdering av risiko for vold og trusler mot 
helsepersonell. Målet vil være å identifisere enheter med høy risiko som 
grunnlag for prioritering i arbeidet med forebyggende tiltak.

• Utvikle fast struktur for registering og oppfølging av uønskede hendelser 
i avvikssystemet. Målet vil være å styrke ivaretakelsen av den enkelte 
medarbeider, samt å bedre påliteligheten i styringsinformasjonen.

• Løfte forbedringsarbeidet ved å systematisk anvende årsaksanalyser og 
data fra avvikssystemet. Målet med en analytisk tilnærming vil være å få 
helhetlig innsikt som grunnlag for læring og varige forbedringer.

• Innføre bedre systematikk og struktur i pasientjournaler i poliklinikk LAR. 
Målet vil være å styrke kvaliteten på arbeidet i pasientbehandlingen. 

. 
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2.1 Bakgrunn
Helsedirektoratets rapport «Vold og trusler mot helsepersonell», viser en 
økning i antall rapporterte hendelser i perioden 2012-2016 i Helse Sør-Øst 
(HSØ). Dette til tross for at det er økt oppmerksomhet på å kartlegge 
risiko, forebygge og håndtere vold og trusler.

Tall fra HSØ RHF viser at Sykehuset i Vestfold HF (SiV) i denne perioden 
hadde en svak nedgang frem til 2014. I 2015 kom en økning som holdt seg 
stabil i 2016, se figur 1. 

Figur 1: Utviklingen i rapporterte hendelser av vold og trusler ved SiV.

Rapporten angir usikkerhet om den gradvise økningen i antall rapporterte 
hendelser skyldes en reell økning, eller om større oppmerksomhet på 
området kan ha medvirket til økt rapportering. 

HSØ RHF har gitt føringer for hvordan helseforetakene skal styrke arbeidet 
med håndtering av vold og trusler. Helseforetakene har blant annet fått i 
oppdrag å samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten om å utvikle 
tiltak for å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og 
trusler. 

2. Kontekst

2.2 Endringer i sentrale lover
Arbeidsmiljøloven
Arbeidstager skal så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og 
uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (§ 4-3). Fra 1. januar 
2017 ble det innført nye bestemmelser om vold og trusler i arbeidsmiljø-
forskriftene. Endringene omhandler opplæring og informasjon, utforming 
av arbeidslokaler, risikovurdering og tiltak samt hvordan arbeidet skal 
planlegges. 

Lov om psykisk helsevern
Fra 1. september 2017 trådte endringene i «Lov om psykisk helsevern» i 
kraft. Endringene gjelder bruk av tvang og pasientenes rett til å bestemme 
om de vil motta hjelp. Pasientenes rett til å ta beslutninger er styrket. 
Pasienter med samtykkekompetanse vil som hovedregel ikke lenger kunne 
tvangsbehandles. Det betyr at helseforetak som er godkjent for å kunne 
iverksette tvangshandling må ta stilling til samtykkespørsmålet for pasienter 
som allerede er under tvungent vern.

2.3 Arbeidstilsynets veileder
Arbeidstilsynet har utarbeidet veilederen «Vold og trusler i forbindelse med 
arbeidet – Forebygging, håndtering og mestring». Denne gir konkrete og 
tydelige anbefalinger for hvilke tiltak som bør iverksettes slik at 
virksomhetene kan forebygge vold og trusler på best mulig måte.  
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3.1 Metoder
Revisjonen er gjennomført ved gjennomgang av dokumenter og 
avviksmeldinger, intervjuer, analyser og testing i journal. Oversikt over 
informasjonsgrunnlag og intervjuer fremgår av vedlegg 2 og 3.

For å undersøke om SiV har innført tiltak for å forebygge alvorlige 
hendelser har vi gjennomgått styrende dokumenter og gjennomført 
intervjuer. 

Videre har vi testet journaler for å undersøke om poliklinikk LAR kartlegger 
voldsrisiko på pasientnivå, hvordan pasientene blir fulgt opp gjennom 
rehabiliteringsforløpet, og om dette kan ha sammenheng med volds- og 
trusselsepisodene. Populasjonen var pasienter som daglig får utlevert 
substitusjonslegemiddel. Det ble benyttet et stratifisert systematisk utvalg 
av 61 % av populasjonen. Helsedirektoratets «Nasjonal retningslinje for 
legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet» er benyttet 
som hjelpemiddel i gjennomgangen. 

Vi har testet avviksmeldinger fra avvikssystemet EQS for de reviderte 
enheter. Disse er vurdert mot SiVs føringer for hvordan avviksmeldinger 
skal dokumenteres, håndteres og følges opp. 

For å belyse hvordan SiV har lagt til rette for læring etter alvorlige 
hendelser har vi undersøkt om helseforetaket benytter årsaksanalyser 
som et verktøy for å forbedre og evaluere praksis. Som en tilleggsfaktor, 
har vi analysert mulige sammenhenger mellom bruk av mekaniske 
tvangsmidler, fastholding og beleggsprosent mot alvorlige hendelser som 
er meldt.

3. Tilnærming

3.2 Omfang og avgrensning
Revisjonen har omfattet vold og trusler som utøves av pasienter mot 
helsepersonell. Den har ikke tatt for seg vold og trusler mellom 
medpasienter. 

Vi har benyttet arbeidstilsynets definisjon av vold og trusler:

Foreløpige observasjoner ble gjennomgått og verifisert med helseforetaket 
10. oktober 2018. Utkast til rapport ble sendt helseforetaket 5. desember 
2018. Skriftlig tilbakemelding på utkast rapport ble gitt fra SiV til 
konsernrevisjonen 12. desember 2018. Innspill og kommentarer ble 
innarbeidet i rapporten.

Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt 
angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som 
innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse 
eller velvære.

Trusler er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller 
skremme en person.

Vold er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk 
skade på person. Det kan også defineres som vold når arbeidstakere 
opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på 
inventar og utstyr.
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3.3 Reviderte enheter 
Revisjonen har omfattet enheter i medisinsk klinikk og klinikk for psykisk 
helse og rusbehandling (KPR). Enheter er valgt ut på bakgrunn av en 
forhøyet risiko for at ansatte blir utsatt for vold og trusler i arbeids-
situasjoner. Enhetene blir nærmere presentert under. 

Medisin 5 C overvåkning
Enheten er en intermediær post. Pasientene har behov for hyppig 
overvåkning og et behandlingsnivå høyere enn det som er tilgjengelig på 
sengepost, men lavere enn det som tilbys i en intensivenhet. Enheten tar 
imot de alvorligste syke medisinske pasientene, blant annet hjerte-
/lungesyke og pasienter med forgiftninger i forbindelse med rus- og 
alkoholinntak. Det er fare for at pasientene blir forvirret i en 
oppvåkningsfase.

Medisin 2 C Gastro-nyre-hormon
Enheten utreder og behandler akutt oppstått sykdom, og følger opp 
kroniske lidelser. Videre har enheten noen plasser for generelle 
indremedisinske problemstillinger. For eldre pasienter kan det være fare 
for at de utvikler vrangforestillinger og blir urolige ved innleggelse ved en 
nyoppstått sykdomsproblematikk.

Akuttsenter sykepleie
Akuttsenteret består av akuttmottak, observasjonspost og poliklinikk 
skadestue. I akuttmottaket blir de første undersøkelser og vurderinger av 
pasientens situasjon utført. Det er fare for at pasienter er i sjokk etter en 
traumatisk hendelse, og at dette kan medføre utagering. 

Døgn akutt psykose
Enheten tar i mot pasienter over 18 år som har behov for innleggelse som 
øyeblikkelig hjelp, hvor psykose er en sentral del av tilstandsbildet. I en 
akutt fase kan pasienter oppleve hallusinasjoner, vrangforestillinger og 
uro/angst. Mange pasienter strever også med misbruk av rusmidler eller 
medikamenter.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
LAR er tverrfaglig spesialisert behandling der behandling for 
opioidavhengighet (substitusjonsbehandling) inngår som et deltiltak i et 
helhetlig behandlings- og rehabiliteringsforløp. 

Behandlingsinnsatsen må tilpasses den enkeltes ønsker og behov der 
pasientenes reelle medvirkning i egen behandling og tilfriskning er viktig.
Grunnmodellen for LAR er et trepartssamarbeid mellom sosialtjenesten i 
kommunen, fastlegen og spesialisthelsetjenesten. 

For å sikre at legemidlet ikke blir inntatt feilaktig, omsatt eller gitt videre til 
uvedkommende vil utlevering kunne underlegges streng kontroll. Dette kan 
skape frustrasjon hos pasientene.
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4.1 Har helseforetaket innført hensiktsmessige tiltak for 
å forebygge alvorlige hendelser? 
Forebygging av alvorlige hendelser krever tydelige føringer, oversikt over 
risikobildet, tilpassede tiltak og tilstrekkelig opplæring.

Føringer i styrende dokumenter
Revisjonen viser at helseforetaket har styrende dokumenter hvor formålet 
er å legge til rette for at enheter forebygger, håndterer og følger opp vold 
og trusler mot helsepersonell. 

Helseforetakets prosedyre «Risikovurdering – HMS/arbeidsmiljøet/ytre 
miljø» beskriver hvordan ledere i samarbeid med verneombud skal 
kartlegge risikobildet. Forbedringstiltak skal utarbeides på bakgrunn av 
risikovurderingene og registreres i enhetenes elektroniske HMS-
handlingsplan.

Kartlegging av voldsrisiko i helseforetakets enheter
Helseforetakets «Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 
(HMS) 2016-2018» har forebygging og håndtering av vold og trusler som 
et av satsningsområdene. 

I en oversikt utarbeidet av bedriftshelsetjenesten (BHT) 25. juni 2018, 
fremkommer det at flere enheter i medisinsk og kirurgisk klinikk har 
gjennomført en ROS-analyse. Det er ikke utarbeidet en samlet oversikt 
over risikobildet for alle enhetene i helseforetaket.

Med unntak av døgn akutt psykose har reviderte enheter vurdert risikoen 
og foreslått tiltak i løpet av de siste tre årene. Medisin 5C overvåkning og 
LAR har registrert tiltakene i HMS-handlingsplan. 

4. Observasjoner

Samtlige risikovurderinger har identifisert risiko for vold og trusler mot 
helsepersonell. 

Kartlegging av voldsrisiko på pasientnivå
I KPR er det vedtatt å bruke Brøset Violence Checklist (BVC) ved 
innleggelse/inntak av pasienter. Denne skal bidra til at personalet lettere 
kan identifisere risiko for voldelig atferd på kort sikt, og således kunne 
forebygge uønsket atferd. Ved behov for utvidet kartlegging skal det gjøres 
vurdering i henhold til V-RISK 10. Dette er en sjekkliste som inneholder et 
utvalg av de viktigste risikofaktorene for fremtidig vold. 

Psykiatrisk fylkesavdeling og avdeling for rusbehandling har gjennom 
dokumentet «Strategi og handlingsplan 2018» gitt føringer for at det skal 
gjennomføres en voldsrisikovurdering på alle pasienter innen tre timer 
etter innleggelse/inntak. Det oppgis i intervju at enhet for døgn akutt 
psykose gjør voldsrisikovurderinger i henhold til føringene. 

Ledere i LAR gir imidlertid uttrykk for at de ikke har en systematikk i å 
utføre voldsrisikovurderinger. Dette samsvarer med konsernrevisjonens 
testing av pasientjournalene. Vi finner ikke at noen pasienter har blitt 
kartlagt ved bruk av BVC. Grunnlaget for å vurdere behovet for V-RISK er 
dermed i liten grad tilstede. Testingen viser også at det er gjennomført V-
RISK 10 i liten grad. I de tilfellene hvor dette ble gjennomført, var 
pasientene innlagt i enhet for avrusning, før de startet opp sin behandling i 
LAR. Det er ikke dokumentert at voldsrisikoen er kjent i LAR.

De reviderte enheter i medisinsk klinikk kartlegger ikke voldsrisiko ved 
innleggelse/inntak.
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Opplæring
Helseforetaket har gitt BHT i oppdrag å tilby opplæring i håndtering av 
vold og trusler til enheter som har behov for det. Opplæringen varer 1-2 
timer og tilrettelegges for hver enhet ved at det i forkant gjøres en analyse 
av risikobildet. 

Med unntak av døgn akutt psykose har reviderte enheter benyttet seg av 
dette tilbudet. Enhetene gir uttrykk for å være fornøyde med 
opplæringen. I tillegg har akuttsenteret et mål om at alle ansatte 
gjennomfører kurs i terapeutisk mestring av aggresjon (TERMA) i løpet av 
høsten. Akuttsenteret har utdannet en instruktør i TERMA, som skal sørge 
for at kompetansen videreføres i senteret. 

KPR har et to-dagers kursoppsett med opplæring i TERMA. Alle ansatte 
skal gjennomføre kurset i løpet av året. Klinikken har TERMA-instruktører 
som underviser sine kollegaer. Videre skal de bistå seksjonslederne med 
vedlikehold av kompetansen og implementere metodikken i klinikken. 
Planlagte kurs for våren er gjennomført.
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4.2 Gjennomfører helseforetaket nødvendig oppfølging 
av alvorlige hendelser?
Oppfølging av alvorlige hendelser krever at hendelser blir registrert og at 
det iverksettes tiltak for å hindre gjentakelse. Det må være klare føringer, 
og arbeidet må være organisert på en hensiktsmessig måte. 

Føringer i styrende dokumenter
Helseforetakets prosedyre «Avvik/uønsket hendelse - styringsdokument»
har som hensikt å sikre korrekt melding, behandling og oppfølging av 
uønsket hendelse i avvikssystemet EQS. Prosedyren angir at meldingen 
kan lukkes dersom årsakene er vurdert og forbedringstiltak er iverksatt. 

Prosedyrene «Defusing/avlastningssamtale etter en kritisk hendelse –
trinn 1 og 2» skal bidra til at ansatte får mulighet til å redusere følelses-
messige belastninger og reaksjoner i etterkant av en kritisk hendelse. 

Oppfølging av vold og trusler i hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) og 
arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Organisering, sammensetning og arbeidsmåte for utvalgene fremgår i 
prosedyren «Arbeidsmiljøutvalg i SiV HF». Representantene i HAMU er fra 
både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det er lokale AMU i hver klinikk, 
som har samme struktur som HAMU, i tillegg er klinikkleder fast medlem.  

HAMU behandler generell tematikk angående arbeidsmiljøet og 
utviklingen på avviksmeldinger. I tillegg behandler utvalget saker som 
angår avdelinger og enheter dersom utfordringene er av stort omfang 
eller høy grad av alvorlighet. Utvalget går ikke gjennom enkeltsaker som 
omhandler vold og trusler mot helsepersonell. Klinikkenes AMU har 
imidlertid enkeltsaker på agendaen, og disse blir tatt inn til utvalgene 
gjennom avdelingenes kvalitetsråd. 

Utvikling av registrerte uønskede hendelser
Figuren under viser antall uønskede hendelser for de reviderte enhetene i 
perioden januar 2017 til og med 31. august 2018. 

Figur 2: Utvikling av uønskede hendelser

Døgn akutt psykose har hatt en kraftig vekst i antall avviksmeldinger siste år. 
Enheten oppgir at mulige årsaker kan være for lav bemanning, ufaglærte 
medarbeidere på kveld/helg og en tyngre pasientgruppe med økt belastning 
på ansatte i enheten. Avviksmeldingene beskriver alvorlige episoder.

Økningen i LAR forklares i hovedsak med at utdelingslokasjonene ikke er 
hensiktsmessige og at det er ulik praksis i møte med pasienten blant de 
ansatte. Videre påpeker noen for lite oppfølging fra leder, at pasientene blir 
frustrert over manglende tilgjengelighet på lege, og at åpningstidene for 
utlevering av medisiner ikke er tilpasset pasientenes behov og døgnrytme. 
Vektere benyttes som et fast tiltak for å forebygge vold og trusler. Det 
opplyses at ledelsen ved LAR har jobbet med å få ansatte til å melde avvik.

De somatiske enhetene har et lavt antall registrerte uønskede hendelser. 
Det opplyses at dette kan skyldes dårlig meldepraksis og usikkerhet om hva 
som skal meldes, eller en hektisk hverdag der dette ikke prioriteres. 
Enhetene har iverksatt tiltak som har gitt forventede resultater gjennom 
bedre forebygging. Reviderte enheter har ikke angitt hva som bør være 
nedre grense for å melde avvik.
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Revisjonsteamet har hatt samtaler med et begrenset antall ansatte som har 
vært utsatt for en alvorlig hendelse. Alle forteller at de i hovedsak kjenner 
seg ivaretatt. Krav til oppfølging fra egen leder synes å være kjent og de 
mener at oppfølgingen er i henhold til helseforetakets føringer. 

Ved gjennomgang av avviksmeldingene til disse medarbeiderne viser 
imidlertid dokumentasjonen at det ikke er gjennomført analyser av 
hendelsene og det er heller ikke foreslått forbedringstiltak.

Pasientbehandlingens betydning for volds -og trusselbildet i LAR 
Poliklinikken har gjennom flere år hatt utfordringer med trussel- og 
voldsproblematikk. Tidligere iverksatte tiltak har ikke gitt gode nok 
resultater. Vi har i samråd med helseforetaket valgt å undersøke om sider 
ved pasienttilbudet kan være en del av de underliggende årsakene.

Vi har undersøkt om pasientene har underskrevet en kontrakt der de 
aksepterer vilkårene for å motta substitusjonsbehandling. Videre har vi sett 
om journalene inneholder nok informasjon til å gi et helhetlig bilde av 
hvilken behandling og oppfølging pasienten får. 

Undersøkelsen viser manglende dokumentasjon i samtlige pasientjournaler. 
Ved testing kunne LAR fremvise samarbeidsavtale til et fåtall av de utvalgte 
pasientene. Det er ikke skrevet inntaks- eller overføringsnotat ved oppstart i 
LAR. Planer for behandlingen og oppfølging er i hovedsak opprettet, men i 
liten grad fylt ut. Få pasienter har en gjeldende individuell plan. 
Samarbeidsmøter er i varierende grad gjennomført, og det er lite 
dokumentasjon på at pasienter har blitt konsultert av lege det siste året. 
Vedlegg 4 viser detaljert resultat fra journalgjennomgangen. 

I sin helhet fremstår journalene som uoversiktlige og ustrukturerte, og 
dokumentasjonen i journalnotatene gjenspeiles ikke i valgt notattype. 

Rapportering og oppfølging av avviksmeldinger
Det ble meldt 118 avvik i reviderte enheter fra 1. januar 2017 til 31. 
august 2018. Vi har testet samtlige og vurdert disse mot SiVs føringer for 
hvordan avviksmeldinger skal dokumenteres, håndteres og følges opp. 
Figur 3 viser fordelingen på kategoriene av vold mot ansatte, utagerende 
adferd og trusler.

Figur 3: Fordeling av meldte trusler, vold og utagerende adferd

Meldingene inneholder i hovedsak beskrivelse av hendelsen, dato og når 
saken er lukket. Melder graderer sin opplevelse av alvorlighet av 
hendelsen, og leder angir grad av fremtidig risiko for gjentagelse. 
Gjennomgående mangler det en beskrivelse av årsak bak hendelsen. 
Samlet er det utformet tiltak for 5 av 118 avviksmeldinger. 

Avviksmeldingene i LAR skiller seg imidlertid noe fra de andre meldingene. 
De er utdypende og detaljerte. Leder melder de alvorligste 
avviksmeldingene til avdelingens kvalitetsråd der sakene blir behandlet.

Lederne oppgir at de følger opp ansatte etter voldsepisoder i henhold til 
føringer. Ansatte har samtaler med sin leder og får nødvendig oppfølging 
før avviket lukkes i avvikssystemet. Lederne samarbeider ofte med BHT i 
oppfølging og debrifing etter hendelsene. 

12 %
20 %

68 %
Vold mot ansatt

Trusler mot ansatt

Utagerende adferd



4.3 Har helseforetaket lagt til rette for læring etter 
alvorlige hendelser? 
For å lære etter alvorlige hendelser er det en forutsetning at det  
gjennomføres årsaksanalyser for å finne ut hva som skjedde, hvorfor det 
skjedde og hva som kan gjøres for å forebygge gjentagelse. 

Føringer i styrende dokumenter
Helseforetakets HMS-plan for 2016-2018 er sentral i arbeidet med 
kontinuerlig forbedring. Planen har fem satsningsområder, hvorav det ene 
er «Forebygging av vold og trusler». Arbeidsgruppene for de ulike 
satsningsområdene skal blant annet sikre forankring, og jevnlig rapportere 
status til ledergruppen og til HAMU/AMU. 

Videre angir helseforetakets styringsdokumenter at avviksmeldinger kan 
lukkes dersom årsaksvurdering er gjennomført og forbedringstiltak er 
iverksatt. 

Utvikling i uønskede hendelser
Figuren under viser helseforetakets utvikling i uønskede hendelser med 
ansatte i perioden januar 2017 til og med 1. halvår 2018. 

Figur 5: Utvikling i uønskede hendelser.

Bruk av årsaksvurderinger og evaluering av egen praksis 
I følge malen for avviksmeldinger skal forslag til mulig årsak vurderes før 
saken avsluttes. Gjennomgangen viser at det er oppgitt en mulig årsak i 42 
% av samlede antall testede avviksmeldinger, hvorav over halvparten 
havner i kategorien «annet». 

Enhetene medisin 2C, medisin 5C og akuttsenteret, kan vise til at de endrer 
arbeidsmetoder gjennom nye rutiner og prosedyrer. I akuttsenteret har de 
utarbeidet forslag til en ny prosedyre, «Håndtering av urolige og 
utagerende pasienter i somatisk akuttmottak». Medisin 2C har utarbeidet 
prosedyrer for hvordan man skal forebygge delirium hos voksne pasienter. 
Medisin 5C har laget en rutine for hvordan man håndterer pasienter som 
har tatt for mye GHB. 

Enhetene i klinikk psykisk helse og rus kan i mindre grad vise til endret 
praksis etter alvorlige hendelser. Det er i større grad ytre rammer som 
endres dersom hendelser forekommer. 

Mulige forklaringer til alvorlige hendelser 
Med tydelige forventninger og strengere krav til bruk av mekaniske 
tvangsmidler i psykisk helsevern, antydes det ofte at dette kan bidra til å 
øke antall voldshendelser mot ansatte. Lederne ved døgn akutt psykose 
opplever å ha hatt en økning av alvorlig hendelser både 2. halvår 2017 og 1. 
halvår 2018. Lederne begrunner økningen med høy turnover og gir uttrykk 
for bekymring over situasjonen i personalgruppen for denne perioden. 

Vi har valgt å undersøke mulige sammenhenger mellom bruk av tvang og 
alvorlige hendelser. En annen mulig forklaring til økning i alvorlige 
hendelser kan være beleggsprosent. Dette har vi valgt å undersøke 
nærmere. Poliklinikk LAR og de reviderte enheter i medisinsk klinikk er ikke 
innbefattet i analysene.  
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Konsernrevisjonen har gjort analyser av antall uønskede hendelser og 
intervensjoner gjennom kortvarig fastholding og beltelegging for perioden 
1. januar 2017 til 31. august 2018. Tallene er hentet fra døgn akutt psykose.
Analysen viser at det er svak positiv samvariasjon mellom beltelegging og 
meldte ansattskader, og tilsvarende mellom kortvarig fastholding og meldte 
ansattskader. Dette viser således samme forhold mellom antall alvorlige 
hendelser og kortvarig fastholding, og alvorlige hendelser og bruk av 
mekaniske tvangsmidler. Analysen er utført ved bruk av dagstall.

Samvariasjonen blir moderat dersom utregningene gjøres med månedstall. 
Tallmaterialet gir ikke grunnlag for å peke på en entydig sammenheng 
mellom bruk av tvang og alvorlige hendelser. 

Figur 7: Antall bruk av mekaniske tvangsmidler, fastholding og ansattskader. Tall pr 
måned.
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Vi har undersøkt om det er samvariasjon mellom beleggsprosent og 
meldte hendelser med ansatte. Videre har vi undersøkt om det er 
samvariasjon mellom bruk av mekaniske tvangsmidler og fastholding og 
antall uønskede hendelser. Analysen er utført ved bruk av dagstall.

Figur 6: Beleggsprosent og meldte hendelser i døgn akutt psykose. Tall pr måned.

Dataene viser at det har vært en økning i beleggsprosent til en topp i 
januar 2018, med en reduksjon frem til september 2018. 

Det er stor variasjon i antall uønskede hendelser med ansatte i samme 
periode. Analysene viser en veldig svak positiv samvariasjon mellom antall 
uønskede hendelser med ansatte og beleggsprosent. Dataene for denne 
perioden gir ikke grunnlag for å hevde at det en sammenheng mellom 
utviklingen i belegg og antall hendelser.
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5.1 Forebygging bygger i liten grad på risikobildet i 
enhetene
Forebyggende tiltak er avgjørende for å skape trygge arbeidsplasser. Våre 
undersøkelser viser at SiVs prosedyrer på området er dekkende i henhold 
til lovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø. Føringene gir retning for 
hvordan ledere og ansatte i samarbeid med vernetjenesten skal kartlegge 
risikobildet. Dette skal gi grunnlag for å forebygge uønskede hendelser.

Opplæring er en viktig del av helseforetakets forebygging av vold og 
trusler mot ansatte. Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilbyr tilpasset 
undervisning ut fra enhetenes behov. Flere enheter har også innført at alle 
ansatte skal gjennomgå kurs i TERMA. Konsernrevisjonen vurderer at 
opplæringen det siste året bør gjøre ansatte bedre i stand til å møte 
vanskelige situasjoner som kan oppstå i enhetene.   

BHTs oversikt viser at flere enheter i medisinsk og kirurgisk klinikk har 
utarbeidet en ROS-analyse. Døgn akutt psykose, som har flest alvorlige 
hendelser, har imidlertid ikke ferdigstilt sin risikovurdering. ROS-analysene 
gir en oversikt over risikobildet for den enkelte enhet, men ikke en 
helhetlig og samlet oversikt for alle enhetene i helseforetaket. Når 
helseforetaket ikke har en slik oversikt, er grunnlaget for å kunne 
prioritere og iverksette målrettede tiltak heller ikke tilstede. 

Selv om bistand til risikovurderinger og opplæring av BHT synes å være 
gjennomført på en god måte, vurderer konsernrevisjonen at denne 
organiseringen kan by på utfordringer. Helseforetaket bruker BHT i stor 
utstrekning. Dette kan gi risiko for at SiV ikke får et godt nok eierskap til 
temaet, og heller ikke tilstrekkelig oversikt over risikobildet.
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5.2 Oppfølging av avvik er lite systematisk 
Når en alvorlig hendelse skjer er det viktig at helseforetaket håndterer 
hendelsen og ivaretar de ansatte. Helseforetaket har føringer som legger til 
rette for at alvorlige hendelser skal bli fulgt opp. Føringene er konkrete med 
tydelige forventninger til hvordan leder skal håndtere hendelsen. 

Våre undersøkelser tyder på at ansatte opplever å bli ivaretatt etter 
alvorlige hendelser. Både ansatte og deres ledere oppgir at den ansatte blir 
ivaretatt gjennom samtaler og av BHT hvis det vurderes som nødvendig. 
Dette er et godt utgangspunkt.

Den videre oppfølgingen fremstår imidlertid som mindre systematisk. Ved 
gjennomgang av avviksmeldingene finner vi at det nesten ikke er utarbeidet 
tiltak for å hindre en gjentagende hendelse. Dette til tross for at 32 % av 
avviksmeldingene gir beskrivelser av episoder der melderen har opplevd 
vold og trusler. Ledere vurderer i liten grad hva som kan være den faktiske 
årsaken til hendelsen. Når enhetene i et så begrenset omfang analyserer 
hendelsene, har de heller ikke grunnlag for å utarbeide målrettede tiltak. 
Sett i sammenheng synes oppfølgingen av alvorlige hendelser ikke å være 
tilstrekkelig for å redusere risiko for gjentagende hendelser.

Systematisk arbeid med oppfølging av uønskede hendelser forutsetter 
pålitelig rapportering. Når flere enheter har svak praksis for å melde, og når 
avviksmeldingene viser manglende dokumentasjon, vil dette samlet sett 
redusere påliteligheten av informasjonsgrunnlaget for det videre 
forbedringsarbeidet. 

5. Vurderinger



5.3 Lærings- og forbedringsarbeidet er ikke satt i 
system
For å redusere omfanget av uønskede hendelser er det viktig å skape økt 
innsikt ved å analysere tidligere hendelser, både ved å studere årsaker bak 
enkelthendelser og ved å se på overordnede utviklingstrekk. Dette gir 
grunnlag for å utforme målrettede tiltak. 

Helseforetakets styringsdokumenter angir at avviksmeldinger kan lukkes 
dersom årsaksvurderinger er gjennomført og eventuelle forbedringstiltak 
er iverksatt. Konsernrevisjonens undersøkelser viser at noen reviderte 
enheter har endret arbeidsmetoder etter gjentakende alvorlige hendelser. 
Målrettede tiltak som iverksettes, kan styrke pasientbehandlingen og 
gjøre arbeidsplassen tryggere. Utarbeidelse av årsaksanalyser og endring 
av arbeidsmetoder etter gjentakende alvorlige hendelser er imidlertid ikke 
systematisert i hele helseforetaket. 

Helseforetaket har data som gir oversikt over utviklingstrekk av meldte 
alvorlige hendelser som involverer ansatte. Likevel ser vi ikke at denne 
informasjonen anvendes systematisk til lærings- og forbedringsarbeid. 
Dette gir risiko for gjentakelse av samme alvorlige hendelse. 

For å løfte forbedringsarbeidet er det etter vår vurdering behov for å 
etablere en læringssløyfe gjennom større grad av systematikk. 
Årsaksvurderinger og bruk av data fra avvikssystemet kan skape økt innsikt 
om hvorfor hendelser inntreffer, hvem som er involvert og hvor 
hendelsene som oftest inntreffer. En mer analytisk tilnærming vil legge 
grunnlag for tiltak som resulterer i varige forbedringer.

5.4 En utvidet gjennomgang av LAR-tilbudet viser svak 
håndtering av vold- og trusselbildet
Trygge arbeidsplasser er viktig for å levere gode helsetjenester. Flere 
tidligere kartlegginger og bekymringsmeldinger viser utrygghet i 
arbeidssituasjonen hos ansatte i LAR. 

Konsernrevisjonens undersøkelser viser at tiltakene som er igangsatt på 
bakgrunn av kartleggingene og bekymringsmeldingene ikke har gitt ønsket 
effekt, og at helseforetaket så langt ikke har lykkes i å håndtere den 
krevende situasjonen LAR befinner seg i. Våre undersøkelser viser at det 
fortsatt er stor frustrasjon over arbeidssituasjonen. En av grunnene til dette 
kan være at tiltakene i hovedsak omfatter fysiske rammer.

Forventningene til spesialisthelsetjenesten er at pasientene skal bli møtt av 
spesialister i helsevesenet. På enkelte utdelingslokasjoner benyttes vektere 
gjennom hele åpningstiden. LAR har i samarbeid med BHT vurdert dette 
grundig. Når pasientene blir møtt av uniformert sikkerhetspersonell, kan 
dette etter konsernrevisjonens vurdering skape utrygghet og frustrasjon 
hos enkelte pasienter. Det vil være nødvendig å benytte politi og 
vektertjenester i akutte situasjoner. Likevel vurderer vi det slik at bruk av 
politi og vektertjeneste kun løser en situasjonsbestemt hendelse, og ikke 
årsaken til det reelle problemet pasienten har.

Pasientjournalene inneholder lite dokumentasjon på at pasienter i LAR har 
årlige konsultasjoner av spesialister. Dette er nødvendig for å kunne 
evaluere om tilnærmingen til pasientene har gitt ønsket effekt. Videre viser 
referater at ukentlige behandlingsmøter ofte foregår uten at spesialist er til 
stede, og som er den som skal ta avgjørelse om pasientens videre 
behandling. Dette begrunnes med mangelfull dekning av spesialister.
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Opioidavhengighet er en sammensatt lidelse hvor pasientene ofte har 
stort behov for behandling og oppfølging. Det er dermed viktig at 
pasienten i møte med spesialist regelmessig får mulighet til å diskutere sin 
helsetilstand. Manglende involvering av spesialist gir risiko for at ikke alle 
forhold ved pasientens helsetilstand blir vektlagt i tilstrekkelig grad. 

Leder er mindre til stede på de to minste lokasjonene. Det er også 
begrensede arenaer der ansatte opplever å kunne diskutere beste praksis. 
Dette er et sentralt element, siden det er få ansatte på jobb som også kan 
ha ulik fagkompetanse. Dette kan medføre at praksis blir forskjellig i møte 
med pasientene, som igjen gir utrygghet hos pasientene.

Journalgjennomgangen viser manglende dokumentasjon, systematikk og 
struktur. Vurdert mot LAR-retningslinjen, finner vi ikke dokumentasjon på 
at pasientene får den behandling og oppfølging som poliklinikken skal gi. 

Sees disse momentene i sammenheng, vil vi kunne anta at dette samlet 
bidrar til det volds- og trusselbilde som vi kjenner i dag. 

Det er viktig å ha forståelse for det sykdomsbildet pasienten befinner seg i 
til en hver tid, og at helsepersonell tilrettelegger møtet med pasienten slik 
at den enkeltes behov blir ivaretatt på best mulig måte. Etter vår 
vurdering bør tiltak iverksettes i et systemperspektiv og 
oppmerksomheten rettes mot forbedringsarbeid i poliklinikken. 
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Revisjonsgrunnlag
Revisjonsgrunnlaget er utledet fra krav og føringer angitt i lover, 
forskrifter og gjennom spesifikke krav til helseforetaket:

• Arbeidsmiljøloven
• Arbeidsmiljøforskriftene
• Helsedirektoratets rapport etter «Kartlegging av vold mot 

helsepersonell og medpasienter»

Arbeidstilsynets veileder «Vold og trusler i forbindelse med arbeidet» og 
Helsedirektoratets «Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert 
rehabilitering ved opioidavhengighet» er benyttet som hjelpemiddel og 
grunnlag for valg av hvilke kriterier som ligger til grunn for våre 
undersøkelser og kartlegginger

Revisjonskriterier
Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for våre undersøkelser av 
helseforetakets arbeid på området:

• Systematiske kartlegginger og analyser av utvikling og trender
• Iverksatte forebyggende tiltak
• Føringer som er i tråd med arbeidsmiljølovens krav
• Oppfølging og tilrettelegging for læring i etterkant av en alvorlig 

hendelse
• Bruk av årsaksanalyser
• Evaluering av praksis etter alvorlige hendelser

Vedlegg 1
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Vedlegg 2
Tabell 1 Informasjonsgrunnlag

Dokumentasjon

Prosedyrer - forebygge Vold og trusler mot ansatte

Prosedyrer - håndtering av alvorlige hendelser, inkludert roller og ansvar

Prosedyrer som beskriver hvor og hvordan avvikssaker skal håndteres

Styrende dokumenter/prosedyrer - hvordan tilrettelegge for å ha tilstrekkelig kompetanse på området Vold og 
trusler mot helsepersonell og dokumentasjon på at opplæring er gitt

Styrende dokumenter/prosedyrer - hvordan oppfølging og rapportering av alvorlige hendelser følges opp av 
sykehusledelsen

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR

Kartlegging/risikoanalyser på HMS-området

Dokumentasjon på tiltak som er iverksatt for å forebygge vold og trusler

Med unntak av figur 1, er alle tall hentet fra avvikssystemet, pasientjournal, tvangsprotokoll og beleggsprosent ved 
SiV
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Vedlegg 3
Tabell 2 Gjennomførte samtaler

Dato Navn og tittel

12.9.18 Stein Kinserdal, administrerende direktør

12.9.18 Bente Krauss,  HR-direktør

12.9.18 Henriette Kaasa Ringheim, spesialrådgiver i bedriftshelsetjenesten

12.9.18 Jon Anders Takvam, fagdirektør 

12.9.18 Kirsti Ingebretsen, kvalitet- og HMS sjef

12.9.18 Kjersti Høyen, personalsjef 

13.9.18 Marit Dahl Mikkelsen, avdelingssjef medisin

13.9.18 Ruth Karin Kjellemo, seksjonsleder 5C overvåkning

13.9.18 Åsmund Kalrud, seksjonsleder 2C gastro

14.9.18 Henning Mørland, klinikksjef Medisinsk klinikk

14.9.18 Runar Danielsen, senterleder akuttsenteret

14.9.18 Mona Karin Løfquist, seksjonsleder akuttsenter sykepleie

18.9.18 Unni Halvorsrud, avdelingssjef PFA

18.9.18 Terje Wegger, seksjonsleder PFA døgn akutt 

18.9.18 Inger Meland Buene, klinikkleder psykisk helsevern og rusbehandling

19.9.18 Katarina Krokeborg, avdelingssjef ARB

19.9.18 Hallbjørg Indgaard Bruu, seksjonsleder LAR-poliklinikk
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Vedlegg 4

Tabell 3 Resultater fra journalgjennomgangen
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Oppsummering journalgjennomgang

Totalt 
(n = 59)

Inntaksnotat/
overføringsnotat

0 %

Underskrevet samarbeidsavtale
(n= 47)

9 %

BVC 0 %

V-RISK10 8 %

Utfylt LAR-skjema
(n =55)

15 %

Gyldig behandlingsplan 34 %

Kontaktlege 7 %

Individuell plan 3 %

Ansvarsgruppemøte 
(1-2 ganger i året)

42 %

Konsultasjon av lege
(minst 1 gang i året)

8 %

Journalgjennomgang i poliklinikk LAR
Vi har testet om pasientjournalen inneholder følgende dokumentasjon: 
• underskrevet samarbeidsavtale
• inntaksnotat/overføringsnotat 
• voldsrisikovurdering 
• behandlingsplaner 
• konsultasjon med lege 
• individuell plan 
• samarbeidsmøter mellom pasient, kommune og LAR 
• om pasientjournalen i sin helhet fremstår som oversiktlig og 

systematisk 

Tabellen til høyre viser samlede resultater for de fire 
utdelingslokasjonene. Det er kun mindre forskjeller mellom lokasjonene. 

Ved testing fant LAR få samarbeidsavtaler og det var i varierende grad 
dokumentasjon på gjennomføring av ansvarsgruppemøter. I ettertid 
opplyser LAR at noe av denne dokumentasjonen kan finnes ved andre 
typer søk i pasientjournalene.



Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst
Konsernrevisjonen er organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF 
og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til 
administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Våre rapporter 
behandles av styret i det reviderte helseforetak.

Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og  er fra 1.1.2013 hjemlet i 
helseforetaksloven §37a.

Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring 
i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og 
underliggende helseforetak.

Konsernrevisjonen utfører revisjoner i overensstemmelse med de 
internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon.

Vår visjon
Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og 
forbedring i Helse Sør-Øst. 
Dette skal vi oppnå gjennom:
• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt
• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid 
• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene

Om revisjonsprosjektet:
Revisjonsperiode: August - desember 2018
Virksomhet: Sykehuset i Vestfold HF
Oppdragsgiver: Styret i Helse Sør-Øst RHF
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• Espen Anderssen (oppdragseier)
• Liv Lüdemann (oppdragsleder)
• Torun Vedal (internrevisor)

Rapporten er oversendt til:
• Styrets revisjonsutvalg
• Administrerende direktør  i Helse Sør-Øst RHF
• Styret i Sykehuset i Vestfold HF
• Administrerende direktør i Sykehuset i Vestfold HF

Konsernrevisjonens rapporter
Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse: 
www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen
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Møtedato: 28.2.2019   
 Sak nr: 4/19 

 
 Sakstype: Orienteringssak 

 
 

Saksbehandler: Unni Halvorsrud 
 
 
Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter besøk fra 
Sivilombudsmannen hos Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk 
fylkesavdeling, akuttpsykiatriske seksjoner (PFA) 
 
 
Trykte vedlegg: Handlingsplan for PFA’s akuttseksjoner 
 
Hensikten med saken: 
Sivilombudsmannens gjennomførte besøk til Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk 
fylkesavdeling, akuttpsykiatriske seksjoner i perioden 10.-12. april 2018. Besøksrapport 
ble oversendt Sykehuset i Vestfold 17. oktober 2018. 
 
Som vedlegg til denne saken følger til styrets orientering handlingsplan til oppfølging av 
Sivilombudsmannens besøk. Handlingsplanen ble oversendt 17. januar 2019. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Handlingsplan for 
PFA’s akuttseksjoner

avdelingssjef Unni Halvorsrud, 14. februar 2019



Sykehuset bør ivareta akuttinnlagte pasienters 
verdighet ved å sikre at lokalene holdes rene og 
vedlikeholdte 

Tema Anbefalinger / oppfølging og tiltak 
Tema 1. Sykehuset bør ivareta akuttinnlagte pasienters 

verdighet ved å sikre at lokalene holdes rene og 
vedlikeholdte. 

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

1. Kunnskap om sammenheng fysiske forhold og 
bruk av tvang.  Tematiseres på 
personalmøter/undervisning 

2. Rene og vedlikeholdte rom: Avtale med 
teknisk/serviceavdeling på SiV at det uten 
unødig opphold gjøres utbedring av rom, eks 
reparasjoner og maling av vegg m.m. når dette 
er nødvendig.  

3. Avvikes pkt 2 – skal dette meldes som avvik 
4. Flytting i nytt bygg 

Frist for 
iverksettelse 
av tiltak

1. og 2: umiddelbart
4. Innflytting i nye lokaler 14.mai 2019 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder Terje Wegger og avdelingssjef Unni 
Halvorsrud 

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

Via avvik og etter flytting 



Sykehuset bør sørge for at det finnes god og 
tilgjengelig informasjon om pasientrettigheter, 
tilsyns- og klageorganer og brukerorganisasjoner 
for alle pasienter 

Tema 2. Sykehuset bør sørge for at det finnes god og 
tilgjengelig informasjon om pasientrettigheter, 
tilsyns- og klageorganer og brukerorganisasjoner for 
alle pasienter  

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

Informasjonsmateriale skal finnes for pasienter og for 
pårørende: Oppslag på vegg om 
Kontrollkommisjonen m.m.. Husordensregler og 
brosjyrer om pasientrettigheter (Helsedirektoratet) 
deles ut ved mottak eller legges på pasientens rom. 

Frist for 
iverksettelse 
av tiltak

Umiddelbart.  Ble gjennomført 1 uke etter besøk av 
Sivilombudsmannen.  Revidert husordensregler 
forventes innføres våren 2019.  

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder 

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

1. Brukerundersøkelse: Planlegges som del av 
spørsmål i brukerundersøkelse ved PFA

2. Utskrivningssamtale: Pasienter spørres om det 
under oppholdet er gitt god nok informasjon

3. Fokusintervju/bruke-spør-bruker: brukerutvalget 
følger opp og planlegger fokusintervjuer i løpet 
av 2019 



Sykehuset bør, i samråd med pasientene, sikre et 
variert aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes 
funksjonsnivå og interesser

Tema 3. Sykehuset bør, i samråd med pasientene, sikre et 
variert aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes 
funksjonsnivå og interesser.

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

1. Tverrfaglig behandlingsplan i DIPS tas i bruk på 
døgn med fraser spesielt for akuttseksjonen der 
aktivitet/fysisk aktivitet eget punkt 

2. Flytting i nytt psykiatribygg med bedre 
uteområder og flere aktivitetsrom 

Frist for å 
implementere 
tiltak

1. Mars 2019
2. Innflytting 14.mai 2019 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder Terje Wegger og seksjonsoverlege Ove 
Westgård 

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

Internrevisjon SiV oktober 2019 



Alle pasientene, inkludert pasienter i 
skjermingsenhet, bør sikres tilbud om minst én times 
daglig opphold utendørs med god mulighet for fysisk 
aktivitet

Tema 4. Alle pasientene, inkludert pasienter i 
skjermingsenhet, bør sikres tilbud om minst én times 
daglig opphold utendørs med god mulighet for fysisk 
aktivitet

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

Se Tema 3

Frist for å 
implementere 
tiltak

Se Tema 3 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder Terje Wegger / seksjonsoverlege Ove 
Westgård 

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

Internrevisjon SiV oktober 2019  



Sykehuset bør presisere overfor ansatte hvilke 
situasjoner som krever vedtak om isolasjon 

Tema 5. Sykehuset bør presisere overfor ansatte hvilke 
situasjoner som krever vedtak om isolasjon.    

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

1. Forbedret prosedyre om Tvangsmidler etter § 4-
8 i psykisk helsevernloven 

2. Opplæring i seksjonen og utbedrede 
prosedyrer/rutiner. 

Frist for å 
implementere 
tiltak

1. Snarest 15. januar 2019 
2. Gjennomført og er tema i teoriundervisning 

jevnlig. Teoriundervisning foregår annenhver uke 
tirsdag. 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder TW og seksjonsoverlege OW.  
Gjennomføring av opplæring ved Seksjon 
fag/kompetanse i PFA 

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

Internrevisjon SiV oktober 2019 



Sykehuset bør fjerne spyttemasker i sine seksjoner

Tema 6. Sykehuset bør fjerne spyttemasker i sine seksjoner.

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

Fjerne spyttmaske umiddelbart 

Frist for å 
implementere 
tiltak

Er utført 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder TW

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

-



Politiet bør ikke være involvert i bruk av mekaniske 
tvangsmidler på sykehuset

Tema 7. Politiet bør ikke være involvert i bruk av mekaniske tvangsmidler på sykehuset.

Tiltak (Spesifikk 
handling for å oppnå 
forbedring)

1. Teoriundervisning: Sikre kunnskap om rundskriv- IS 5/2012 og sykehusets 
interne retningslinje i EK vedr Samhandling politi, AMK, kommuner og 
psykisk helse og rusbehandling.  

2. Gjennomgang av rutinene i samarbeid med politi i samhandlingsforum 
«Politi-forum» som møtes to ggr i halvåret.  

3. Simuleringstrening (SIM) for mottak av pasient der politiet står for 
transport av en utagerende pasient. 

4. Skjer hendelser der politi blir involvert, skal dette dokumenteres i journal 
og meldes som avvik. 

Frist for å 
implementere tiltak

1. Er gjennomført.  I følge avdelingsledelse og seksjonsoverlege er det ingen 
deltagelse av politi i noen form for håndtering av pasienter i avdeling. 
Unntak kan være mottakssituasjon der pasient kommer til avdelingen i 
håndjern med følge politi, og personers sikkerhet må vernes. 

2. Politiforum: førstkommende møte 15.01.2019 
3. SIM-trening PFA akutt skjer fast tirsdag hver uke

Ansvar for å 
implementere tiltak

Avdelingssjef/Seksjonsleder TW/Seksjonsoverlege OW/fagsjef 

Når og på hvilken måte 
skal effekten av tiltak 
evalueres?

Internrevisjon oktober 2019 



Det bør iverksettes ytterligere tiltak for å sikre at 
bruk av mekaniske tvangsmidler avsluttes straks 
faren for skade er opphørt

Tema 8. Det bør iverksettes ytterligere tiltak for å sikre at 
bruk av mekaniske tvangsmidler avsluttes straks 
faren for skade er opphørt

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

1. Oppdatert rutine for bruk av mekaniske 
tvangsmidler på nivå 2 (KPR) og nivå 3 (PFA) i 
kvalitetshåndboken EQS. 

2. Opplæring og refleksjonsgrupper med 
behandlere/faglig ansvarlige for 
vedtak/miljøpersonale/leder i seksjonen. 

3. Tema personalmøter og i møter for faglig 
ansvarlige m.m..  

Frist for å 
implementere 
tiltak

Snarest og med frist 15.januar 2019

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Avdelingssjef UH/Seksjonsleder TW/seksjonsoverlege 
OW

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

 Månedlig gjennomgang av tvangsmiddelbruk 
etter § 4-8 i avdelingen v/seksjonsleder og 
seksjonsoverlege 

 Internrevisjon med journalgjennomgang oktober 
2019



Sykehuset bør sikre at fastholding skjer på mest 
mulig skånsom måte, og at pasientene beskyttes 
mot unødig maktbruk

Tema 9. Sykehuset bør sikre at fastholding skjer på mest mulig skånsom måte, og at 
pasientene beskyttes mot unødig maktbruk

Tiltak (Spesifikk handling 
for å oppnå forbedring)

1. Undervisning for alle klinisk ansatte i akuttseksjonen: Simuleringstrening (SIM-
trening) hver tirsdag. Parallelt med SIM-trening er det enten TERMA (Terapeutisk 
møte med aggresjon) eller teoriundervisning knyttet til SIM-trening. 

2. TERMA innføres i akuttseksjonen og hele Psykiatrisk fylkesavdeling f.o.m. 1. 
februar 2019.  Alle ansatte skal ha gjennomgått opplæring, inkludert behandlere 
og vikarer. 

3. Teori-undervisning omfatter bl.a.: 
a. «Deeskalerende 10 bud»
b. Forvarsler
c. Rutiner og prosedyrer, som gjennomføring av rutinekontroll, bruk av 

mekaniske tvangsmidler m.m.. 
d. Håndtering av urolige pasienter
e. BVC (Brøset Violence Checklist) 
f. Skjerming 
g. Dokumentasjon og journalføring for miljøpersonale m.m.. 

4. Faglig ansvarlig/behandler går igjennom journaldokumentasjon etter hver 
hendelse med bruk av tvang

Frist for å implementere 
tiltak

Utført eller senest innen 1. februar 2019 

Ansvar for å 
implementere tiltak

Avdelingssjef UH/Seksjonsleder TW/Seksjonsoverlege OW 

Når og på hvilken måte 
skal effekten av tiltak 
evalueres?

 Seksjonsledelsen og spesialist gjennomgår en gang pr måned alle vedtak etter §
4-8 i psykisk helsevernloven.  Dette for å følge utviklingen og ha kontroll med 
bruken av tvangsmidler.  På bakgrunn av funn skal det tas stilling til behov for 
tiltak på generelt nivå eller for enkelt pasient

 Internrevisjon oktober 2019 



Sykehuset bør sikre at måten fastholding og annen 
maktbruk blir gjennomført på, dokumenteres i 
pasientens journal

Tema 10. Sykehuset bør sikre at måten fastholding og annen 
maktbruk blir gjennomført på, dokumenteres i 
pasientens journal.

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

1. Informasjon og opplæring til alt personale som 
dokumenterer i DIPS

2. Faglig ansvarlig/behandler går igjennom 
journaldokumentasjon etter hendelser med bruk 
av tvang

Frist for å 
implementere 
tiltak

Gjennomført 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder TW/Seksjonsoverlege OW 

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

 Seksjonsledelsen og spesialist gjennomgår en 
gang pr måned alle vedtak etter § 4-8 i psykisk 
helsevernloven.  Dette for å følge utviklingen og 
ha kontroll med bruken av tvangsmidler.  På 
bakgrunn av funn skal det tas stilling til behov 
for tiltak på generelt nivå eller for enkelt pasient

 Internrevisjon oktober 2019 Internrevisjon



Sykehuset bør sikre at det alltid fattes vedtak når en 
pasient blir holdt fast

Tema 11. Sykehuset bør sikre at det alltid fattes vedtak når en 
pasient blir holdt fast.

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

1. Alt personale involvert i bruk av tvang skal 
gjennom opplæring ha kunnskap om aktuelle 
regler i psykisk helsevernloven og lovens 
intensjon.  

2. Ny rutine for bruk av tvangsmidler og fastholding 
utarbeides 

3. Faglig ansvarlig/behandler går igjennom 
journaldokumentasjon etter hendelser med bruk 
av tvang

Frist for å 
implementere 
tiltak

Snarest og senest 1. februar 2019 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder TW/Seksjonsoverlege OW

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

Se tema 10 og 11. 



Sykehuset bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at 
alle pasienter som har krav på det, mottar tilbud om 
evaluering etter tvangsmiddelbruk

Tema  12. Sykehuset bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at 
alle pasienter som har krav på det, mottar tilbud om 
evaluering etter tvangsmiddelbruk.

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

1. Tavlemøte (risikotavle): evalueringssamtale er 
eget punkt 

2. Faglig ansvarlig/behandler følger opp om 
evalueringssamtale er gjennomført og 
dokumentert i DIPS.  Hvis ikke gjennomført skal 
dette begrunnes i journal. 

3. Tema i opplæring/undervisning, 
teoriundervisning gjennomføres hver 14.dag i 
seksjonen  

Frist for å 
implementere 
tiltak

Gjennomført  

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder TW 

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

 Gjennomgang av journaldokumentasjon ved 
internrevisjon oktober 2019 

 DIPS-rapporter 



Sykehuset bør gjennomgå hvordan evalueringer 
etter tvangsbruk brukes til å forebygge ny 
tvangsbruk og i utformingen av behandlingen til den 
enkelte pasient

Tema 13. Sykehuset bør gjennomgå hvordan evalueringer etter 
tvangsbruk brukes til å forebygge ny tvangsbruk og i 
utformingen av behandlingen til den enkelte pasient.

Tiltak 
(Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

 Refleksjonsgrupper med tverrfaglig deltagelse 
(miljøbehandlere, behandlere, faglig ansvarlige) 

 Behandlingsmøter 

Frist for å 
implementere 
tiltak

Gjennomført, kontinuerlig arbeid 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Avdelingssjef UH / Seksjonsleder TW / 
Seksjonsoverlege OW / Fagstab AT og MH  

Når og på 
hvilken måte 
skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

Internrevisjon oktober 2019 



Sykehuset bør gjennomgå mulige årsaker til den høye bruken av 
tvang ved sine akuttpsykiatriske seksjoner. Dette bør skje ved en 
helhetlig tilnærming, som også inkluderer å arbeide med å forebygge 
at situasjoner eskalerer slik at tvangsbruk blir nødvendig

Tema 14. Sykehuset bør gjennomgå mulige årsaker til den høye bruken av tvang ved sine akuttpsykiatriske seksjoner. 
Dette bør skje ved en helhetlig tilnærming, som også inkluderer å arbeide med å forebygge at situasjoner 
eskalerer slik at tvangsbruk blir nødvendig.

Tiltak (Spesifikk handling for å 
oppnå forbedring)

1. Kartleggingssamtale ved innkomst (jf Lovisenberg) for å kartlegge mulige situasjoner som trigger 
aggresjon eller sinne, hvilke varselsignaler pasienten kan gi, og hvordan pasienten best kan hjelpes ved 
evt sinne/aggresjon.  Dette nedtegnes, se punkt nedenfor.  

2. I samråd med pasienten utarbeide tiltak for å forebygge og utarbeide alternativer til bruk av tvang.  Dette 
nedtegnes i en tiltaksplan/kriseplan/behandlingsplan, jf. ovenfor. 

3. Systematisk bruk av BVC (Brøset Violence Checklist) med tiltak ved innkomst.  Er innført.  
4. TERMA innført som obligatorisk opplæring av alle ansatte.
5. Sikre at evalueringssamtaler gjennomføres etter bruk av tvang med vekt på pasientens opplevelse og 

pasientens syn på hva som kunne vært gjort annerledes.  Jf Tema 13
6. Etisk refleksjon i tverrfaglig sammensatt gruppe av ansatte gjennomføres ukentlig. 
7. Faglige ansvarlige for vedtak møtes i akuttseksjonen en gang ukentlig der det tas opp hendelser og 

kasuistikker hvor etiske og faglige dilemmaer vedr bruk av tvang drøftes. 
8. Ukentlig undervisning i aktuelle temaer 
9. SIM trening med fokus på kommunikasjon for å forebygge situasjoner som kan fremme sinne/aggresjon og 

derigjennom behov for tvangstiltak. 
10. Innhente brukererfaringer systematisk for konkrete brukererfaringer og større bevissthet om «personen 

bak atferden».  Gjennom fokusintervjuer av tidligere innlagte pasienter ved sykehusets brukerrådgiver. 
11. Månedlig oppfølging av registering av tvang og tilbakemeldinger til seksjonen for å følge tvangsbruk.  

Tvangsbruk blir rapportert i ledermøter både på avdelingsnivå og klinikknivå.  
12. Mer systematisk arbeid med miljøterapi.  
13. Bruke avviksmeldinger/uønskete hendelser til læring. Ha en god meldekultur. 
14. Oppmykning av husordensreglene 

Frist for å implementere tiltak  SIM-trening og refleksjonsgrupper innført 
 TERMA opplæring for alle ansatte innen 1. februar 2019.
 Fokusintervjuer av tidligere innlagte pasienter ved sykehusets brukerrådgiver/brukerutvalget planlegges 

gjennomført i løpet av 2019.
 Husordensregler revidert innen 1. mars 2019 

Ansvar for å implementere tiltak Avdelingssjef UH 

Når og på hvilken måte skal 
effekten av tiltak evalueres?

Tema i ledermøte PFA og klinikken
Følge tall for tvangsbruk og avviksmeldinger HMS og pasienthendelser 
Internrevisjon oktober 2019 



Sykehuset bør ha fokus på hvordan aktiviteter og 
evaluering av tvangsmiddelbruk kan brukes mer 
aktivt for å forebygge bruk av tvang

Tema 15. Sykehuset bør ha fokus på hvordan aktiviteter og evaluering av 
tvangsmiddelbruk kan brukes mer aktivt for å forebygge bruk av 
tvang.

Tiltak (Spesifikk handling for å oppnå 
forbedring)

Viser til Tema 3, 13 og 14. 

Frist for å implementere tiltak Se ovenfor til temaer 3, 13 og 14
Ansvar for å implementere tiltak Se ovenfor til temaer 3, 13 og 14 
Når og på hvilken måte skal effekten av 
tiltak evalueres?

Se ovenfor til temaer 3, 13 og 14



Ordningen med egne nattevaktslag bør vurderes 
endret

Tema 16. Ordningen med egne nattevaktslag bør vurderes endret.

Tiltak (Spesifikk 
handling for å 
oppnå 
forbedring)

1. Vurderes av avdelingssjef
2. Alle som arbeider på natt skal delta på utvalgte felles 

undervisnings og fagdager. 
3. Før natt-turnus starter skal den ansatte først ha 

arbeidet en kveldsvakt 

Frist for å 
implementere 
tiltak

Innen mars 2019  

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Avdelingssjef UH / seksjonsleder TW 

Når og på hvilken 
måte skal 
effekten av tiltak 
evalueres?

Internrevisjon oktober 2019 



Sykehuset bør gjennomgå kapasitetssituasjonen til 
sine akuttseksjoner, både med tanke på det totale 
døgnplasser, antall ansatte og andelen faglærte

Tema 17. Sykehuset bør gjennomgå kapasitetssituasjonen til sine 
akuttseksjoner, både med tanke på det totale døgnplasser, 
antall ansatte og andelen faglærte. 

Tiltak (Spesifikk 
handling for å 
oppnå forbedring)

1. Kapasitet døgnplasser bedres når akuttseksjonen flytter til 
nytt bygg medio mai 2019

2. Det arbeides med rekruttering av faglært miljøpersonell

Frist for å 
implementere 
tiltak

1. Medio mai 2019 – innflytting nytt bygg
2. Kontinuerlig arbeid 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Klinikksjef og klinikkens ledergruppe 

Når og på hvilken 
måte skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

Evaluering i avdelingens ledergruppe 



Sykehuset bør sikre at pasienter som er plassert på 
skjermingsenhet, mottar god behandling av 
personale på alle vakter

Tema 18. Sykehuset bør sikre at pasienter som er plassert på 
skjermingsenhet, mottar god behandling av personale på alle 
vakter.

Tiltak (Spesifikk 
handling for å 
oppnå forbedring)

1. Undervisning: alle ansatte, også nattevaktslag deltar 
regelmessig på felles undervisning og simuleringstrening.  

2. Sivilombudsmannens temarapport om skjerming i 
psykisk helsevern (publisert desember 2018) er 
tematisert i flere fora, bl.a. seksjonsmøte og 
overlegemøte, og sendt ut elektronisk.

Frist for å 
implementere 
tiltak

Utført og jevnlig vedlikeholdes 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder TW / avdelingsoverlege AT 

Når og på hvilken 
måte skal 
effekten av tiltak 
evalueres?

Internrevisjon SiV oktober 2019 



Sykehuset bør iverksette tiltak for å sikre at 
vurdering og dokumentasjon av behandling uten 
samtykke ivaretar pasientenes rettssikkerhet på en 
tilfredsstillende måte

Tema 19 Sykehuset bør iverksette tiltak for å sikre at vurdering og 
dokumentasjon av behandling uten samtykke ivaretar 
pasientenes rettssikkerhet på en tilfredsstillende måte. 

Tiltak (Spesifikk 
handling for å 
oppnå forbedring)

Gjennomgås i avdelingens møte for overleger og møte 
behandlere i akuttseksjonen 

Frist for å 
implementere 
tiltak

Utført – gjentas som tema på møter 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Avdelingsoverlege AT / Seksjonsoverlege OW 

Når og på hvilken 
måte skal effekten 
av tiltak 
evalueres?

Internrevisjon SiV oktober 2019 



Avdelingen bør gjennomgå sine rutiner for bruk av 
ECT på nødrett for å sikre at pasienter ikke for en 
ulovlig praksis

Tema 20 Avdelingen bør gjennomgå sine rutiner for bruk av ECT på 
nødrett for å sikre at pasienter ikke for en ulovlig praksis.

Tiltak (Spesifikk 
handling for å 
oppnå forbedring)

1. Oppdatert prosedyre i kvalitetssystemet hvor det 
tydeliggjøres i hvilke situasjoner der ECT på nødrett kan 
være aktuelt å vurdere. Det skal dokumenteres at en 
beslutning er tatt i samråd med annen spesialist i 
psykiatri.  

2. Rutine at beslutning om ECT på nødrett skal varsles 
Kontrollkommisjonen slik at de kan følge opp med 
kontroll, jf presisering i brev fra Helsedirektoratet.  

3. Tematisert i møte med Kontrollkommisjonen som har 
ønsket en rutine for å melde bruk av ECT uten samtykke 
til kontrollkommisjonen. 

4. ECT-ansvarlig overlege utarbeider metodehåndbok
5. Tatt opp i avdelingens kvalitetsråd. 

Frist for å 
implementere 
tiltak

Mars 2019 

Ansvar for å 
implementere 
tiltak

Seksjonsleder TW / Avdelingsoverlege AT 

Når og på hvilken 
måte skal 
effekten av tiltak 
evalueres?

ECT uten samtykke skal kunne rapporteres da egen 
prosedyrekode.  Journalgjennomgang om det er hendelser 
med ECT uten samtykke (ingen hendelser i 2017 eller 2018)  



“Tønsbergprosjektet skal legge til rette for effektiv drift av SiV, og et 
godt sykehustilbud for alle i SiVs opptaksområde de neste 50 år”. 
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DEL	I:	 INNLEDNING	OG	SAMMENDRAG	

	
1.	 INNLEDNING		

1.1	 Sykehuset	i	Vestfold	HFs	oppgaver	og	organisering	
	
Sykehuset	i	Vestfold	HF	eies	av	Helse	Sør‐Øst	RHF,	og	ivaretar	områdesykehusfunksjo‐
nene	for	Vestfold,	unntatt	kommunene	Sande	og	Svelvik.	Opptaksområdet	hadde	ved	ut‐
gangen	av	2018	et	befolkningsgrunnlag	på	ca	235	000,	fordelt	på	7	kommuner.	
	
Helseforetaket	tilbyr	spesialisthelsetjenester,	og	legger	til	rette	for	forskning,	undervis‐
ning	og	rådgivning	naturlig	knyttet	til	disse	tjenestene.	Sykehuset	i	Vestfold	er	et	allsidig	
akuttsykehus,	og	tilbyr	diagnostikk	og	behandling	innenfor	de	fleste	spesialiteter	og	
grenspesialiteter.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	regionalt	ansvar	for	behandling	av	pasienter	med	sykelig	over‐
vekt,	organisert	som	Senter	for	sykelig	overvekt	i	Helse	Sør‐Øst.	Glenne	regionale	senter	
for	autisme	yter	regionale	tjenester	til	innbyggere	i	Helse	Sør‐Østs	område.	Dessuten	har	
Sykehuset	i	Vestfold	ansvar	for	Nasjonal	kompetansetjeneste	for	aldring	og	helse,	i	samar‐
beid	med	Oslo	universitetssykehus	HF.		
	
Sykehuset	i	Vestfold	HF	er	i	felles	sykehusområde	med	Sykehuset	Telemark	HF.	De	to	
helseforetakene	samarbeider	om	karkirurgi,	mikrobiologisk	laboratorium	og	AMK.	Syke‐
huset	i	Vestfold	har	områdefunksjoner	på	flere	inngrep	innen	urologi.	For	å	styrke	sam‐
arbeidet,	er	det	i	annet	halvår	2018	avholdt	to	møter	mellom	direktører	og	fagdirektører	
i	de	to	helseforetakene.	Gjennom	denne	prosessen	er	det	klarlagt	flere	områder	som	eg‐
ner	seg	for	tettere	samarbeid.	Det	arbeides	blant	annet	med	et	felles	mandat	for	utvik‐
ling	av	rehabiliteringstilbudet	i	de	to	helseforetakene.	
	
Helseforetakets	virksomhet	er	fordelt	på	en	rekke	lokasjoner	i	Vestfold,	men	akuttfunk‐
sjonene,	store	deler	av	den	planlagte	medisinske	virksomheten	og	sentraladministrasjo‐
nen	er	lokalisert	til	sykehuset	i	Tønsberg.	Planlagt	ortopedisk	kirurgi	og	polikliniske	ak‐
tiviteter	tilbys	også	ved	sykehuset	i	Larvik,	mens	Kysthospitalet	i	Stavern	tilbyr	spesiali‐
sert	rehabilitering	og	fysikalsk	medisin.	
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Helseforetakets	organisasjon	omfatter	seks	klinikker	og	én	divisjon,	med	avdelinger	og	
seksjoner	som	underliggende	enheter.	I	tillegg	kommer	administrerende	direktørs	stab,	
som	ved	utgangen	av	2018	besto	av	sju	avdelinger.	

	
	
I	2018	hadde	helseforetaket	i	gjennomsnitt	5	290	ansatte,	som	utførte	i	alt	4	107	års‐
verk.	Dette	inkluderer	årsverk	omregnet	fra	variabel	lønn.	
	
I	2018	hadde	Sykehuset	i	Vestfold	i	alt	301	396	pasientopphold	i	somatikk,	fordelt	på	34	
802	utskrivninger	fra	døgnbehandling,	114	157	liggedøgn	heldøgn,	17	896	dagbehand‐
linger	og	242	056	polikliniske	konsultasjoner.	Sykehuset	i	Vestfold	hadde	146	209	pasi‐
entopphold	i	psykisk	helsevern	og	rusbehandling,	fordelt	på	2	735	utskrivninger	fra	
døgnbehandling,	49	951	liggedøgn	og	143	574	polikliniske	konsultasjoner,	men	her	
ingen	dagbehandlinger.	
	

1.2	 Visjon,	virksomhetsidé	og	verdigrunnlag	
Virksomheten	i	Sykehuset	i	Vestfold	HF	er	basert	helseforetaksloven,	spesialisthelsetje‐
nesteloven	og	pasientrettighetsloven.	Vedtekter	for	helseforetaket,	fastsatt	av	foretaks‐
møtet	senest	15.	februar	2017	og	styringsbudskap	gitt	av	Helse	Sør‐Øst	RHF	i	foretaks‐
møte,	gir	også	viktige	rammer	for	virksomheten.	
	
Visjon	
Sykehuset	i	Vestfold	HF	skaper	gode	og	likeverdige	helsetjenester	til	alle	som	trenger	
det,	når	de	trenger	det,	uavhengig	av	alder,	bosted,	etnisk	bakgrunn,	kjønn	og	økonomi.		
	
Verdigrunnlag	
Sykehuset	i	Vestfold	HFs	verdigrunnlag	gjenspeiler	verdigrunnlaget	for	Helse	Sør‐Øst	
RHF:	

‐ Åpenhet	og	involvering	i	måten	vi	arbeider	i	våre	prosesser	
‐ Respekt	og	forutsigbarhet	i	måten	vi	møter	hverandre	på	
‐ Kvalitet	og	kunnskap	er	vår	virksomhet	basert	på	og	skal	våre	beslutninger	være	

bygget	på	
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Strategisk	grunnlag	
Sykehuset	i	Vestfolds	utviklingsplan	2018‐2035	ble	vedtatt	av	helseforetakets	styre	8.	
mai	2018.	Planen	legger	følgende	sju	satsingsområder	til	grunn	for	virksomheten:	

1. Rehabilitering	
2. Habilitering	
3. Psykisk	helsevern,	inkludert	samarbeidet	med	somatikken	
4. Tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	
5. Multisyke	pasienter	
6. KOLS‐pasienter	
7. Akuttmedisinsk	kjede	og	prehospitale	tjenester	

	
For	hvert	av	satsingsområdene	formulerer	utviklingsplanen	strategier	og	målsettinger.	
	

1.3	 Mål	for	Sykehuset	i	Vestfold	HF	i	2018	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	lagt	Helse	Sør‐Østs	styringsbudskap	for	2018	til	grunn	som	mål	
for	virksomheten.	Styringsbudskapene	er	formulert	i	Helse	Sør‐Østs	oppdrags‐	og	bestil‐
lingsdokument	14.	februar	2018,	samt	i	foretaksmøter	14.	februar	og	7.	juni	2018.	
	

1.4	 Virksomhetsstyring	‐	styrets	arbeid,	herunder	intern	styring	og	kontroll	
	
Virksomhetsstyring	og	styrets	arbeid	
Styringsbudskapene	gitt	av	Helse	Sør‐Øst	legges	hvert	år	fram	for	styret	Sykehuset	i	
Vestfold.	På	bakgrunn	av	foretaksmøtets	oppdrag	og	bestilling,	inngår	administrerende	
direktør	lederavtaler	med	klinikksjefene.	På	samme	måte	inngår	klinikksjefene	lederav‐
taler	med	sine	avdelingssjefer,	som	deretter	inngår	lederavtaler	med	sine	seksjonsle‐
dere.		
	
Lederavtalene	følges	opp	i	møteserien	Ledelsens	gjennomgang	(LGG),	som	gir	grunnlag	
for	måneds‐	og	tertialrapportering	til	styret.	Hensikten	med	LGG	er	å	gi	oversikt	over	
alle	områder	som	påvirker	helseforetakets	måloppnåelse,	å	avdekke	risikofaktorer	og	
fare	for	svikt,	samt	definere	forbedringsområder	og	tiltak.	Rapport	fra	hver	LGG	legges	
fram	for	helseforetakets	styre.	LGG	er	godt	innarbeidet	på	alle	ledelsesnivåer	i	Sykehu‐
set	i	Vestfold.	
	
Intern	styring	og	kontroll	
Sykehuset	i	Vestfold	arbeider	overordnet	og	strategisk	med	kvalitet	og	pasientsikkerhet,	
blant	annet	gjennom	administrerende	direktørs	ledergruppe.	Klinikkene	har	opprettet	
egne	kvalitetsråd,	der	oppfølging	av	kvalitet	og	pasientsikkerhet	er	blant	de	viktige	sa‐
kene.	
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God	intern	styring	og	kontroll	i	helseforetaket	forutsetter:	
‐ At	begrepet	vesentlighet	er	definert	for	avviksrapportering.	
‐ At	foretaket	har	en	god	kontrollstruktur,	og	et	system	for	rapportering	og	oppføl‐

ging.	
‐ At	årsaksanalyser	og	risikovurderinger	er	et	integrert	ledelsesverktøy	i	løpende	

virksomhet,	både	når	uønskede	hendelser	inntreffer	og	periodisk	ved	LGG.	
‐ At	helseforetaket	kjennetegnes	av	en	kultur	som	fremmer	åpenhet	om	avvik,	og	

et	allment	ønske	om	å	lære	av	feil.	
	
Status	for	pålegg	etter	tilsyn	
Styret	baserer	sine	vurderinger	på	den	informasjon	og	det	opplegg	for	intern	kontroll	og	
styring	som	foretaksledelsen	legger	til	grunn.	Styret	må	derfor	forsikre	seg	om	at	helse‐
foretaket	har	tilstrekkelig	systemkontroll.	Arbeid	pågår	med	utvikling	av	et	helhetlig	
opplegg	for	virksomhetsstyring,	der	risikostyring	og	internkontroll	er	viktige	elementer.			
	
Handlingsplaner	
På	grunnlag	av	interne	og	eksterne	revisjoner,	tilsyn	og	egne	forbedringsområder,	utar‐
beides	handlingsplaner.	Organisasjonen	har	ambisjoner	om	tettere	oppfølging	av	slike	
planer,	med	større	innsats	for	læring.	
	

1.5	 Medvirkning	fra	brukere	og	ansatte	
	
Medvirkning	fra	brukere	
Sykehuset	i	Vestfold	har	lagt	Helse	Sør‐Østs	13	prinsipper	for	brukermedvirkning	til	
grunn	for	arbeidet	på	systemnivå.		
	
Brukerutvalget	er	et	rådgivende	organ	for	Sykehuset	i	Vestfolds	styre	og	administre‐
rende	direktør	i	saker	som	gjelder	tilbudet	til	brukere,	pasienter	og	pårørende.	Utvalget	
har	ni	medlemmer,	som	er	oppnevnt	av	Sykehuset	i	Vestfolds	styre	etter	forslag	fra	bru‐
kerorganisasjoner.	Medlemmene	er	rekruttert	fra	Funksjonshemmedes	Fellesorganisa‐
sjon	(4),	Voksne	for	barn,	Pensjonistforbundet,	Kreftforeningen,	Samarbeidsforumet	av	
funksjonshemmedes	organisasjoner/	Norsk	Forbund	for	Utviklingshemmede,	samt	
Landsforeningen	mot	Stoffmisbruk,	nå	Ivareta	(hver	1).	
	
Leder	og	nestleder	deltar	på	styremøter	og	styreseminarer	med	talerett,	og	deltar	i	ho‐
vedkvalitetsutvalget	med	tale‐	og	stemmerett.	Brukerutvalget	har	oppnevnt	represen‐
tanter	til	kvalitetsutvalgene	ved	hver	klinikk.	Videre	deltar	også	utvalgslederen	i	pasi‐
entsikkerhetsutvalget,	forskningsutvalget	og	klinisk	etikkomite.	Utvalgets	øvrige	med‐
lemmer	er	involvert	i	pakkeforløp	og	prosjekter,	basert	på	den	kompetanse	og	interesse	
for	det	aktuelle	forløpet.	Administrerende	direktør	er	til	stede	i	brukerutvalgets	møter,	
og	redegjør	for	saker	som	skal	behandles	av	styret.	
	
Brukerutvalget	holdt	sju	møter	i	2018.	Noen	av	sakene	det	har	vært	fokus	på	er	utvik‐
lingsplan	for	Sykehuset	i	Vestfold	og	«Hva	er	viktig	for	deg?»‐dagen	6.	juni,	hvor	utvalget	
også	deltok	aktivt	i	markeringen.	Kontaktlegeordningen	og	bruk	av	pårørendeveileder,	
var	andre	viktige	saker	til	behandling	i	2018.	Sykehuset	i	Vestfold	har	ansatt	en	bruker‐
rådgiver	i	midlertidig	deltidsstilling,	som	har	jobbet	med	å	opprette	en	kompetansebank	
for	brukererfaringer.	
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Ungdomsrådet	skal	bidra	til	å	sikre	god	brukermedvirkning	for	ungdom	ved	Sykehuset	i	
Vestfold,	på	ungdoms	premisser.	Ungdomsrådet	skal	framme	synspunkter	og	saker	som	
kan	bidra	til	å	forbedre	pasienttilbudet	for	unge	brukere.	Rådet	har	9	medlemmer	i	alde‐
ren	13‐26	år,	og	for	perioden	2018‐2020	er	medlemmene	rekruttert	fra	blant	annet	Fo‐
reningen	for	hjertesyke	barn,	Mental	Helse	Ungdom,	Barn‐	og	Ungdomsrevmatiker‐
gruppe	Vestfold,	Norges	Handikapforbunds	Ungdom	og	Autismeforeningen	i	Norge.	
Ungdomsrådet	hadde	8	møter	i	2018.	Sakene	rådet	har	vært	opptatt	av	er	«Hva	er	viktig	
for	deg?»‐dagen	6.	juni	hvor	de	også	deltok	aktivt	i	markeringen,	samt	overgang	fra	barn	
til	voksenavdeling.	Pasient‐	og	brukerombudet	i	Vestfold	har	gitt	orientering	i	ungdoms‐
rådet,	og	rådet	har	skrevet	sak	til	direktørens	ledergruppe	hvor	de	ønsker	å	foreslå	
røyk‐	og	parfymefritt	helsepersonell	ved	Sykehuset	i	Vestfold.	Ungdomsrådet	har	også	
fått	delta	på	ett	av	møtene	til	ungdomsrådet	ved	Oslo	universitetssykehus.	
	
Medvirkning	fra	ansatte	
Sykehuset	i	Vestfold	har	lagt	Hovedavtalens	bestemmelser	om	tillitsvalgtes	rettigheter	
og	plikter	til	grunn	for	samarbeidet	med	de	ansattes	tillitsvalgte.	I	tillegg	er	Helse	Sør‐
Østs	12	prinsipper	om	medvirkning	førende	for	samarbeidet,	sammen	med	andre	rele‐
vante	bestemmelser	i	lov	og	avtaler.	
	
Det	er	et	mål	at	partene	har	felles	forståelse	av	Hovedavtalen.	Det	arbeides	kontinuerlig	
med	å	holde	god	dialog	og	legge	til	rette	for	et	godt	samarbeid,	til	tross	for	at	det	i	en‐
kelte	sammenhenger	er	uenigheter.	
	
Ansatte	har	medvirkning	gjennom	deltakelse	i	helseforetakets	viktigste	styringsorganer:	
helseforetakets	styre,	hovedarbeidsmiljøutvalget	og	de	klinikkvise	arbeidsmiljøutval‐
gene.		
	
Hovedarbeidsmiljøutvalget	har	holdt	8	møter	og	behandlet	i	alt	66	saker.	Hver	av	de	
seks	klinikkene	og	Servicedivisjonen	har	arbeidsmiljøutvalg.	HR‐direktøren	hadde	i	
2018	i	alt	11	kontaktmøter	med	de	tillitsvalgte	fra	alle	fagorganisasjonene	i	helseforeta‐
ket	og	hovedverneombudet.	Administrerende	direktør	hadde	dessuten	6	kontaktmøter	
med	de	hver	av	fagorganisasjonene	som	har	frikjøpte	foretakstillitvalgte	og	hovedverne‐
ombudet.		
	
I	tillegg	til	de	formelle	møtene	er	det	en	rekke	samarbeidsarenaer	gjennom	ulike	kon‐
taktmøter	på	de	ulike	nivåene	i	organisasjonene,	både	sentralt	og	i	klinikkene.	Tillits‐
valgte	og	vernetjeneste	involveres	i	konkrete	saker	på	alle	nivå	i	virksomheten,	med	mål	
om	at	prosesser	og	beslutninger	blir	bedre.	Fagorganisasjonene	og	vernetjenestens	bi‐
drag	er	viktig	i	løsning	av	helseforetakets	oppdrag	og	utvikling.	Helt	sentralt	er	deres	bi‐
drag	i	større	og	mindre	utviklings‐	og	omstillingsprosesser,	i	utvikling	av	arbeidsmiljø	og	
for	å	sikre	at	både	HMS	og	pasientsikkerhetsperspektivet	sees	samlet.		
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	avtale	om	frikjøp	av	foretakstillitsvalgte	og	hovedverneombud	
tilsvarende	9	årsverk.		
	
Vernetjenesten	er	organisert	med	verneombud	i	62	definerte	verneområder,	med	kli‐
nikkverneombud	i	hver	klinikk	og	med	ett	koordinerende	hovedverneombud.	Det	fram‐
kommer	tydelig	av	både	lovverk	og	helseforetakets	eget	HMS‐system	hvor	og	på	hvilken	
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måte	vernetjenesten	skal	delta	og	involveres.	Vernetjenesten	er	særlig	viktig	i	det	konti‐
nuerlige	og	systematiske	HMS‐arbeidet	som	skjer	gjennom	hele	året.	Det	er	utarbeidet	
en	egen	prosedyre	som	tydeliggjør	lederes	HMS‐ansvar.	
	
Medvirkning	i	arbeidet	med	årlig	melding		
Brukerutvalgets	leder	ble	orientert	om	arbeidet	med	årlig	melding	i	januar	2019.	Utkast	
til	årlig	melding	2018	ble	sendt	brukerutvalget,	som	behandlet	saken	i	møte	14.	februar	
2019,	sak	6/19.	Utvalget	tok	utkastet	til	orientering.	
	
De	foretakstillitsvalgte	og	hovedverneombudet	ble	orientert	om	arbeidet	med	årlig	mel‐
ding	i	møte	med	HR‐direktøren	7.	januar	2019.	Det	ble	også	en	gitt	en	orientering	om	
meldingen	i	HR‐direktørens	kontaktmøte	med	de	tillitsvalgte	og	hovedverneombudet	
22.	januar	2019.	Utkast	til	årlig	melding	2018	ble	sendt	de	foretakstillitsvalgte	og	hoved‐
verneombudet.	Mottatte	innspill	og	kommentarer	er	i	hovedsak	innarbeidet	i	meldingen.	
	
2.	 SAMMENDRAG	

2.1	 Positive	resultater	og	uløste	utfordringer	
	
Spesialisthelsetjenesten	er	gitt	i	oppdrag	blant	annet	å	optimalisere	helsegevinsten	i	be‐
folkningen,	gitt	de	ressurser	samfunnet	stiller	til	disposisjon	for	dette	oppdraget.	Det	er	
derfor	med	tilfredshet	styret	konstaterer	at	SAMDATAs	siste	rapport	viser	at	Sykehuset	i	
Vestfold	fortsatt	er	blant	landets	mest	kostnadseffektive	sykehus.	
	
Styret	anerkjenner	Sykehuset	i	Vestfolds	ledelse	og	ansatte	for	det	kontinuerlige	omstil‐
lingsarbeidet	som	også	i	2018	er	gjennomført	for	å	sikre	bærekraftig	utvikling.	Sykehu‐
set	i	Vestfold	har	fortsatt	utfordringer	knyttet	til	sikker	legemiddelhåndtering.	Dette	om‐
rådet	har	i	2018	vært	gjenstand	for	egne	forbedringsprosesser,	i	tillegg	til	deltakelse	i	
Det	Nasjonale	Pasientsikkerhetsprogrammet.	Innføringen	av	felles	elektronisk	kurve	
(MetaVision)	forventes	å	representere	vesentlige	kvalitetsforbedringer	på	dette	feltet.	
	

2.2	 Evaluering	av	egen	virksomhet	og	organisering	
	
Styret	er	tilfreds	med	at	Sykehuset	i	Vestfolds	arbeid	med	å	sikre	bærekraftig	utvikling	
gjør	helseforetaket	i	stand	til	å	fokusere	på	pasientsikkerhet	og	kvalitet.	
	
Styret	vil	fortsatt	være	opptatt	av	å	forsterke	arbeidet	for	pasientsikkerhet	og	kvalitet.	
Styret	vil	også	følge	opp	det	nasjonale	pasientsikkerhetsprogrammet	og	Helse	Sør‐Østs	
kvalitetskrav,	slik	de	er	formulert	i	plan	for	strategisk	utvikling	for	2013	–	2020:	

‐ Reduksjon	av	antall	og	andel	sykehusinfeksjoner	til	tre	prosent	eller	lavere		
‐ Ventetiden	skal	reduseres	og	ingen	pasienter	skal	oppleve	fristbrudd	
‐ Pasienten	skal	få	timeavtale	sammen	med	bekreftelse	på	mottatt	henvisning	

	
Styret	vedtok	i	2018	utviklingsplan	2018‐2035,	der	samhandling	med	kommunene	er	et	
prioritert	satsingsområde.	Forsterket	arbeid	for	digitalisering	og	kompetanseutvikling	
er	to	andre	satsingsområder.	
	
Styret	er	ansvarlig	for	arbeidet	med	å	realisere	Tønsbergprosjektet.	Dette	er	et	arbeid	
som	setter	store	krav	til	organisasjonens	evne	og	vilje	til	omstilling.	
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DEL	II:	 RAPPORTERINGER	

	
3.	 RAPPORTERING	FOR	STYRINGSBUDSKAP	2018	
3.0	 Innledning		

3.0.1	Helseforetakenes	utviklingsplaner	

 Helseforetakets	utviklingsplaner	skal	ferdigstilles	i	2018.	
	
Styret	for	Sykehuset	i	Vestfold	HF	behandlet	helseforetakets	utviklingsplan	på	møte	8.	
mai	2018.	Planen	er	basert	på	de	overordnede	føringene	og	premissene	som	var	gitt	av	
Helse	Sør‐Øst	RHF,	tilpasset	lokale	ønsker	og	behov.		
	
I	tillegg	til	bred	intern	involvering,	lå	det	bak	planen	også	et	omfattende	samarbeid	med	
pasient‐	og	brukerorganisasjoner,	og	med	primærhelsetjenesten	i	Vestfold.	Det	første	ut‐
kastet	til	plan	ble	sendt	på	bred	høring	til	pasient‐	og	brukerorganisasjoner,	kommu‐
nene	i	Vestfold,	statlige	etater,	Vestfold	fylkeskommune	m.fl.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	opplevde	at	det	var	stor	interesse	både	for	å	delta	i	planarbeidet,	og	
for	å	komme	med	formelle	innspill	til	planutkastet.	Det	var	også	stor	grad	av	enighet	om	
de	hovedperspektivene	som	ble	trukket	opp	i	planen.	Disse	vil	bli	nærmere	beskrevet	i	
kapittel	6.	
	
På	møte	den	28.	november	2018	fikk	styret	den	første	saken	om	hvordan	planen	er	fulgt	
opp	etter	at	den	ble	vedtatt	i	mai.	
	
3.1	 Redusere	unødvendig	venting	og	variasjon	i	kapasitetsutnyttelsen	

3.1.1	Ventetid	og	fristbrudd		

 Gjennomsnittlig	ventetid	skal	reduseres	sammenliknet	med	2017.	
	
Per	november	2018	hadde	pasientene	avviklet	fra	ventelistene	i	gjennomsnitt	ventet	i	
58	dager.	Dette	er	like	kort	som	i	2017.	Nyhenviste	pasienter	ventet	i	gjennomsnitt	en	
dag	lenger	i	2018	enn	i	2017.	For	hhv	somatikk,	psykisk	helsevern	og	rusbehandling:	
	

	
	
Det	er	først	og	fremst	innen	ortopedi	at	Sykehuset	i	Vestfold	ikke	har	redusert	ventetid.	
Unntatt	ortopedi	har	helseforetaket	under	måltall	for	ventetid.	Det	er	derfor	satt	i	verk	
flere	tiltak	for	å	redusere	ventetid	innen	ortopedi.	Disse	innebærer	å	gi	tilbud	raskt	til	de	
som	har	ventet	lengst,	øke	operasjonskapasitet	og	økt	samarbeid	med	andre	aktører.	
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 Innen	2021	skal	gjennomsnittlig,	samlet	ventetid	for	alle	tjenesteområder	være	under	
50	dager.	For	2018	skal	gjennomsnittlig	ventetid	være	under	57	dager	innen	somatikk	
og	under	40	dager	innen	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling.	
Ventetid	måles	som	årlig	gjennomsnitt.	

	
Det	er	somatikken	som	må	prioriteres	for	at	Sykehuset	i	Vestfold	skal	komme	ned	på	50	
dager	for	alle	tjenesteområder.	
	
Tiltak	for	å	bedre	måloppnåelsen	er	spesielt	rettet	inn	mot	ortopedi,	da	Sykehuset	i	Vest‐
fold	for	øvrige	fagområder	er	under	måltallet	57	dager	ventetid.	Det	pågår	et	kontinuer‐
lig	arbeid	ved	alle	seksjoner	for	å	redusere	ventetiden	ytterligere.	
	
 Ingen	fristbrudd.	
	

	
	
Ved	Sykehuset	i	Vestfold	er	det	enkelte	fagområder	innenfor	somatikken	som	står	for	
den	negative	utviklingen	mht	fristbrudd.	Det	er	gjennom	høsten	2018	jobbet	med	tiltak	
for	å	snu	utviklingen.	Resultatene	siste	kvartal	tyder	på	at	tiltakene	virker.	Se	også	punkt	
3.1.3.	
	
 Median	tid	til	tjenestestart	skal	reduseres	sammenliknet	med	2017.	(Tiden	mellom	

tidspunktet	henvisningen	er	mottatt	i	spesialisthelsetjenesten	og	tjenestestartdato	
(dato	for	når	prosedyre	er	utført)	for	spesifikke	sykdomsgrupper.	Målet	gjelder	for	syk‐
domsgrupper	der	tid	til	tjenestestart	er	tilgjengelig	som	nasjonale	tall	fra	NPR.)	

	
Median	tid	til	tjenestestart	for	behandlinger	omfattet	av	dette	utvalget	er	redusert	med	
åtte	dager	per	andre	tertial	2018,	sammenlignet	med	samme	periode	i	2017.	For	utred‐
ning	er	tid	til	tjenestestart	for	dette	utvalget	økt	med	syv	dager.	Fordi	miksen	mellom	
behandling	og	utredning	er	endret	gjennom	2018,	er	samlet	tid	til	tjenestestart	for	dette	
utvalget	økt	med	fem	dager	i	perioden	(fra	61	til	66	dager).	
	
 En	større	andel	av	pasientavtalene	skal	overholdes	sammenliknet	med	2017	(passert	

planlagt	tid).	Innen	2021	skal	minst	95	prosent	av	avtalene	overholdes.	
	
Per	utgangen	av	andre	tertial	2018	opplevde	8,6	%	av	pasientene	ved	Sykehuset	i	Vest‐
fold	at	avtalene	ble	brutt	(landet	9,5	%).	I	samme	periode	2017	var	det	7,4	%	av	pasien‐
tene	ved	Sykehuset	i	Vestfold	som	opplevde	slikt	brudd	(landet	9,5	%).	
	
Tiltak	for	å	redusere	andel	avtalebrudd	er	forsterking	av	arbeidet	med	langtidsplanleg‐
ging	for	både	leger	og	annet	helsepersonell	og	prosjekt	med	gjennomgang	av	opera‐
sjonskapasitet	med	formål	å	øke	kapasiteten.	Arbeidet	med	å	redusere	ventetider	vil	i	
seg	selv	redusere	faren	for	brudd.	
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 Andelen	fristbrudd	i	Helse	Sør‐Øst	som	helhet	var	1,5	prosent	i	2017.	Tilsvarende	tall	i	
2016	var	1,2	prosent.	Det	forutsettes	at	de	helseforetak	som	fortsatt	har	fristbrudd	
innretter	driften	slik	at	målet	om	null	fristbrudd	nås.	

	
Andel	fristbrudd	ved	Sykehuset	i	Vestfold	var	ved	utgangen	av	november	2018	på	1,4	%,	
mot	1,2	%	i	2017.	
	
Det	er	spesielt	gastromedisinsk	seksjon	ved	Sykehuset	i	Vestfold	som	har	hatt	utford‐
ringer	med	fristbrudd.	Ved	denne	seksjonen	er	det	gjort	flere	tiltak,	inklusive	økt	bruk	
av	andre	aktører	og	inkludert	bruk	av	HELFO	og	private	avtalespesialister.	Gjennom	
disse	tiltakene	har	seksjonen	oppnådd	nær	0	fristbrudd	mot	slutten	av	2018.	Sykehuset	i	
Vestfold	har	utviklet	en	app	for	ledere,	med	tanke	på	oppfølging	av	pasienter	som	står	i	
fare	for	å	få	fristbrudd.	Denne	appen	brukes	av	hele	helseforetaket.	Sykehuset	i	Vestfold	
har	videre	opprettet	pasientservicekontor,	som	har	til	oppgave	å	finne	alternativt	be‐
handlingssted	for	pasienter	når	seksjonene	identifiserer	fare	for	fristbrudd.	
	

3.1.2	Kreftbehandling		

 Andel	pakkeforløp	gjennomført	innenfor	standard	forløpstid	for	hver	av	de	26	kreftfor‐
mene	skal	være	minst	70	pst.	Variasjonen	i	måloppnåelse	for	pakkeforløp	kreft	på	hel‐
seforetaksnivå	skal	reduseres.	

	
Per	utgangen	av	november	2018	fikk	67	%	av	pasientene	startbehandling	innenfor	nor‐
mert	tid.	For	pasienter	som	fikk	strålebehandling	som	første	behandling,	var	det	kun	43	
%	som	fikk	dette	innenfor	normert	tid.		
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	gjennom	vinteren	og	sommeren	2018	hatt	utfordringer	innen‐
for	særlig	pakkeforløp	brystkreft	og	prostatakreft.	Forløpsgjennomganger	(se	under)	av‐
dekket	flaskehalser	og	tiltak	ble	iverksatt.	I	november	isolert	er	andelen	med	start	in‐
nenfor	normert	tid	77	%.	
	
 Helseforetakene	som	gir	behandlingstilbud	til	kreftpasienter	må	følge	opp	resultatene	

for	pakkeforløp	og	forløpstid	for	kreftpasienter	og	bruke	disse	i	sitt	forbedringsarbeid	
slik	at	målet	nås	i	2018,	jf.	Oppdrag	og	bestilling	2018.	

	
Det	gjennomføres	forløpsgjennomganger	for	alle	de	større	pakkeforløpene,	der	alle	in‐
volverte	fag	og	tjenester,	samt	forløpseier	og	–koordinatorer	møter.	I	disse	møtene	gjen‐
nomgås	resultatene	på	forløpstidsmålingene,	man	identifiserer	flaskehalser	og	tiltak	
gjennom	dialog	mellom	de	involverte.	Etter	en	periode	med	utilfredsstillende	resultater,	
er	arbeidet	med	forløpsgjennomganger	intensivert	gjennom	høsten	2018.	Dette	arbeidet	
fortsetter	inn	i	2019.	
	
 Oslo	universitetssykehus	gjennomfører	3‐strøms	MDT‐møter	for	pakkeforløp	kreft,	for‐

trinnsvis	gynekologisk	kreft,	lungekreft,	urologisk	kreft,	GI‐kreft	og	brystkreft	med	
avansert	behandling	samt	andre	kreftgrupper	der	dette	er	egnet.	Alle	helseforetak	og	
sykehus	deltar	på	3‐strøms	MDT‐møter	for	pasientgrupper	de	utreder	og	behandler.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	deltar	på	3‐strøms	MDT‐møter.	
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3.1.3	Samarbeid	mellom	private	og	offentlige	helsetjenester		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	arbeide	for	bedre	samordning	mellom	helseforetak,	pri‐
vate	leverandører	og	avtalespesialister	for	å	sikre	riktig	kapasitet	og	god	kapasitetsut‐
nyttelse.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	gjennom	eget	pasientservicekontor	satt	i	system	samarbeid	
mellom	helseforetak,	private	leverandører	og	avtalespesialister.	De	ulike	enhetene	ved	
Sykehuset	i	Vestfold	melder	inn	til	pasientservicekontoret	der	enheten	har	kapasitetsut‐
fordringer,	i	form	av	lang	ventetid	og/	eller	fare	for	fristbrudd.	Disse	pasientene	får	til‐
bud	gjennom	HELFO	eller	ved	kjøp	av	private	helsetjenester,	inklusiv	bruk	av	avtalespe‐
sialist.	For	oversikt	over	samlet	kjøp	av	helsetjenester	vises	til	punkt	3.1.4.	
	

3.1.4	Helseforetakenes	kjøp	av	helsetjenester	fra	private	leverandører		

 For	å	sikre	at	Helse	Sør‐Øst	RHF	får	en	samlet	oversikt	over	anskaffelser	gjort	av	helse‐
foretakene,	skal	slike	anskaffelser	rapporteres	løpende	til	det	regionale	helseforetaket.	
Denne	løpende	rapporteringen	skal	samordnes	med	annen	eksisterende	rapportering.	
Det	skal	tas	inn	en	overordnet	rapportering	om	gjennomføringen	i	årlig	melding	2018.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	i	2018	kjøpt	helsetjenester	fra	private	leverandører	for	
3	066	205	kroner,	eller	2	892	646	kroner	når	kompensasjon	for	merverdiavgift	er	truk‐
ket	fra.	
	

3.1.5	Avtalespesialister		

 Helseforetaket	skal	innen	utgangen	av	2018	ha	inngått	samarbeidsavtaler	med	avtale‐
spesialistene	i	sykehusområdet/opptaksområdet.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	i	2018	startet	arbeidet	med	inngåelse	av	lokale	samarbeidsavta‐
ler	med	avtalespesialister	i	Vestfold.	Flere	av	disse	avtalene	er	signert.	Dette	gjelder	
blant	annet	innen	fagområdene	reumatologi,	hjertemedisin,	øre‐nese‐hals	(ØNH).	For	de	
resterende	fagområder,	blant	annet	innen	psykiatri,	pågår	forhandlinger	og	avtaler	for‐
ventes	ferdigstilt	primo	2019.	
	
3.2.	 Prioritere	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	

3.2.1	Høyere	vekst		

 Det	skal	være	høyere	vekst	innen	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbe‐
handling	enn	for	somatikk	på	regionnivå.	Distriktspsykiatriske	sentre	og	psykisk	helse‐
vern	for	barn	og	unge	skal	prioriteres	innen	psykisk	helsevern.	Veksten	skal	måles	i	
gjennomsnittlig	ventetid,	kostnader	(kostnader	til	avskrivninger,	legemidler	og	pen‐
sjon	synliggjøres,	men	holdes	utenfor)	og	aktivitet	(polikliniske	opphold)	(Årsverk	er	
tatt	ut	som	måleparameter.	Årsverkstall	fra	SSB	gir	ikke	en	fullstendig	oversikt	over	
årsverk	etter	sektor	på	grunn	av	reglene	for	innrapportering	av	fellespersonell.).	

 I	årlig	melding	2018	fra	helseforetak	som	gir	tilbud	innen	psykisk	helsevern	og	tverr‐
faglig	spesialisert	rusbehandling	(TSB)	skal	tiltakene	beskrives	og	oppfølgingen	av	
disse	omtales	sammen	med	oversikt	over	måloppnåelse.	Utviklingen	for	henholdsvis	
barn	og	unge,	voksne	og	gravide	rusmisbrukere	som	gis	behandling	i	henholdsvis	psy‐
kisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	skal	framgå	tydelig	i	omtalen.	
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 Prioriteringsmålet	om	at	det	på	regionalt	nivå	skal	være	høyere	vekst	innen	psykisk	
helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	(TSB)	enn	for	somatikk	ble	videre‐
ført	i	2017.	Distriktspsykiatriske	sentre	og	psykisk	helsevern	for	barn	og	unge	skal	
prioriteres	innen	psykisk	helsevern.	Veksten	skal	måles	i	gjennomsnittlig	ventetid,	kost‐
nader	(kostnader	til	avskrivninger,	legemidler	og	pensjon	synliggjøres,	men	holdes	
utenfor),	årsverk	(helseforetak	og	«private	institusjoner	med	oppdragsdokument»)	og	
aktivitet	(polikliniske	konsultasjoner).	I	2017	ble	kravet	om	høyere	vekst	i	kostnader	
innfridd	i	Helse	Sør‐Øst	for	TSB,	men	ikke	for	psykisk	helsevern	for	voksne	og	for	barn	
og	unge.	Målet	om	prosentvis	større	reduksjon	i	ventetider	innen	psykisk	helsevern	og	
TSB	enn	i	somatikken	er	ikke	nådd	på	noen	områder.	Kravet	knyttet	til	økning	i	års‐
verk	ble	innfridd	for	TSB,	men	ikke	innen	psykisk	helsevern	for	voksne	og	for	barn	og	
unge.	Prioriteringsmålet	har	ført	til	en	dreining	i	sykehusenes	oppmerksomhet	og	akti‐
vitet	mot	psykisk	helsevern	og	TSB,	men	det	er	fortsatt	rom	for	forbedringer.	Det	leg‐
ges	til	grunn	at	målet	blir	nådd	for	2018	i	de	helseforetakene	i	Helse	Sør‐Øst	som	gir	
tilbud	til	disse	pasientgruppene.	

	
Det	er	store	utfordringer	knyttet	til	å	måle	om	Sykehuset	i	Vestfold	har	hatt	høyere	vekst	
innen	psykisk	helsevern	(PHV)	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	(TSB)	enn	for	
somatikk.	Eier	har	definert	3	kriterier	som	skal	brukes,	og	de	omtales	nedenfor.	
	
Ventetid	
Sykehuset	i	Vestfold	oppfyller	kravet	om	bedre	utvikling	i	ventetid	for	voksenpsykiatri	
(VOP),	barn‐	og	ungdomspsykiatri	(BUP)	og	TSB	hver	for	seg	enn	somatikk.		Sykehuset	i	
Vestfold	har	gjennom	året	hatt	en	gunstig	ventetidsutvikling.	Innad	i	foretaksgruppen	
har	Sykehuset	i	Vestfold	lave	ventetider	innenfor	PHV	og	TSB.	Pr	november	har	VOP	
kortest,	og	TSB	og	BUP	nest	kortest	ventetid	hittil	i	år	i	Helse	Sør‐Øst.	Det	er	relativt	lite	
antall	pasienter	innenfor	VOP,	BUP	og	særlig	TSB	sammenlignet	med	somatikk.		Det	gjør	
at	tallene	varierer	mer	måned	for	måned	innenfor	f.eks.	TSB,	hvor	det	var	30	pasienter	
som	stod	og	ventet	per	31.	desember	2018.	
	
Antall	konsultasjoner	
Antall	polikliniske	konsultasjoner	er	mer	krevende	å	forholde	seg	til,	da	utviklingen	i	til‐
budet	til	flere	pasientgrupper	påvirkes	av	overgang	fra	«mange»	enkeltopphold	til	et	
strukturert	poliklinisk	dagtilbud.	DPS	arbeider	for	et	«pasientens	helsevesen»	hvor	det	
gis	et	strukturert	halvdagstilbud	ved	oppstart.	Det	tilbys	fire‐dagers	behandling	av	
angst,	samt	internettbasert	behandling.	Disse	nye	og	effektive	måtene	å	tilby	behandling	
på	vil	framover	kunne	fortsatt	gi	lav	ventetid	og	rask	hjelp,	men	vil	på	den	annen	side	
medføre	en	svakere	vekst	i	polikliniske	konsultasjoner	enn	ved	å	videreføre	tradisjonelt	
behandlingsforløp.	Denne	typen	endringer	er	ikke	hensyntatt	i	vurderingen	nedenfor,	da	
det	ikke	ligger	i	eiers	kriterier	for	målingen	av	vekst.		Det	reelle	bildet	er	at	veksten	der‐
for	er	høyere	enn	det	som	framgår	av	rapporteringen.	
	
Antall	konsultasjoner	for	områdene	innenfor	prioriteringsregelen	samlet	vokser	mer	
enn	innenfor	somatikk.		Områdene	VOP	og	BUP	vokser	hver	for	seg	mer	enn	somatikk.	
Sykehuset	i	Vestfold	har	ikke	bare	hatt	større	vekst	enn	egen	somatikk	i	2018,	men	også	
stor	vekst	sammenlignet	med	øvrige	helseforetak	i	Helse	Sør‐Øst.		Særlig	VOP	har	vokst	
mye	(ca.	15%,	mest	i	Helse	Sør‐Øst),	noe	som	tilsier	at	veksten	vil	avta	i	2019.		Derimot	
er	det	en	nedgang	i	antall	konsultasjoner	innenfor	TSB.		Det	er	komplekst	og	mange	år‐
saker	til	manglende	vekst	på	dette	området.		Noe	har	med	endringer	innenfor	LAR	å	
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gjøre,	noe	har	med	antall	pasienter	på	venteliste	å	gjøre,	og	noe	er	nevnt	i	innlednings‐
vis:	Behandlingstilbudet	er	endret	til	det	bedre	for	pasienten,	og	det	gir	færre	konsulta‐
sjoner	per	pasientforløp.	
	
I	løpet	av	2018	er	det	lagt	til	rette	for	økning	i	bemanningen	på	BUP	og	TSB.		Det	har	
vært	krevende	rekrutteringsprosesser,	som	for	enkelte	stillinger	fortsetter	inn	i	2019.		
Økningen	som	sakte	men	sikkert	har	kommet,	har	resultert	i	at	BUP	og	TSB	har	nådd	et	
høyere	aktivitetsnivå	mot	slutten	av	året.	Behandlere	og	ledere	følges	nå	tettere	opp	i	
forhold	til	aktivtetsbudsjett.		Det	forventes	derfor	at	ventetidene	blir	kortere	i	2019,	selv	
om	avvisningsratene	for	VOP	og	BUP	fortsatt	skal	reduseres	(ingen	avviste	TSB‐henvis‐
ninger	i	2018).	
	
Kostnader	
Kostnadsutviklingen	er	parallell	med	aktivitetsutviklingen.	For	områdene	innenfor	prio‐
riteringsregelen	samlet	vokser	kostnadene	mer	enn	innenfor	somatikk.	Imidlertid	er	det	
en	noe	lavere	vekst	innenfor	TSB.	Noe	av	årsaken	til	dette	er	at	det	er	krevende	å	rekrut‐
tere	personell	med	riktig	kompetanse.	
	
Samlet	sett	har	Sykehuset	i	Vestfold	hatt	en	utvikling	som	oppfyller	prioriteringsregelen,	
men	har	noen	utfordringer	knyttet	til	området	TSB.	Dette	må	ses	i	sammenheng	med	fo‐
retakets	mulighet	og	evne	til	å	rekruttere	riktig	kompetanse,	men	også	hvordan	pasient‐
tilbudet	er	tilpasset	behovet	i	befolkningen.	
	
Når	det	gjelder	gravide	rusmisbrukere,	tas	det	rutinemessig	graviditetstest	av	alle	kvin‐
ner	ved	innkomstdøgn.	Noen	graviditeter	oppdages	og	adresseres,	enten	til	videre	be‐
handling	eller	avbrudd.	Oppdager	fastlege	eller	kommune	graviditet	hos	aktive	rusav‐
hengige,	tas	de	inn	i	døgnavdeling	senest	innen	7	dager,	men	som	regel	tidligere.	Syke‐
huset	i	Vestfold	har	hatt	få	gravide	i	denne	kategorien	de	siste	årene.	Alle	inneliggende	
kvinner	i	fertil	alder	får	tilbud	om	gratis	langtidsvirkende	prevensjon,	i	samarbeid	med	
gynekologisk	seksjon.	
	

3.2.2	Tvang		

 Færre	tvangsinnleggelser	i	psykisk	helsevern	enn	i	2017.	
	
I	2018	var	det	i	sum	332	(inkl	BUP	totalt	338)	tvangsinnleggelser	(innlagte	i	hht	§§	3‐2	
og	3‐3	i	psykisk	helsevern),	mens	totalt	antall	innleggelser	var	1716	(VOP,	dvs	PFA	og	
DPS,	inkl	BUP	er	antall	innleggelser	totalt	1	782).	Andel	på	tvang	VOP	19,35%	(inkl	BUP	
18,96%).	
	
I	2017	var	det	færre	innleggelser	totalt:	1	552	(1	612	inkl	BUP),	av	disse	var	292	på	
tvang	(inkl	BUP	294),	dvs	andelen	tvang	utgjorde	18,81%	(inkl.	BUP	18,23%).	Flere	fak‐
torer	kan	medvirke	til	at	målet	med	færre	tvangsinnleggelser	ikke	er	oppnådd.	Ingen	
klare	årsaker	peker	seg	ut.	Innføring	av	samtykkebasert	modell	i	psykisk	helsevern	og	
kortere	innleggelser	på	døgn,	kan	være	noen	blant	flere	forhold.	Trenden	bør	følges	
framfor	å	se	variasjon	kun	fra	ett	år	til	et	annet.	Konklusjon	er	at	det	har	vært	flere	
tvangsinnleggelser	i	psykisk	helsevern	i	Sykehuset	i	Vestfold	i	2018	enn	i	2017.	
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Det	skal	etableres	en	BET	(basal	eksponeringsterapi)	døgnseksjon	i	DPS.	Det	forventes	
at	denne	enheten	kan	bidra	til	en	mer	helhetlig	og	målrettet	behandling	for	noen	pasi‐
entgrupper,	som	vi	ser	har	hyppige	innleggelser	på	akuttseksjonen,	og	som	utfordrer	
samhandlingen	mellom	tjenestenivåene.	
	
 Færre	pasienter	med	tvangsmiddelvedtak	i	psykisk	helsevern	(døgnbehandling)	enn	i	

2017.	
	
I	2018	var	det	flere	personer	enn	i	2017	med	minst	ett	tvangsmiddelvedtak.	Gjennom‐
snittlig	antall	tvangsmiddel	per	pasient	som	har	hatt	minst	ett	tvangsmiddelvedtak	per	
år	i	døgnbehandling	har	en	klar	nedgang	fra	7,3	i	2017	til	5,7	i	2018	(VOP).	Unike	perso‐
ner	med	tvangsmiddelvedtak	i	VOP	var	116	i	2018	og	unike	personer	var	97	i	2017.	I	
2018	var	det	123	personer	med	minst	ett	tvangsmiddelvedtak	(BUP	og	VOP	samlet)	og	
104	personer	i	2017	(BUP	og	VOP).	For	VOP	var	det	i	2018	antall	§	4‐8	vedtak	totalt	662	
og	i	2017	var	det	totalt	704	vedtak.	Nedgang	er	størst	på	bruk	av	mekaniske	tvangsmid‐
ler.	Når	BUP‐vedtakene	tas	med,	er	det	flere	§	4‐8‐	vedtak	totalt,	men	dette	er	på	bak‐
grunn	av	flere	fastholdinger	på	to	enkelt	pasienter	i	BUP.	Antall	vedtak	i	snitt	per	person	
i	VOP	har	gått	ned,	men	ikke	antall	unike	pasienter	med	tvangsmiddelvedtak	i	psykisk	
helsevern	når	årene	2017	og	2018	sammenlignes.	Ser	en	fra	måned	til	måned,	er	det	be‐
tydelige	variasjoner	i	tallene.	Dette	kan	bl.a.	tyde	på	varierende	sykdomsbilde	hos	pasi‐
entpopulasjonen	som	til	enhver	tid	er	innlagt,	men	man	må	også	vurdere	andre	forhold	
som	andel	fast	ansatte	og	fagutdannete.	
	
Det	er	iverksatt	flere	tiltak	i	akuttseksjonen	for	å	redusere	bruk	av	tvang	og	sikre	at	all	
bruk	av	tvang,	når	dette	er	uomgjengelig	nødvendig,	skjer	på	en	skånsom	og	respektfull	
måte.	Det	er	fokus	på	korrekt	registrering.	Avdelingen	har	regelmessig	undervisning	i	
etikk	og	lovverk,	ukentlig	simuleringstrening	(SIM)	med	vekt	på	deeskalerende	og	aner‐
kjennende	kommunikasjon,	og	alt	klinisk	personell	skal	i	løpet	av	våren	2019	ha	gjen‐
nomført	kurs	i	terapeutisk	møte	med	aggresjon	(TERMA).	Sykehuset	i	Vestfold	har	utar‐
beidet	en	målrettet	handlingsplan	i	samarbeid	med	brukerutvalget,	etter	å	ha	mottatt	en	
rekke	anbefalinger	i	Sivilombudsmannens	rapport	etter	besøk	10.‐12.	april	2018.	Medio	
mai	2019	flytter	akuttseksjonen	inn	i	nytt	sykehusbygg,	der	det	er	tilrettelagt	for	utgang	
og	fysisk	aktivitet	for	alle	pasienter.	I	planlegging	av	bygget	har	det	blitt	lagt	vekt	på	løs‐
ninger	som	kan	bidra	til	mindre	bruk	av	tvang.	Bruk	av	mekaniske	og	kjemiske	tvangs‐
midler	er	fra	2019	tatt	inn	lederavtalegrunnlaget	i	klinikk	psykisk	helse	og	rusbehand‐
ling.	
	

3.2.3	Pakkeforløp		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	implementere	pakkeforløpene	for	psykisk	helse	og	rus.	
 Helseforetakene	skal	implementere	pakkeforløpene	for	psykisk	helse	og	rus.	Det	vises	

til	Nasjonal	plan	for	implementering	av	pakkeforløp	for	psykisk	helse	og	rus	2018‐
2020.	Forberedende	aktiviteter	gjøres	høsten	2018	slik	at	det	fra	1.	januar	2019	er	mu‐
lig	å	motta	henvisninger	til,	og	behandle	pasienter	i	pakkeforløp	for	psykisk	helse	og	
rus.	Dette	inkluderer	blant	annet:	/	Sørge	for	at	praksis	i	spesialisthelsetjenesten	blir	
endret	i	tråd	med	anbefalingene	i	pakkeforløpene.	/	Etablere	forløpskoordinatorer	i	
spesialisthelsetjenesten.	/	Sørge	for	innføring	av	nødvendig	funksjonalitet	i	EPJ‐syste‐
mene	for	mottak	av	henvisninger	til	pakkeforløp,	registrering	av	koder	og	arbeidsflyt	
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for	håndtering	av	pakkeforløpene.	/	Sørge	for	at	rapportering	av	forløpsinformasjon	
til	Norsk	pasientregister	(NPR)	gjøres	etter	gjeldende	krav.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	i	2018	forberedt	innføring	av	pakkeforløpene	for	psykisk	helse	
og	rus,	slik	at	det	fra	01.01.19	er	mulig	å	motta	henvisninger	til	og	behandle	pasienter	i	
pakkeforløpene	innen	PHV	og	TSB.	Arbeidet	har	vært	organisert	med	prosjektleder	på	
klinikknivå,	som	har	fulgt	opp	de	enkelte	forløpene	med	bistand	av	prosessveiledere,	for	
å	oppnå	de	nødvendige	tilpasningene.	Arbeidet	har	involvert	både	brukere,	fastleger	og	
medarbeidere.	Klinikken	er	tilført	ekstra	midler	for	2019	til	forløpskoordinatorer,	som	
er	fordelt	til	pakkeforløp	barn,	voksen	og	TSB.	Det	lokale	apparatet	innenfor	registrering	
og	arbeidsflyt	i	EPJ,	samt	rapportering,	er	på	plass	i	Sykehuset	i	Vestfold,	men	framdrif‐
ten	lokalt	er	avhengig	av	at	regionale	løsninger	og	systemer	for	registrering	av	koder	er	
opprettet.	
	

3.2.4	Avvisning	av	pasienter	ved	distriktspsykiatriske	sentre		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	arbeide	aktivt	for	å	redusere	avvisningsrate	ved	distrikts‐
psykiatriske	sentre	innen	psykisk	helsevern.	

	
Distriktspsykiatriske	sentre	i	Vestfold	har	de	siste	årene	arbeidet	aktivt	med	å	sørge	for	
at	pasientene	mottar	hjelp	raskest	mulig	på	rett	nivå,	og	derigjennom	redusere	antall	
unødige	henvisninger	til	spesialisthelsetjenesten.	Andelen	avviste	ved	distriktspsykiat‐
riske	sentre	ble	redusert	fra	15,5%	i	2017	til	13,4%	i	2018.	
	

3.2.5	Utskrivningsklare	pasienter		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	registrere	utskrivningsklare	pasienter	innen	psykisk	helse‐
vern	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	samt	inngå	samarbeidsrutiner	med	
kommunene	for	å	forberede	utskrivninger	av	disse	pasientene,	jf.	innføring	av	beta‐
lingsplikt	for	kommunene	fra	2019.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	registrerer	utskrivningsklare	pasienter	innen	psykisk	helsevern	og	
tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling.	Forhandlinger	om	revisjon	av	gjeldende	samar‐
beidsavtalene	er	igangsatt,	men	ikke	fullført.	
	

3.2.6	Avbrudd	i	døgnbehandling	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling		

 Registrere	avslutningstype	og	sikre	færrest	mulig	avbrudd	i	døgnbehandling	innen	
tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling.	

	
Det	registreres	Avbrudd	i	døgnbehandling	med	avslutningstype	Dropout	og	Utvist.	Det	
er	flere	tiltak	som	gjennomføres	for	å	redusere	avbrudd	i	døgnbehandling.	Disse	retter	
seg	spesielt	mot	den	største	gruppen	med	dropout,	nemlig	de	som	ikke	møter	til	planlagt	
innleggelse.	
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3.2.7	Tilbud	til	barn	og	unge		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	videreføre	satsing	på	bedre	helsetjenester	til	barn	og	unge	
i	barnevernet,	herunder	bidra	til	regional	utvikling	av	modeller	for	utredning	av	barn	i	
barnevernet.	Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	utvide	det	ambulante	arbeidet	inn	mot	bar‐
nevernet.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	viderefører	satsing	på	bedre	helsetjenester	til	barn	og	unge	i	barne‐
vernet,	ved	blant	annet	å	bidra	med	klinisk	arbeid	inn	i	det	to‐årige	forskningsprosjektet	
CARE	(Children	At	Risk	Evaluation)	‐prosjektet	som	BUPA	deltar	i,	knyttet	opp	mot	
Forskningsrådet,	UiO	og	Helsedirektoratet.	CARE	skal	se	på	om	tidlig	utredning	av	om‐
sorgsplasserte	vil	ha	betydning	for	videre	tjenestetilbud.	Begge	deler,	både	tidlig	utred‐
ning	og	betydning	for	videre	tjenestetilbud,	skal	vurderes	i	CARE‐prosjektet.	Prosjektet	
har	to	års	varighet	og	går	ut	2019.	For	øvrig	er	det	etablert	et	fast	samarbeid	på	leder‐
nivå	mellom	BUPA	og	BUFETAT,	for	å	drøfte	felles	problemstillinger	og	overordnet	sam‐
arbeid.	
	

3.2.8	Tilbud	til	innsatte	i	fengsel		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	iverksette	tiltak	for	å	øke	tilgjengeligheten	til	psykisk	hel‐
severn	for	innsatte	i	fengsler,	herunder	språklige	og	kulturelt	tilrettelagte	tilbud	for	
samiske	innsatte.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	praktiserer	både	innenfor	DPS	og	TSB	at	innsatte	fra	fengsler	får	
samme	vurdering	til	rettighet,	utredning	og	behandling	som	andre.	Om	tilbudet	til	den	
enkelte	gis	i	poliklinikk,	fengsel	og/	eller	som	soning,	vil	avhenge	av	situasjonen.	
	
3.3.	 Bedre	kvalitet	og	pasientsikkerhet	

3.3.1	Pasientsikkerhetsprogrammet	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	styrke	innsatsen	i	pasientsikkerhetsprogrammet	og	sikre	
at	tiltakspakkene	fra	pasientsikkerhetsprogrammet,	inkludert	kartlegging	av	pasients‐
kader	og	pasientsikkerhetskultur	videreføres	etter	2018.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	etablert	styringsgruppe	for	pasientsikkerhetsprogrammet.	Alle	
obligatoriske	innsatsområder	er	implementert	i	Sykehuset	i	Vestfold,	og	resultater	føl‐
ges	regelmessig	opp	i	programstyret.	Målinger	viser	at	Sykehuset	i	Vestfold	for	de	fleste	
områder	er	i	grønt	område	for	implementering.	Det	er	fortsatt	viktig	med	fokus	på	inn‐
satsområdene	i	pasientsikkerhetsprogrammet,	fordi	om	selve	programmet	er	avsluttet.	
Det	er	oppnevnt	representant	fra	kvalitetsenheten	i	Sykehuset	i	Vestfold	til	oppfølging	
av	nasjonal	satsing,	i	regi	av	Helsedirektoratet	og	Helse	Sør‐Øst.	Sykehuset	i	Vestfold	vil	
derfor	videreføre	innsatsområdene	i	2019.	For	å	få	kvalitetshevende	effekt	av	de	ulike	
innsatsområdene,	er	det	viktig	at	ledere	i	Sykehuset	i	Vestfold	følger	opp	resultatene	i	de	
ulike	innsatsområder.	
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 Rapportering:	Andel	relevante	enheter	i	regionen	hvor	tiltakspakkene	i	pasientsikker‐
hetsprogrammet	er	implementert.	/	Mål:	100	%	/	Datakilde:	RHFs	rapportering	til	pa‐
sientsikkerhetsprogrammet	/	Publiseringsfrekvens:	Årlig	

	
Resultater	for	Sykehuset	i	Vestfold	fra	pasientsikkerhetsprogrammet,	implementering:	

	
	

3.3.2	Infeksjoner	og	resistens	

 30	pst.	reduksjon	i	samlet	forbruk	av	bredspektrede	antibiotika	i	norske	sykehus	i	2020	
sammenliknet	med	2012.	(Målt	som	disse	fem	bredspektrede	midlene:	Karbapenemer,	
2.	og	3.	generasjons	cefalosporiner,	penicillin	med	enzymhemmer	og	kinoloner).	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	per	2.	tertial	2018	en	reduksjon	i	bruk	av	bredspektrede	antibi‐
otika	med	24,5%	sammenlignet	med	2012.	Forbruk	og	reduksjon	for	de	enkelte	bred‐
spektrede	antibiotika	vises	i	figur	under.	
	

	
	

Innsatsområde Antall relevante enheter Antall enheter som har 

implementert tiltakene

Prosentvis mål på 

spredning

Trygg kirurgi 3 3 100

Samstemming av legemiddellister 35 35 100

Behandling av hjerneslag 1 1 100

Urinveisinfeksjoner 31 31 100

Infeksjon ved SVK 34 34 100

Trykksår 32 32 100

Fall 31 31 100

Forebygging av selvmord 7 7 100

Forebygging av overdosedødsfall 5 5 100

Nye innsatsområder oppstart 2017

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 0

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 1 1 100

Forebygge underernæring 32 30 93,75

Trygg utskriving med brukermedvirkning 0

Tall på spredning
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 Bruken	av	bredspektret	antibiotika	i	spesialisthelsetjenesten	skal	reduseres	med	30	
pst.	i	perioden	2012	til	2020.	I	Helse	Sør‐Øst	som	helhet	er	bruken	så	langt	redusert	
med	ca.	8	prosent.	Det	legges	til	grunn	at	helseforetakene	arbeider	videre	med	tiltak	
på	dette	området.	Helseforetak	som	ikke	allerede	kan	vise	til	betydelig	bedre	resultater	
enn	gjennomsnittet	må	intensivere	arbeidet	slik	at	målet	kan	nås.	1	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	en	betydelig	større	reduksjon	i	forbruk	av	bredspektret	antibio‐
tika	(24,5%)	enn	for	foretaksgruppen	Helse	Sør‐Øst	som	helhet	(8%).	Det	er	fortsatt	be‐
hov	for	ytterligere	reduksjon	i	Sykehuset	i	Vestfold.	Antibiotika‐styringsgruppen	(A‐
team)	ved	Sykehuset	i	Vestfold	har	utarbeidet	en	handlingsplan	med	tiltak	for	ytterli‐
gere	reduksjon	i	forbruk	av	bredspektret	antibiotika.	Tiltak	som	Audit	(Lokal	gjennom‐
gang	av	antibiotikabruk),	innføring	av	hurtigdiagnostikk	av	virus,	undervisning	inklusiv	
E‐læring	og	revisjon	av	antibiotikastyringsprogram	(ASP),	vil	bli	videreført	i	2019.	
	
 Sykehusinfeksjoner	er	redusert	til	under	tre	prosent.	
	
Gjennom	2018	har	registrerte	sykehusinfeksjoner	ved	Sykehuset	i	Vestfold	stabilt	vært	
under	3	%.	Ved	siste	prevalensundersøkelse	i	november	var	resultatet	1,8	%	for	Sykehu‐
set	i	Vestfold	samlet.	Tilsvarende	tall	ved	prevalensregistreringene	februar,	mai	og	sep‐
tember	var	hhv	2,5	%,	0,9	%	og	2,6	%.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	sikre	utvikling	av	antibiotikastyringsprogram	i	sykehus,	i	

tråd	med	Helse‐	og	omsorgsdepartements	handlingsplan	mot	antibiotikaresistens	mot	
2020.	

	
Det	er	etablert	antibiotikastyrigsprogram	i	Sykehuset	i	Vestfold.	Arbeidet	ledes	av	smit‐
tevernoverlege	og	fag‐	og	samhandlingsdirektør.	Antibiotika‐styringsgruppen	(A‐team)	
ved	Sykehuset	i	Vestfold	vil	revidere	programmet	i	2019,	for	å	sikre	korrekt	bruk	av	an‐
tibiotika,	samt	fortsatt	reduksjon	av	bredspektret	antibiotika.	
	

3.3.3	Uønskede	hendelser	

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

	
Resultater	fra	GTT	viser	en	reduksjon	i	antall	skader	ved	Sykehuset	i	Vestfold	målt	ut	fra	
undersøkelsen	i	2012.	Det	gis	ikke	ut	resultater	på	HF‐nivå,	bare	klinikkvise	resultater.	
Dersom	man	slår	sammen	tall	fra	medisin	og	kirurgi	henholdsvis	i	2012	og	2018,	er	det	
en	reduksjon	på	28%	av	skader	ved	Sykehuset	i	Vestfold	i	aktuell	periode.	Spesielt	viser	
målinger	i	Medisinsk	klinikk	en	stabil	nedgang.	For	Kirurgisk	klinikk	er	skadetall	uend‐
ret	siste	2	år.	
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Ved	Medisinsk	klinikk	og	Kirurgisk	klinikk	i	Sykehuset	i	Vestfold	oppsto	det	en	pasient‐
skade	under	hhv	8	%	og	19	%	av	oppholdene	i	2017.	
	
	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Medisinsk	
klinikk	

14,5	 15	 18	 16	 10	 8	

Kirurgisk	
klinikk	

23	 19	 16	 10	 19	 19	

	
 Helseforetakene	skal	følge	regionale	føringer	for	håndtering	av	uønskede	hendelser.	

Helseforetakene	skal	følge	regional	retningslinje	for	publisering	av	uønskede	hendel‐
ser.	

	
Meldekulturen	i	avvikssystemet	EQS	ved	Sykehuset	i	Vestfold	vurderes	som	god.	Avvik	
behandles	lokalt,	men	ved	behov	løftes	hendelsene	til	det	sentrale	skadeutvalget,	PSU,	i	
henhold	til	regionale	føringer	for	håndtering	av	uønskede	hendelser.	Uønskede	hendel‐
ser	publiseres	anonymisert.	
	

3.3.4	Kvalitetsindikatorer	

 Rapportering:	30	dagers	overlevelse	etter	innleggelse	i	2017	(uansett	årsak	til	innleg‐
gelse)	/	Datakilde:	Folkehelseinstituttet	/	Publiseringsfrekvens:	Årlig	

	
Resultat	for	Sykehuset	i	Vestfold	95,2%	mot	landsgjennomsnitt	95,4%.	
	
 Rapportering:	30	dagers	overlevelse	etter	innleggelse	for	hjerneslag	i	2017	/	Data‐

kilde:	Folkehelseinstituttet	/	Publiseringsfrekvens:	Årlig	
	
Resultat	for	Sykehuset	i	Vestfold	87,1%	mot	landsgjennomsnitt	87,7%.	
	
 Rapportering:	30	dagers	overlevelse	etter	innleggelse	for	hoftebrudd	i	2017	/	Data‐

kilde:	Folkehelseinstituttet	/	Publiseringsfrekvens:	Årlig	
	
Resultat	for	Sykehuset	i	Vestfold	91,7%	som	er	på	nivå	med	91,6%	i	hele	landet.	
	
 Rapportering:	30	dagers	overlevelse	etter	innleggelse	for	hjerteinfarkt	i	2017	/	Data‐

kilde:	Folkehelseinstituttet	/	Publiseringsfrekvens:	Årlig	
	
Resultat	for	Sykehuset	i	Vestfold	93,6%,	som	er	nest	høyest	i	landet	(92,1%	landsgjen‐
nomsnitt).	
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3.3.5	Helse‐	og	kvalitetsregistre	

 Rapportering:	Andel	episoder	rapportert	med	korrekt	behandlingssted	til	Norsk	pasi‐
entregister	/	Mål:	100	%	/	Datakilde:	Norsk	pasientregister	/	Publiseringsfrekvens:	
Tertialvis	

	
Ved	overgangen	til	DIPS	oktober	2008	ble	organisasjonsnummeret	til	Sykehuset	i	Vest‐
fold,	Somatikk	Tønsberg	valgt	som	nummeret	man	benytter	i	rapportering	av	henvis‐
ninger	og	aktivitet	til	Norsk	Pasientregister	(NPR).	Styringsindikatoren	Andel	korrekt	
identifiserte	episoder	gjenspeiler	at	NPR	ikke	lenger	aksepterer	dette.	Helseforetak	skal	
rapportere	på	behandlingssted.		
	
Per	andre	tertial	2018	var	42	%	av	alle	episoder	ved	Sykehuset	i	Vestfold	rapportert	
med	korrekt	behandlingssted,	og	ikke	bare	Sykehuset	i	Vestfold,	Somatikk	Tønsberg.	Det	
er	satt	i	gang	et	arbeid	overfor	Sykehuspartner,	med	bistand	fra	DIPS,	for	å	få	endret	or‐
ganisasjonsnummeroppsettet	i	DIPS,	slik	at	Sykehuset	i	Vestfold	får	dette	på	plass.	
	

3.3.6	Legemiddelbruk,	‐forsyning	og	‐håndtering	

 Det	skal,	i	samarbeid	med	Sykehusapotekene,	legges	til	rette	for	utvikling	av	lukket	le‐
gemiddelsløyfe.	

	
I	2019	innføres	elektronisk	kurve	ved	Sykehuset	i	Vestfold	(MetaVision),	som	ledd	i	
bredding	av	regional	elektronisk	kurveløsning.	Elektronisk	kurveløsning	er	en	forutset‐
ning	for	innføring	av	lukket	legemiddelsløyfe.	Sykehuset	i	Vestfold	vil	starte	implemen‐
tering	av	lukket	legemiddelsløyfe,	når	MetaVision	er	fullt	implementert	i	løpet	av	2019.	
	

3.3.7	Korridorpasienter	

 Ingen	korridorpasienter.	
	
Per	november	2018	var	andelen	korridorpasienter	2,9	%	i	Sykehuset	i	Vestfold.	
	
 Å	ligge	i	korridor	er	en	uverdig	situasjon	for	pasienten	og	et	hinder	for	god	kvalitet	i	

behandlingen.	I	2017	var	andelen	korridorpasienter	1,6	pst.	i	Helse	Sør‐Øst	som	helhet.	
Det	vises	til	at	det	ikke	skal	være	korridorpasienter,	og	helseforetaket	må	innrette	sin	
virksomhet	med	sikte	på	at	dette	målet	nås.	

	
Andel	korridorpasienter	ved	Sykehuset	i	Vestfold	har	vært	høyt	i	2018.	Det	er	derfor	satt	
inn	flere	tiltak	for	å	redusere	andelen.	En	gjennomgang	av	rutiner	for	korrekt	registre‐
ring	av	korridorpasienter	er	gjennomført	i	hele	organisasjonen.	Videre	er	det	i	2018	
etablert	beredskapssenger	i	Kirurgisk	klinikk,	ved	overbelegg	og	korridorpasienter.	I	
Medisinsk	klinikk	er	dette	tiltaket	etablert	fra	tidligere.	Det	arbeides	for	å	heve	kompe‐
tansen,	slik	at	en	i	større	grad	kan	ta	i	bruk	satellittsenger	ved	kapasitetsutfordringer	
(pasient	blir	plassert	i	annen	seksjon	enn	mest	naturlig	fagenhet,	ut	fra	aktuelt	sykdoms‐
bilde).	For	året	samlet	har	det	ikke	vært	noen	entydig	utvikling	i	riktig	retning.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	et	høyt	antall	utskrivningsklare	pasienter,	sett	i	forhold	til	
andre	helseforetak.	Dette	kan	være	medvirkende	årsak	til	korridorpasienter.	Sykehuset	i	
Vestfold	er	i	dialog	med	kommuner	i	Vestfold	gjennom	samhandlingsutvalget	(SU),	for	å	
redusere	antall	utskrivningsklare	pasienter.	
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3.3.8	Timeavtale	

 Pasienten	får	timeavtale	sammen	med	bekreftelse	på	mottatt	henvisning.	
	
Pasienter	ved	Sykehuset	i	Vestfold	får	timeavtale	sammen	med	bekreftelse	på	mottatt	
henvisning	i	80,7%	per	oktober	2018.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	arbeider	med	å	redusere	ventetid,	samt	ytterligere	forsterke	lang‐
tidsplanlegging	spesielt	for	leger,	for	å	øke	andel	pasienter	som	får	timeavtale	sammen	
med	bekreftelse	på	mottatt	time.	
	

3.3.9	Kvalitets‐	og	fagutvikling	

 Minst	20	pst.	av	pasienter	med	akutt	hjerneinfarkt	får	intravenøs	trombolysebehand‐
ling.	

	
I	2018	fikk	23,8	%	av	pasienter	med	akutt	hjerneinfarkt	trombolysebehandling	ved	Sy‐
kehuset	i	Vestfold.	Dette	tredje	høyeste	andel	i	landet	og	godt	over	måltallet	på	20%.	
	
 Minst	50	pst.	av	pasienter	med	hjerneinfarkt	som	er	trombolysebehandlet,	får	denne	

behandlingen	innen	40	minutter	etter	innleggelse.	
	
Tall	fra	Norsk	hjerneslagregister	viser	at	86,4%	av	pasienter	per	2.	tertial	får	trombolyse	
innen	40	minutter	ved	Sykehuset	i	Vestfold,	mot	landsgjennomsnitt	72,3%.	
	
 Andel	dialysepasienter	som	får	hjemmedialyse	skal	være	minst	30	pst.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	andel	av	hjemmedialyse	på	32,4%,	som	er	bedre	enn	måltallet	
og	tredje	høyeste	andel	i	Norge.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	implementere	pakkeforløpene	for	hjerneslag.	
	
Pakkeforløp	hjerneslag	er	implementert	i	Sykehuset	i	Vestfold.	På	bakgrunn	av	mang‐
lende	resultater	for	trombolysebehandling,	ble	det	utarbeidet	eget	pasientforløp	for	
hjerneslag	i	perioden	2016‐2017.	Dette	styrket	resultatene	for	trombolysebehandling	
betydelig,	og	gjorde	innføring	av	pakkeforløp	slag	mindre	utfordrende	for	organisasjo‐
nen.	Kompetansen	hos	medarbeidere	blir	styrket	og	vedlikeholdt	ved	regelmessige	tre‐
ninger	i	Sykehuset	i	Vestfolds	simuleringssenter	(SIM‐Senter).	I	2018	ble	det	gjennom‐
ført	12	slike	tverrfaglige	treninger.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	etablere	rutiner	for	god	overføring	fra	barne‐	til	vokseno‐

rientert	helsetjeneste	ut	fra	best	tilgjengelig	kunnskap.	Rutinene	skal	omfatte	overfø‐
ring	internt	i	helseforetaket	og	ved	utskriving	til	primærhelsetjenesten.	Rutinene	utar‐
beides	i	samarbeid	med	ungdomsrådet.	

	
Det	er	etablert	rutiner	for	overføring	av	barn	med	betydelige	behov	for	helsehjelp	mel‐
lom	barneseksjonen	og	voksenmedisinske	avdelinger.	I	overføringsmøter	får	pasient	og	
pårørende,	samt	kommunalt	helse‐	og	hjelpeapparat	tilbud	om	deltakelse.	I	møtene	blir	
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det	avtalt	fast	moderpost	for	pasienten,	uavhengig	av	sykdomsbilde	ved	framtidige	inn‐
leggelser.	Hensikten	er	å	sikre	høyest	mulig	grad	av	trygghet	hos	pasienten.	Ved	mindre	
kompliserte	tilfeller,	utarbeides	det	et	oppsummerende	notat	fra	barneseksjonen	før	
overføring.	Barneseksjonen	vil	i	2019	arbeide	for	å	heve	aldersgrensen	for	alle	pasienter	
fra	16	til	18	år	ved	seksjonen.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	redusere	uberettiget	variasjon	i	tilbudet	til	pasienter	med	

kols,	jf.	SKDEs	helseatlas.	
	
Helseatlas	for	KOLS‐pasienter	ble	sist	oppdatert	for	tre	år	siden,	og	viste	den	gang	høy	
forekomst	av	KOLS‐relaterte	kontakter	med	helsetjenesten,	både	i	primærhelsetjenesten	
og	i	kommunehelsetjenesten	i	Vestfold.	Det	er	utarbeidet	og	vedtatt	innført	pasientfor‐
løp	for	KOLS‐pasienter	ved	Sykehuset	i	Vestfold.	Sentrale	virkemidler	i	pasientforløpet	
er	egenbehandlingsplan,	KOLS‐mappe	og	digitalisert	monitorering.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	styrke	arbeidet	med	tidlig	diagnostisering	og	oppføl‐

ging/veiledning	av	autismespekterforstyrrelser	(ASF),	samt	stimulere	til	forpliktende	
samarbeidsavtaler	mellom	helseforetak/sykehus	og	kommuner.	

	
Glenne	regionale	senter	for	autisme	ved	Sykehuset	i	Vestfold	har	ansvaret	for	spesialist‐
helsetjenestetilbudet	for	mennesker	med	tilstander	innenfor	autismespekteret.	Glenne	
tilbyr	spesialiserte	tjenester	til	mennesker	med	autismespekterforstyrrelser	i	lokalt	sy‐
kehusområde.	Senteret	har	som	hovedoppgaver	utredning,	diagnostikk	og	behandling	
av	autismespekterforstyrrelser,	inkludert	komorbide	tilstander,	samt	samhandling	med	
kommunene	rundt	kompetanseoverføring	og	kompetanseutvikling.	
	
 Pakkeforløp	hjerneslag	(akuttfasen)	ble	lagt	fram	i	desember	2017,	og	blir	implemen‐

tert	fra	2018.	Helseforetakene	må	sikre	at	pakkeforløpene	blir	registrert	i	henhold	til	
Helsedirektoratets	informasjonsbrev.	Helseforetakene	bør	følge	med	på	de	registrerte	
dataene	gjennom	norsk	hjerneslagregisters	digitale	løsning.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	registrerer	i	henhold	til	Helsedirektoratets	informasjonsbrev,	og	
følger	med	på	data	og	resultater	i	Norsk	hjerneslagsregisters	interaktive	løsning,	jfr	
blant	annet	avsnitt	3.3.9,	andre	punkt.	
	
 Endring	i	screeningsprogrammet	for	livmorhalskreft	trer	i	kraft	nasjonalt	1.	januar	

2019	og	skal	implementeres	gradvis	fram	til	1.	januar	2022.	Overføring	av	volum	av	
prøver	fra	avgivende	helseforetak	eller	private	leverandør	til	mottakende	helseforetak	
skal	avtales	mellom	partene	og	skje	i	takt	med	kapasitetsoppbygging	eller	‐nedbyg‐
ging.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	vil	følge	opp	de	signaler	og	beslutninger	som	tas	i	forhold	til	dette.	
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3.3.10	Forskning	og	innovasjon		

 Antall	kliniske	behandlingsstudier	er	økt	sammenliknet	med	2017.	Telling	av	pasient‐
deltakelse	skal	følge	ny	nasjonal	standard	når	denne	er	etablert.	

	

	
Grafen	viser	utviklingen	i	forskningsaktivitet	målt	i	forskningspoeng	ved	Sykehuset	i	
Vestfold	fra	2006	til	2017	(ny	og	gammel	utregning).	Forskningspoengene	regnes	ut	fra	
antall	poeng	for	publikasjoner,	doktorgrader	og	tildeling	av	ekstern	finansiering.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	publisert	sine	kliniske	studier	på	helsenorge.no,	og	gjennom	
dette	gjort	Sykehuset	i	Vestfolds	tilbud	kjent	ut	over	eget	helseforetak.	
	
Innovasjonsvirksomheten	i	Sykehuset	i	Vestfold	er	fortsatt	preget	av	høy	aktivitet.	Flere	
prosjekter	er	eksternt	finansiert.	Prosjekter	knyttet	til	Utviklingsplanen	for	Sykehuset	i	
Vestfold,	f.eks	kronikere	og	«de	som	trenger	oss	mest»,	har	prioritet.	Avstandsoppføl‐
ging	inngår	som	en	komponent	i	flere	av	prosjektene.	
	

3.3.11	Omlegging	av	«Raskere	tilbake»‐ordningen	

 «Raskere	tilbake»‐ordningen	avvikles	og	inngår	fra	2018	i	ordinær	drift.	Helseforeta‐
kene	skal	sørge	for	en	planmessig	omlegging	og	integrering	i	ordinære	pasienttilbud	
av	de	tiltak	som	har	vist	seg	å	ha	god	effekt	og	som	har	bidratt	til	samtidighet	i	be‐
handling	og	arbeidsrettet	bistand.	Dette	med	grunnlag	i	anbefalinger	fra	de	regionale	
helseforetakene	til	Helse‐	og	omsorgsdepartementet	i	brev	av	28.	april	2017	og	supple‐
rende	dialog	mellom	Helse	Sør‐Øst	RHF	og	helseforetakene.	Helseforetakene	må	ha	po‐
liklinisk	tilbud	for	henholdsvis	muskel‐/skjelettlidelser	og	angst/depresjon	operative	
fra	januar	2018	i	egen	regi,	eller	sørge	for	at	tjenestene	tilgjengeliggjøres	for	eget	opp‐
taksområde	gjennom	avtaler	med	eller	kjøp	fra	andre	helseforetak	eller	private	leve‐
randører	fram	til	helseforetaket	har	tilbudet	etablert.	Omleggingen	innebærer	at	dette	
blir	ordinær	pasientbehandling	og	dermed	vil	kunne	bli	finansiert	av	ISF	og	laborato‐
rie‐	og	radiologiske	takster.	Pasienter	som	får	behandling	gjennom	disse	behandlings‐
tilbudene	skal	fortsatt	registreres	til	NPR	med	debitorkode	20.	Det	skal	tilrettelegges	



26	
 

for	muligheten	for	følgeforskning	knyttet	til	omleggingen,	og	det	skal	redegjøres	for	
bruk	av	midler	satt	av	til	tilbudene	som	etableres	og/eller	videreføres.	Det	vil	bli	stilt	
krav	om	rapportering	og	oversendelse	av	planer	for	videreføring	og	utvikling	av	tilbu‐
det	som	nevnt	over.	Helseforetaket	bes	innen	1.	mars	2018	oversende	informasjon	om	
status	og	videre	plan	for	omleggingen	til	Helse	Sør‐Øst	RHF.	Nedtrappings‐	og	avvik‐
lingskostnader	for	tilbud	som	ikke	vil	bli	videreført	vil	bli	finansiert	av	overførbare	
midler	fra	den	tidligere	ordningen.	Dette	konkretiseres	i	direkte	dialog	mellom	Helse	
Sør‐Øst	RHF	og	helseforetaket.	

	
Klinikk	fysikalsk	medisin	og	rehabilitering	(KFMR)	
Sykehuset	i	Vestfold	var	et	av	foretakene	i	Helse	Sør‐Øst	som	hadde	størst	Raskere	til‐
bake‐aktivitet,	med	lokasjoner	på	Hønefoss,	i	Skien	og	i	Tønsberg.		Sykehuset	i	Vestfold	
ble	tilført	om	lag	12	mill.	kroner	for	å	finansiere	videreføring	av	hele	aktiviteten	i	tre	fyl‐
ker	inn	i	2018,	og	omstillingskostnaden	for	nedbemanning	fra	aktivitet	i	tre	fylker	til	ett	
(ca.	12,5	årsverk).		Tilskuddet	var	ikke	tilstrekkelig	og	Sykehuset	i	Vestfold	måttet	dekke	
deler	av	nedbemanningskostnaden	av	egne	midler.		Poliklinikkene	på	Hønefoss	og	i	
Skien	ble	lagt	ned.	For	Vestfolds	del	ble	det	vedtatt	å	videreføre	poliklinikken	i	Tønsberg,	
samlokalisert	med	Helse	og	arbeid‐tilbudet	i	Klinikk	for	psykiatri	og	rus	(KPR)	og	den	
forebyggende	aktiviteten	og	samarbeidet	med	NAV	(IBedrift).	Tilbudet	har	knyttet	til	
seg	stor	forskningsaktivitet,	og	effekten	er	dokumentert	i	til	sammen	10	publiserte	artik‐
ler.		
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	innenfor	sin	totale	budsjettramme	(inkl.	midlene	tildelt	til	RT)	
og	i	sitt	«sørge‐for»‐område,	funnet	rom	for	både	å	videreføre	den	aktiviteten	som	ble	
definert	i	OBD	2018	(poliklinisk	tilbud	for	henholdsvis	muskel‐/skjelettlidelser	og	
angst/depresjon),	og	også	videreføre	IBedrift	på	foretakets	eget	initiativ.	
	
Fra	10.05.18	har	Raskere	tilbake‐tilbudet	vært	gitt	på	poliklinikken	i	Tønsberg.	Tilbudet	
består	av	en	ordinær	individuell	poliklinikk,	undervisning	i	grupper	og	forebyggende	ak‐
tivitet	(IBedrift).	Fra	01.05.18	og	ut	2018	ble	det	gjennomført	2790	pasientkontakter.	
Det	har	gjennomsnittlig	vært	ca	4,3	konsultasjoner	pr	pasient	i	2018.	
	
Samarbeid	med	NAV	Vestfold	og	Telemark	
Sykehuset	i	Vestfold	har	en	tett	dialog	med	NAV,	spesielt	knyttet	til	IBedrift‐	konseptet.	
Det	planlegges	et	enda	tettere	samarbeid,	der	sykehusets	IBedrift	aktivitet,	sammen	med	
Arbeidslivssenteret	i	NAV,	har	en	felles	tilnærming	og	samordnete	tiltak	ut	mot	større	
bedrifter	med	spesielt	høyt	sykefravær.	
	
Klinikk	for	psykiatri	og	rus	
For	Klinikk	for	psykiatri	og	rus	innebar	endringen	at	ansvar	for	videre	drift	fra	01.06.18	
ble	overført	til	Vestfold	DPS.	Terapeuter	i	prosjektet	er	nå	ansatt	i	klinikken	på	ordinært	
vis.	Tidligere	fagansvarlig	har	fratrådt	sin	stilling	f.o.m.	31.12.18,	og	inntak	til	Arbeid	og	
helse	foregår	nå	via	ordinært	inntaksteam.	
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Samarbeid	mellom	Klinikk	for	psykiatri	og	rus	og	Klinikk	for	fysikalsk	medisin	og	rehabili‐
tering	
Arbeidet	er	planlagt	videreført	i	samarbeid	mellom	klinikkene,	i	henhold	til	de	prinsip‐
per	som	er	meldt	inn	til	Helse	Sør‐Øst.	Disse	er:	
	
Organisering	

 Raskere	tilbake	i	Vestfold	er	et	sømløst	samarbeid	på	tvers	av	en	somatisk	og	en	
psykiatrisk	klinikk.	Dette	er	uvanlig,	og	det	er	lyktes	godt	med	å	bygge	en	felles	
faglig	modell	og	kultur.	

 Tilbudet	i	Vestfold	er	samlokalisert,	dvs.	at	fagfolk	fra	de	to	fagmiljøene	jobber	i	
de	samme	lokalene,	som	ligger	utenfor	sykehusområdet.	

 Tilbudet	i	Vestfold	kjennetegnes	ved	samtidighet	i	tilbudet	til	pasientene.	Det	er	
preget	av	en	tverrfaglighet,	som	strekker	seg	lenger	enn	at	ulike	profesjoner	an‐
satt	på	samme	sted	jobber	med	det	samme.	Her	møtes	to	sterke	fagmiljøer	ut	fra	
en	forståelse	av	at	for	denne	pasientgruppen	er	man	bedre	sammen	enn	hver	for	
seg.	

 Konseptet	og	grunntanken	i	hele	Helse	og	arbeid‐	tilbudet	bygger	på	en	holistisk	
funksjonsforståelse.	Det	knyttes	lite	tid	og	oppmerksomhet	mot	diagnosen	og	
plagene.	Fokuset	rettes	framover	mot	deltakelse	i	samfunn	og	arbeidsliv	tross	ut‐
fordringer.		

 Denne	måten	å	organisere	tilbudet	på	er	riktig	med	tanke	på	å	møte	pasientenes	
behov.	Imidlertid	har	organiseringen	ført	til	administrative	og	tekniske	utford‐
ringer.	I	utgangspunktet	er	somatisk	aktivitet	og	psykiatrisk	aktivitet	to	isolerte	
siloer	i	helsevesenet	–	administrativt.	

	
Utforming	

 Lav	terskel	for	henvisning	og	kort	ventetid.	
 Korttidstilbud	og	få	individuelle	konsultasjoner	
 Kombinasjon	av	psykoedukasjon,	mestringskurs	og	ulike	former	for	korttidste‐

rapi.	
 Pasientene	får	anledning	til	å	ta	tak	i	ulike	plager	samtidig	og	på	samme	sted.	
 Brukerperspektivet	står	sentralt.	Det	er	et	aktivt	samarbeid	mellom	pasienter	og	

behandlere.	
 Samarbeid	med	NAVs	arbeidslivssenter	og	NAV	lokalt.	

	
Følgeforskning	
Som	nevnt	har	Sykehuset	i	Vestfold	hatt	høy	forskningsaktivitet	knyttet	til	Helse	og	ar‐
beid/IBedrift.	Forskningen	har	så	langt	vist	at	innretningen	på	tilbudet	og	innholdet	gir	
effekt.	Sykehuset	i	Vestfold	har	også	et	sterkt	ønske	om	å	fortsette	å	evaluere	aktiviteten,	
og	har	god	forskningskompetanse	knyttet	til	tilbudene.	Det	vurderes	som	ønskelig	å	
kunne	øremerke	midler	til	videre	følgeforskning	på	Helse	og	arbeid/IBedrift.	
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3.3.12	Samhandling	med	kommunehelsetjenesten	

 Det	skal	i	samarbeid	med	Helsedirektoratet	og	kommunene	etableres	en	ordning	for	
opplæring	og	bruk	av	akutthjelpere	(det	vises	til	akuttmedisinforskriften	§	5).	Sykehu‐
set	i	Vestfold	HF	skal	bidra	i	dette	arbeidet.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	i	2018	ikke	deltatt	i	arbeidet	med	opplæring	og	bruk	av	akutt‐
hjelpere.	Det	er	flere	andre	kompetansehevende	tiltak	som	er	pågående	i	samhandling	
med	kommunehelsetjenesten.	Det	er	i	2018	etablert	en	kunnskapsportal	i	samhandling	
mellom	Sykehuset	i	Vestfold	og	kommunene,	for	deling	av	prosedyrer	og	kompetansehe‐
ving	hos	ansatte.	Videre	pågår	flere	samhandlingsprosjekter.	Det	er	utviklet	et	generisk	
samhandlingsforløp.	Det	gjennomføres	dessuten	flere	prosjekter	innen	fagspesifikke	
områder,	som	innovasjonsprosjekter,	ambulerende	tjenester	og	hospiteringsordninger.	
	
 Rapportering:	Antall	helseforetak	som	deltar	i	læringsnettvettverk	Gode	pasientforløp	

i	2018.	/	Datakilde:	Helseforetakene	rapporterer	for	perioden	1.1.2017‐31.12.2018.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	deltar	ikke	i	dette	nettverket.	
	

3.3.13	Brukermedvirkning	

 Rapportering:	Pasienters	erfaringer	med	døgnopphold	innen	psykisk	helsevern	2016	/	
Datakilde:	Folkehelseinstituttet	/	Publiseringsfrekvens:	Publisert	i	oktober	2017	

	

	
Alle	tabeller	under	pkt.	3.3.13	angir	tall	for	Sykehuset	i	Vestfold	for	2016.	
	
 Rapportering:	Brukererfaringer	med	fødsel‐	og	barselomsorgen	i	2016	/	Datakilde:	

Folkehelseinstituttet	/	Publiseringsfrekvens:	Publisert	i	desember	2017	
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 Rapportering:	Pasienters	erfaringer	med	døgnopphold	innen	tverrfaglig	spesialisert	

rusbehandling	(TSB)	i	2017	/	Datakilde:	Folkehelseinstituttet	/	Publiseringsfrekvens:	
Publisert	i	desember	2017	

	
Utdrag	fra	tabell,	enkeltspørsmål,	Passopp	2016	TSB	ved	Sykehuset	i	Vestfold.	

	

	
	
 Bidra	til	opplæring	av	helsepersonell	i	samvalg	og	implementering	av	samvalgsverktøy	

fra	Helsenorge.no.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	retningslinje	for	samvalg.	Helse	Sør‐Øst	har	også	laget	e‐læ‐
ringskurs	om	samvalg	for	helsepersonell,	som	ligger	i	Læringsportalen	og	som	brukes	
lokalt	i	opplæring	i	samvalg.	
	

3.3.14	Tilstedeværelse	av	jordmor	

 I	2017	ble	det	stilt	krav	om	at	helseforetakene	skulle	dokumentere	i	sine	avvikssyste‐
mer	hendelser	der	anbefalingen	om	tilstedeværelse	av	jordmor	ikke	ble	fulgt	opp.	
Helse‐	og	omsorgsdepartementet	bemerker	at	det	i	alle	årlige	meldinger	fra	de	regio‐
nale	helseforetakene	i	2017	er	rapportert	at	de	dokumenterer	avvik	fra	anbefalingen	
om	tilstedeværelse	av	jordmor	og	bruker	resultatene	i	eget	forbedringsarbeid.	Avvik‐
ene	blir	dokumentert	ulikt,	for	eksempel	i	ulike	systemer	og	perioder.	De	regionale	hel‐
seforetakene	skal	rapportere	andel	fødsler	der	anbefalingen	ikke	er	fulgt	opp.	Departe‐
mentet	foreslår	at	det	gjøres	en	felles	rapportering	på	dette	for	alle	regioner	med	tall	
for	3.	tertial	2018.	
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Tall	for	Sykehuset	i	Vestfold	tredje	tertial	2018:	
‐	 511	vaginale	fødsler	
‐	 34	blanke	besvarelser	
‐	 477	oppført	korrekt	
o	 447	hadde	en‐til‐en		
o	 30	ikke	en‐til‐en	(typisk	begrunnelse	var	«samtidighetskonflikt»,	døgn	med	
mange	forløsninger)	
o	 Andel	93,7	%	
	
3.4.	 Bemanning,	kompetanse,	ledelse	og	organisering		
	
Heltidskultur	
Sykehuset	i	Vestfold	arbeider	målrettet	for	å	styrke	heltidskulturen.	Over	år	har	dette	
vært	et	mål	for	å	bedre	pasientsikkerheten	og	styrke	kompetansen	og	kontinuiteten	hos	
ansatte.	Ledelsen	i	Sykehuset	i	Vestfold	har	hatt	saken	på	dagsorden	i	løpet	av	året	og	
det	følges	opp.	Det	er	iverksatt	en	rekke	tiltak,	som	bruk	av	bemanningsenhet	med	hele	
stillinger,	eventuelt	i	kombinasjon	med	sengepost	og	bemanningspool,	bedre	ressurssty‐
ring	og	optimal	arbeidstidsplanlegging,	frivillig	hyppigere	helgearbeid,	trainee‐ordning,	
frivillige	langturnuser	i	helgene,	samt	andre	mer	holdningspregede	initiativ	for	å	redu‐
sere	den	frivillige	og	ønskede	deltiden.	I	diskusjonene	om	heltid	og	deltid	er	det	ellers	
viktig	å	få	fram	den	betydningen	heltid	har	for	arbeidsmiljø,	effektivitet	og	kvalitet.	
	
Utviklingen	i	andel	heltid	viser	en	svak	bedring.	Handlingsrommet	for	nye	og	effektfulle	
tiltak	er	begrenset	innenfor	de	ulike	rammer	som	er	satt.	Det	er	stadig	en	utfordring	at	
mye	av	deltiden	er	frivillig.	Det	er	erkjent	at	arbeid	hver	tredje	helg	utløser	deltid.	En	ho‐
vednøkkel	for	å	få	bukt	med	deltid	er	at	det	må	arbeides	flere	timer	i	helgene.	I	denne	
balansegangen	mellom	de	ulike	partenes	interesser	kreves	det	enighet.	Deltidsansatte	
blir	oppfordret	til	å	registrere	ufrivillig	deltid	i	personalportalen.	Trainee‐programmet	
er	et	viktig	tiltak	både	i	forhold	til	målet	om	heltidskultur	for	sykepleiere	og	for	rekrutte‐
ring	av	faglig	dyktige	og	fleksible	sykepleiere	til	seksjonene.	
	

3.4.1	ForBedring	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	gjennomføre	den	felles	kartleggingen	av	arbeidsmiljø	og	
pasientsikkerhetskultur	(ForBedring)	i	2018	med	metodikk	som	gjør	det	mulig	å	sam‐
menlikne	resultatene	mellom	sykehus	og	helseregioner.	Det	skal	gjennomføres	forbed‐
ringstiltak	på	identifiserte	forbedringsområder	når	undersøkelsen	er	gjennomført.	Vi‐
dere	skal	resultater	på	nasjonale	indikatorer	for	pasientsikkerhetskultur	rapporteres	
til	Helsedirektoratet.	

	
Den	nasjonale	spørreundersøkelsen	ForBedring	ble	gjennomført	over	en	fireukerspe‐
riode	i	februar	/mars	2018	og	oppnådde	en	svarprosent	på	76%.	Undersøkelsen	kart‐
legger	hver	seksjons	arbeidsmiljø	og	pasientsikkerhetskultur.	Oppfølgingen	har	skjedd	
etter	en	strukturert	metodikk,	som	munner	ut	i	lokale	gruppesamtaler	og	som	resulterer	
i	minimum	to	konkrete	forbedringstiltak.	Ansvaret	for	disse	tiltakene	plasseres,	tidfestes	
og	følges	opp.	Det	er	variasjoner	i	oppfølgingen	i	seksjonene.	Undersøkelsen	ligger	også	
til	grunn	for	den	årlige	medarbeidersamtalen	som	hver	enkelt	ansatt	tilbys.	De	nasjonale	
indikatorene	for	pasientsikkerhetskultur	er	rapportert	til	Helsedirektoratet.	
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3.4.2	Sykefravær	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	arbeide	for	at	sykefraværet	i	alle	enheter	reduseres	med	
minimum	0,15	prosentpoeng	i	løpet	av	2018.	

	
Det	arbeides	kontinuerlig	med	en	rekke	tiltak	for	å	forebygge	og	redusere	sykefraværet.	
Hver	enkelt	ansatt	med	sykefravær	følges	opp	etter	fastsatte	rammer	av	sin	leder.	Det	
gjøres	en	særlig	innsats	rettet	mot	de	enheter	som	har	spesielt	høyt	fravær	og	det	gis	bi‐
stand	blant	annet	fra	NAVs	arbeidslivssenter	og	HR.	Sykefraværet	varierer	i	de	ulike	en‐
hetene;	enkelte	har	lykkes	i	å	holde	fraværet	lavt,	enkelte	har	lykkes	å	redusere	fravæ‐
ret,	mens	andre	har	høyt	fravær	og	lykkes	heller	ikke	med	å	redusere	det.	Samlet	sett	
har	sykehuset	pr	oktober	et	sykefravær	på	7,3%,	som	er	0,2%	høyere	enn	i	2017.	
	

3.4.3	Kompetanseutvikling	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	samarbeide	med	Helse	Sør‐Øst	RHF	om	å	utvikle	en	felles	
regional	strategi	for	å	utdanne,	rekruttere,	beholde	og	utvikle	kompetanse	hos	medar‐
beidere.	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal,	i	dialog	med	de	relevante	utdanningsinstitusjonene,	ar‐
beide	for	å	få	utdanninger	bedre	i	samsvar	med	tjenestenes	behov	og	skal	i	denne	dia‐
logen	også	arbeide	for	at	opptak	av	studenter	og	gjennomføring	av	praksis	er	tilpasset	
både	kapasitet	og	læringsutbytter.	

	
Det	samarbeides	med	Helse	Sør‐Øst	for	å	finne	tilnærming	og	metode	for	å	følge	opp	
oppdraget	om	å	utvikle	en	felles	regional	strategi	for	å	utdanne,	rekruttere,	beholde	og	
utvikle	kompetanse	hos	medarbeidere.	Dette	har	vært	tema	for	flere	regionale	møter.	
Det	pågår	kartlegging	av	hvor	foretakene	står,	og	siktemålet	er	å	identifisere	treffsikre	
tiltak	som	kan	settes	inn	på	rett	nivå.	Med	grunnlag	i	en	sentral	rammeavtale	mellom	
Helse	Sør‐Øst	og	samarbeidende	utdanningsinstitusjoner	om	utdanning,	forskning,	faglig	
utviklingsarbeid	og	innovasjon,	har	Sykehuset	i	Vestfold	tatt	initiativ	til	å	inngå	samar‐
beidsavtale	med	Universitetet	i	Sørøst‐Norge	(USN).	Det	er	god	dialog	mellom	partene,	
selv	om	det	tar	tid	å	få	avtalen	ferdigstilt.	Samarbeidet	med	USN,	tidligere	Høgskolen	i	
Vestfold,	har	en	lang	historie	og	foregår	på	flere	nivåer.	Fra	Sykehuset	i	Vestfolds	side	er	
det	primære	målbildet	å	få	samsvar	mellom	de	utdanninger	som	tilbys	og	Sykehuset	i	
Vestfolds	behov,	samt	å	kunne	gi	de	studenter	som	har	praksis	i	sykehuset	godt	lærings‐
utbytte.	
	
I	2018	er	det	også	etablert	samtaler	med	Vestfold	fylkeskommune	og	fagskolene	i	Vest‐
fold,	med	sikte	på	å	få	på	plass	en	samarbeidsavtale	med	fylkeskommunen.	Avtalen	skal	
sikre	at	det	faglige	innholdet	i	ulike	fagarbeiderutdanninger	er	relevant	og	oppdatert,	at	
det	understøtter	framtidige	behov	og	at	det	samarbeides	tett	om	lærlinger	i	sykehuset.	
Videre	skal	det	sikres	at	fagskolene	etablerer	og	gjennomfører	fagskoleløp	rettet	mot	
den	kompetanse	som	sykehuset	har	behov	for.	
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3.4.4	Legers	spesialistutdanning	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	må	sikre	at	det	er	utarbeidet	planer	og	læringsaktiviteter	for	
innfasing	av	ny	spesialitet	i	akutt‐	og	mottaksmedisin	samt	utarbeide	planer	og	forbe‐
rede	iverksetting	av	del	2	og	3	i	ny	modell	for	legers	spesialistutdanning.	

	
Sykehuset	har	pågående	et	grundig	arbeid	og	har	lagt	planer	for	å	innfri	kravene,	slik	at	
det	kan	søkes	om	ny	spesialitet	i	akutt‐	og	mottaksmedisin	fra	01.03.19.	Det	skjer	videre	
et	omfattende	arbeid	med	stor	ressursinnsats	både	sentralt	i	helseforetaket,	i	klinikkene,	
i	avdelingene	og	innenfor	hver	enkelt	seksjon	og	spesialitet,	for	å	iverksette	del	2	og	del	
3	i	ny	modell	for	legers	spesialistutdanning.	
	

3.4.5	Spesialsykepleiere	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	ha	en	strategi	som	bidrar	til	gode	rekrutterings‐	og	utdan‐
ningsplaner	for	spesialsykepleiere	innen	ABIOK‐	og	jordmorfagene.	Herunder	må	det	
sikres	praksisplasser	tilpasset	framtidig	behov	i	spesialavdelinger.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	vurderer	regelmessig	spesialsykepleierbehov,	utdanningsstillinger	
og	tilhørende	praksisplasser.	Ny	kompetansestrategi	er	under	utarbeidelse.	Strategien	
skal	blant	annet	omhandle	tiltak	for	å	rekruttere,	beholde	og	utvikle	personell	med	spe‐
sialkompetanse	innen	utvalgte,	sårbare	fagområder	som	operasjonssykepleie	og	inten‐
sivsykepleie.	
	

3.4.6	Lærlinger	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	ha	lærlingplasser	innen	helsefagarbeiderfaget.	
	
Det	er	etablert	13	lærlingeplasser	innen	helsefagarbeiderfaget	ved	Sykehuset	i	Vestfold.	
	

3.4.7	Vaksine	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	legge	til	rette	for	at	alt	personell	hvert	år	får	tilbud	om	se‐
songinfluensavaksine	slik	at	WHO	og	EUs	målsetning	om	75	prosent	vaksinasjonsdek‐
ning	for	helsepersonell	kan	nås.	

	
Det	er	gjennomført	en	grundig	innsats	for	å	få	helsepersonell	til	å	ta	influensavaksine,	og	
målet	om	75	%	vaksinasjonsdekning	er	tilnærmet	nådd.	I	2018	ble	det	gitt	3	014	vaksi‐
ner,	mot	1	747	i	2017.	Veksten	er	aller	høyest	i	de	kliniske	seksjonene,	hvor	de	mest	sår‐
bare	pasienter	ligger.	Dette	gir	Sykehuset	i	Vestfold	et	samlet	resultat	på	68%.	
	
	 	



33	
 

3.6.	 E‐helse	‐	Modernisering	og	digitalisering	

3.6.1	Informasjonssikkerhet	og	personvern		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	påse	at	krav	som	følge	av	EUs	personvernforordning	
(GDPR)	ivaretas,	og	sikre	at	de	til	enhver	tid	gjeldende	krav	til	informasjonssikkerhet	
og	personvern	kontinuerlig	ivaretas	ved	drift	og	forvaltning	og	hensyntas	i	alle	end‐
ringsprosesser.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	gir	personvern	og	informasjonssikkerhet	stor	oppmerksomhet.	Det	
etablert	egen	stilling	som	personvernombud	og	egen	funksjon	som	informasjonssikker‐
hetsleder,	med	oppgaver	i	tråd	med	felles	regionalt	styringssystem	for	informasjonssik‐
kerhet.	Stillingene	og	funksjonene	er	samorganisert	i	ny	stabsavdeling	for	sikkerhet	og	
beredskap.		Arbeidet	med	tilpasninger	i	tråd	med	bestemmelsene	i	GDPR	er	godt	i	gang.	
Som	følge	av	Konsernrevisjonens	undersøkelse	i	helseforetakene	vedr.	status	i	helse‐
foretakene,	arbeides	det	nå	med	revidert	handlings‐	og	framdriftsplan	for	arbeidet.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	bidra	til	å	revidere	felles	regionalt	styringssystem	for	in‐

formasjonssikkerhet	i	henhold	til	de	krav	og	endringer	som	ligger	i	innføringen	av	EUs	
personvernforordning	(GDPR)	og	effektuere	endringene	i	eget	styringssystem	for	infor‐
masjonssikkerhet.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	deltar	i	arbeidet	med	å	revidere	felles	regionalt	styringssystem	for	
informasjonssikkerhet.	Første	versjon	av	systemet	er	implementert	i	foretaket	og	doku‐
mentene	vil	bli	revidert,	som	følge	av	endringer	i	det	regionale	samarbeidet.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	i	takt	med	regional	plan	for	utrulling	av	løsning	for	statis‐

tisk	logganalyse	bidra	til	at	denne	blir	tatt	i	bruk.	Statistisk	logganalyse	gir	helsefore‐
takene	verktøy	som	gir	mulighet	for	systematisk	gjennomgang	av	logger.	Sykehuset	i	
Vestfold	HF	skal	implementere	rutiner	for	å	gjennomgå	identifiserte	unormale	oppslag	
og	håndtering	av	uberettigede	oppslag.	

	
Løsning	er	under	pilotering	ved	Oslo	universitetssykehus.	Sykehuset	i	Vestfold	vil	ta	i	
bruk	løsningen	i	tråd	med	regional	plan	for	utrulling,	i	lys	av	erfaringene	under	pilote‐
ring.	
	

3.6.2	Gjennomføring	av	IKT‐prosjekter		

 Prosjektveiviseren	skal	benyttes	i	alle	IKT‐prosjekter.	Styringsdokumentasjon	fra	pro‐
sjektene	skal	være	dokumentert,	transparent	og	tilgjengelig.	Sykehuset	i	Vestfold	HF	
skal	benytte	CA	PPM	for	registering	og	oppfølging	av	alle	IKT‐prosjekter.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	benytter	prosjektveiviseren	i	IKT‐prosjekter.	Alle	prosjekter	er	godt	
dokumentert,	transparent	og	tilgjengelige.	Sykehuset	i	Vestfold	har	tatt	CA	PPM	i	bruk	
for	registrering	og	oppfølging	av	IKT‐prosjekter.	Arbeidet	med	CA	PPM	vil	bli	forsterket	i	
2019,	slik	at	nytteverdien	realiseres	i	enda	større	grad	framover.	
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3.6.3	Innføring	av	regionale	løsninger		

 Sykehuspartner	er	felles	tjenesteleverandør	til	helseforetakene	i	regionen	innen	IKT‐,	
HR‐	og	logistikktjenester.	Sykehuspartner	har	ansvar	for	å	levere	fellestjenester,	inklu‐
sive	drift	og	forvaltning	av	infrastruktur	og	IKT‐løsninger.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	benytter	Sykehuspartner	som	sin	driftsleverandør	for	IKT‐,	HR‐	og	
logistikktjenester	og	‐løsninger.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	sammen	med	Sykehuspartner	kartlegge,	planlegge	og	der‐

etter	iverksette	applikasjonssanering	og	konsolidering.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	gjennomført	applikasjonssanering	og	konsolidering.	Arbeidet	
ble	ferdigstilt	i	mai	2018.	Sykehuset	i	Vestfold	forvalter	i	dag	applikasjonsporteføljen,	og	
har	oversikt	over	denne	i	«Artikkel	30‐protokollen».	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	innføre	regionale	løsninger	i	henhold	til	regional	gjen‐

nomføringsplan.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	forholder	seg	til	den	regionale	planen	for	innføring	av	regionale	løs‐
ninger.	Innføring	av	Kreftbehandlingssystemet	CMS	og	Automatisk	tildeling	av	fødsels‐
nummer	er	ferdigstilt.	Sykehuset	i	Vestfold	er	i	ferd	med	å	innføre	Metavision.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	bidra	til	gjennomføring	av	regionale	prosjekter	for	innfø‐

ring	av	modernisert	Folkeregister	og	innføring	av	helse‐ID.	
	
Dette	tiltaket	ble	ikke	startet	i	2018,	men	Sykehuset	i	Vestfold	vil	starte	innføring	når	det	
blir	helseforetakets	tur	til	å	motta	disse	prosjektene.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	arbeide	med	IKT‐standardisering,	informasjonsdeling	og	

mobile	løsninger	som	understøtter	gode	og	trygge	pasientforløp.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	innført	standardisert	DIPS,	og	vil	bidra	til	videre	innføring	av	
løsninger	når	disse	prosjektene	breddes	til	helseforetaket.	
	
 Det	skal	etableres	en	standardisert	og	sikker	IKT‐infrastruktur	som	understøtter	vi‐

dere	digitalisering.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	vil	delta	i	dette	arbeidet	når	disse	prosjektene	breddes	til	helsefore‐
taket.	
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3.7.	 Økonomiske	krav	og	rammer	og	krav	til	aktivitet		
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	forebygge	evt.	uønskede	tilpasninger	som	følge	av	omleg‐

gingen	av	finansieringsordningen	for	poliklinisk	psykisk	helsevern	og	rusbehandling	i	
2017.	Omleggingen	skal	brukes	som	et	virkemiddel	for	å	understøtte	ønsket	faglig	inn‐
retning	av	disse	tjenestene.	

	
Det	har	vært	krevende	for	de	faglige	miljøene	innenfor	psykisk	helsevern	(PHV)	og	
tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	(TSB)	å	tilpasse	seg	den	nye	finansieringsord‐
ningen.	Det	ble	ekstra	krevende	for	Sykehuset	i	Vestfold	da	PHV	og	TSB	skiftet	pasient‐
administrativt	system	to	måneder	før	den	nye	finansieringsordningen	ble	innført.	En	pe‐
riode	var	det	derfor	veldig	krevende	å	vurdere	foretakets	aktivitets‐	og	inntektsnivå.	Or‐
ganisasjonen	har	modnet	inn	i	dette,	og	den	nye	finansieringsordningen	gjør	nå	Sykehu‐
set	i	Vestfold	i	bedre	stand	til	å	oppfylle	prioriteringsregelen.	
	

3.7.1	Drift	og	investering		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	benytte	midlene	som	er	stilt	til	rådighet	på	en	effektiv	
måte	og	slik	at	de	kommer	pasientene	til	gode.	Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	i	2018	ba‐
sere	sin	virksomhet	på	de	tildelte	midler.	

 Sikre	god	drift	og	budsjetterte	resultat	for	å	kunne	gjennomføre	investeringer	i	bygg	
og	utstyr.	

	
Ovennevnte	styringsbudskap	er	fullt	ut	lagt	til	grunn	i	helseforetakets	disposisjoner.	
	

3.7.2	Resultat	

 Årsresultat	2018	for	Sykehuset	i	Vestfold	skal	være	på	minst	120	millioner	kroner.	
 Investeringer	skal	budsjetteres	innenfor	helseforetakets	tilgjengelige	investeringsmid‐

ler	i	2018,	det	vil	si	likviditetstildelingen	for	2017	med	tillegg	av	budsjettert	bruk	av	
oppspart	likviditet,	og	eventuelle	salgs‐/gavemidler.	I	tråd	med	forutsetningene	fra	
økonomisk	langtidsplan	skal	egenkapitaltilskudd	til	pensjonsinnretningene	samt	netto	
likviditet	fra	lokale	IKT‐investeringer	gjennomført	av	Sykehuspartner,	salderes	innen‐
for	helseforetakets	tilgjengelig	investeringsmidler.	

	
Det	har	vært	negativt	avvik	på	flere	områder	av	budsjettet,	men	samtidig	var	det	i	bud‐
sjettet	innarbeidet	en	buffer.	Foreløpig	regnskapsresultat	viser	at	Sykehuset	i	Vestfold	
ikke	når	det	budsjetterte	overskuddet	på	120	mill.	kroner.	Foretakets	resultat	vil	sann‐
synligvis	ligge	et	sted	mellom	105	og	110	mill.	kroner.	Det	er	i	hovedsak	manglende	opp‐
nåelse	av	det	budsjetterte	somatiske	aktivitetsnivået	som	forårsaker	budsjettavviket.	
Det	er	delvis	slik	at	det	er	bortfall	av	(gjeste)pasienter	på	enkelte	områder,	men	det	også	
slik	at	Sykehuset	i	Vestfold	mot	slutten	av	året	har	gjennomført	krevende	flytteproses‐
ser,	som	følge	av	utflytting	fra	bygg	som	skal	rives	som	del	av	Tønsbergprosjektet	(se	
også	punkt	3.7.9).	Aktivtetsutfordringene	er	tydelig	adressert	i	prosessen	for	budsjett	
2019.	Den	manglende	resultatutviklingen	i	2018	begrenser	foretakets	investeringsevne	i	
2019.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	anser	likevel	at	den	økonomiske	situasjonen	er	under	kontroll,	med	
tanke	på	å	videreføre	en	bærekraftig	økonomi	i	årene	framover,	til	tross	for	store	øk‐
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ninger	i	rente‐	og	avskrivningskostnader	som	følge	av	Tønsbergprosjektet.	Delvis	kom‐
mer	disse	kostnadene	allerede	i	2019	ved	innflytting	i	nytt	psykiatribygg	og	deretter	i	
2021	ved	innflytting	i	nytt	somatikkbygg.	
	

3.7.3	Likviditet	og	investeringer	

 Helseforetakets	styring	av	samlet	likviditet	skal	skje	innenfor	tilgjengelige	rammer	til	
drift	og	investeringer.	

 Etablerte	prinsipper	for	likviditetsstyring	skal	følges	opp.	Budsjettert	resultat	for	2018	
skal	ikke	benyttes	til	investeringer	i	2018	uten	etter	særskilt	avtale	med	Helse	Sør‐Øst	
RHF.	

 Det	skal	tas	høyde	for	resultatrisiko	og	risiko	ved	pågående	investeringsprosjekter	før	
etablering	av	nye	investeringsforpliktelser.	

	
Ovennevnte	styringsbudskap	er	fullt	ut	lagt	til	grunn	i	helseforetakets	disposisjoner.	
	

3.7.4	Overføring	av	likviditet	‐	driftskreditt	

 Det	legges	til	grunn	at	helseforetakene	skal	drive	sin	virksomhet	innenfor	gjeldende	
driftskredittrammer,	samt	innretter	virksomheten	innenfor	økonomiske	rammer	og	
krav	som	følger	av	vedtak	i	foretaksmøter	i	2018,	herunder	oppdrag	og	bestilling	2018	
som	er	gitt	i	foretaksmøte	14.	februar	2018,	slik	at	det	bidrar	til	at	Helse	Sør‐Øst	RHFs	
«sørge	for»‐ansvar	oppfylles	og	at	det	legges	til	rette	for	en	bærekraftig	utvikling	over	
tid.	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	styre	innenfor	tilgjengelig	driftskredittramme	fastsatt	av	
Helse	Sør‐Øst	RHF.	

 Helse	Sør‐Øst	RHF	skal	forespørres	i	god	tid	dersom	det	er	behov	for	driftskreditt	ut	
over	gjeldende	ramme,	og	det	skal	framlegges	tilstrekkelig	underbyggende	dokumen‐
tasjon	for	dette	behovet.	

	
Ovennevnte	styringsbudskap	er	fullt	ut	lagt	til	grunn	i	helseforetakets	disposisjoner.	
	

3.7.5	Økonomisk	handlingsrom	

 Det	er	skapt	økonomisk	handlingsrom	som	sikrer	nødvendige	investeringer.	Sykehuset	
i	Vestfold	HF	skal	derfor	sikre	at	gevinster	av	utviklingsarbeid	og	investeringer	er	rea‐
lisert,	både	når	det	gjelder	kvalitet	og	økonomi.	

	
Ovennevnte	styringsbudskap	er	fullt	ut	lagt	til	grunn	i	helseforetakets	disposisjoner.	
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3.7.6	Investerings‐	og	utbyggingsprosjekter	

 For	2018	tildeles	Sykehuset	i	Vestfold	691,4	millioner	kroner	i	regionale	midler	til	
Tønsbergprosjektet,	hvorav	484	millioner	kroner	er	lån.	I	forbindelse	med	Tønsberg‐
prosjektet	skal	helseforetaket	avsette	nødvendige	ressurser	til	utvikling	av	virksom‐
hetsmodell,	driftskonsepter	og	bemanningsplanlegging	samt	planer	for	gevinstrealise‐
ring.	Videre	har	helseforetaket	ansvar	for	å	sikre	medvirkning	fra	ansatte	og	bruker	i	
alt	arbeidet	som	omfatter	investerings‐	og	utbyggingsprosjektene.	

	
Ovennevnte	styringsbudskap	er	fullt	ut	lagt	til	grunn	i	helseforetakets	disposisjoner.	Fo‐
retaket	har	ikke	brukt	alle	midlene	som	ble	tildelt	for	2018.	Hovedårsaken	er	at	fram‐
driften	ligger	noe	bak	planen.	Estimerte	totale	kostnader	for	prosjektet	er	fortsatt	i	tråd	
med	prisjustert	budsjett.	
	

3.7.9	Krav	til	aktivitet	

 Aktiviteten	skal	være	i	henhold	til	aktivitetskravet	for	2018.	
	
Antall	ISF‐poeng	i	somatikken	ble	lavere	enn	budsjettert.	Det	skyldes	til	dels	en	omleg‐
ging	av	kodepraksis,	som	oppfølging	av	avregningsutvalgets	uttalelse	om	koding	av	barn	
som	er	hjemme	på	permisjon	over	natten.		Disse	har	gått	fra	døgn	til	dag/poliklinisk	ko‐
ding.		Dels	skyldes	det	at	Sykehuset	i	Vestfold	har	omstilt	mye	av	døgnrehabiliteringen	
til	dagrehabilitering,	også	etter	innspill	fra	avregningsutvalget.	Begge	tiltak	reduserer	
nødvendigvis	ikke	aktiviteten	eller	ressursbruken,	men	reduserer	derimot	antall	DRG‐
poeng.		I	tillegg	er	det	også	lavere	aktivitet	på	enkelte	fagområder,	enten	som	følge	av	
færre	(kompliserte)	pasienter	og/eller	som	følge	av	flytteprosesser	knyttet	til	Tønsberg‐
prosjektet.		Både	antall	opphold	og	indeks	analyseres	og	følges	opp	per	fagområde	må‐
nedlig,	og	det	vurderes	og	settes	i	gang	tiltak	for	å	komme	opp	på	budsjetterte	aktivitets‐
nivå.	
	
Innen	VOP	og	BUP	er	det	gjort	en	omfordeling	av	poeng	i	forhold	til	prinsippet	lagt	til	
grunn	i	budsjettet.	Dette	innebærer	at	estimat	for	VOP	er	høyere	og	for	BUP	lavere	enn	
budsjettert.	
	
3.8.	 Øvrige	krav	

3.8.1	Beredskap	og	sikkerhet		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	gjennomføre	nødvendige	oppdateringer	i	egne	bered‐
skapsplaner	og	rutiner	i	tråd	med	revidert	Nasjonal	helseberedskapsplan.	

	
Det	er	gjennomført	oppdateringer	i	foretakets	beredskapsplaner	og	rutiner	i	tråd	med	
revidert	Nasjonal	helseberedskapsplan.	
	
 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	delta	i	arbeidet	med	å	forberede	implementering	av	ny	

sikkerhetslov.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	deltar	i	arbeidet	med	å	forberede	implementering	av	ny	sikkerhets‐
lov.	
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3.8.3	Redningshelikoptertjeneste	

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	skal	ha	avtaler	med	Forsvaret.	Avtalene	skal	sikre	leveranse	og	
etterfylling	av	medisinsk	forbruksmateriell.	

	
Oppdraget	kvitteres	ut	i	årlig	melding	fra	Helse	Sør‐Øst.	
	

3.8.4	Oppfølging	av	Riksrevisjonens	undersøkelser		

 Sykehuset	i	Vestfold	HF	må	følge	opp	hovedfunnene	og	anbefalingene	i	Riksrevisjonens	
undersøkelse	om	bierverv.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	har	etablerte	retningslinjer	og	rutiner	i	tråd	med	de	krav	som	er	
satt	til	bierverv,	og	har	fulgt	opp	Riksrevisjonens	funn.	Det	er	videre	gitt	innspill	til	et	fel‐
les	regionalt	arbeid,	som	har	tatt	initiativ	til	å	identifisere	hovedproblemstillinger	rundt	
bierverv.	Dette	arbeidet	er	blant	annet	brukt	til	å	gi	Helse‐	og	omsorgsdepartementet	til‐
bakemeldinger	innenfor	samme	tematikk.	
	

3.8.7	Arbeidslivskriminalitet		

 Ved	tildeling	av	oppdrag	og	i	oppfølging	av	inngåtte	kontrakter	skal	det	sikres	at	leve‐
randører	følger	lover	og	regler.	Helseforetakene	skal	i	årlig	melding	redegjøre	for	re‐
sultater	fra	oppfølging	av	inngåtte	kontrakter	og	hvordan	virksomhetens	anskaffelser	
er	innrettet	for	å	gjennomføre	dette	hensynet.	

	
Sykehuset	i	Vestfold	er	både	pålagt	og	har	valgt	å	knytte	til	seg	eksterne	leverandører	i	
mange	av	helseforetakets	anskaffelsesprosesser.	Når	det	gjelder	den	interne	driften	er	
Sykehuset	i	Vestfold	pålagt	å	bruke	avtaler	som	Sykehusinnkjøp	HF	framforhandler.	Slik	
det	framgår	nedenfor	er	det	da	Sykehusinnkjøp	HF	som	står	for	kvalitetssikringen	av	
kontrakter.	For	Tønsbergprosjektet	benytter	Sykehuset	i	Vestfold	seg	av	Skanskas	kom‐
petanse	for	tilsvarende	kvalitetssikring.	Nedenfor	er	det	også	vist	til	Sykehuset	i	Vest‐
folds	generelle	innkjøpsvilkår,	som	vektlegges	når	helseforetaket	inngår	egne	avtaler.	
Sykehusinnkjøp	HF	har	et	kontinuerlig	fokus	på	arbeidskriminalitet	og	har	et	pågående	
utviklingsarbeid	i	sine	divisjoner.	Divisjon	sør‐øst	rapporterer	at	de	setter	etiske	krav	til	
leverandørene,	gjennom	å	kontraktfeste	slike	krav	og	dermed	en	mulighet	til	å	følge	
dette	opp.	En	formulering	i	deres	kontrakter	kan	for	eksempel	være:		
	
“Leverandøren	skal	sørge	for	at	ansatte	i	egen	organisasjon	og	ansatte	hos	eventuelle	un‐
derleverandører	ikke	har	dårligere	lønns‐	og	arbeidsvilkår	enn	det	som	følger	av	gjeldende	
allmenngjøringsforskrifter	eller	landsomfattende	tariffavtale.”		
	
Et	utvidet	samarbeid	med	Skatteetaten	er	også	under	utredning,	for	å	styrke	mulighet	
for	å	avdekke	arbeidslivskriminalitet	på	et	tidlig	stadium.	Videre	har	noen	divisjoner	et	
krav	om	maksimalt	tre	ledd	i	leverandørkjeden.	Det	vil	si	en	hovedleverandør	med	mak‐
simalt	to	ledd	under	seg	i	kontrakter	om	bygge‐	og	anleggsarbeider	og	renholdstjenes‐
ter,	for	å	kunne	komme	problemstillingen	til	livs.	
	
Det	gjennomføres	også	kvalitetsrevisjoner	av	leverandører	av	vikartjenester	helseperso‐
nell.	Her	fokuserer	man	blant	annet	på	overholdelse	av	lønns‐	og	arbeidsvilkår.	Det	er	
avdekket	flere	avvik	i	disse	revisjonene,	noe	som	i	fire	tilfeller	har	medført	terminering	
av	avtaleforholdet	med	leverandøren.	
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Arbeidslivskriminalitet	er	også	nevnt	i	Sykehuset	i	Vestfolds	generelle	innkjøpsvilkår	i	
punkt	16.2	og	16.3:	
	
16.2	
Leverandør	skal	i	forbindelse	med	tjenestekontrakt	og	bygg‐	og	anleggskontrakt	sørge	for	
at	ansatte	i	egen	organisasjon	og	ansatte	hos	eventuelle	underleverandører	ikke	har	dårli‐
gere	lønns‐	og	arbeidsforhold	enn	det	som	følger	av	tariffavtaler,	regulativ	eller	det	som	er	
normalt	for	vedkommende	sted	og	yrke,	arbeidslovgivningen	i	produsentland	skal	overhol‐
des.	Dette	gjelder	bare	for	ansatte	som	direkte	medvirker	til	å	oppfylle	kontrakten.	Lederen	
av	virksomheten	er	ansvarlig	for	at	denne	regelen	blir	etterlevd.	(Herunder	inkluderes	det	
såkalt	vikarbyrådirektivet).		
	
16.3	
ILOs	åtte	kjernekonvensjoner;	nr.	138	og	nr.	182	(Forbud	mot	barnearbeid),	nr.	87	og	nr.	
98	(Organisasjonsfrihet),	nr.	100	og	nr.111	(Forbud	mot	diskriminering),	nr.	29	og	nr.	105	
(Forbud	mot	tvangsarbeid)	plikter	leverandøren	og	hans	eventuelle	underleverandør(er)	å	
overholde.	
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4.	 ANDRE	RAPPORTERINGER	
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	ingen	andre	oppdrag	eller	driftsrelaterte	forhold	å	rapportere	
for	2018.	
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DEL	III:	 STYRETS	PLANDOKUMENT	

	
5.	 UTVIKLINGSTRENDER	OG	RAMMEBETINGELSER	
	

5.1.	 Utviklingen	innenfor	opptaksområdet		
Ved	utgangen	av	2017	hadde	Vestfold	230.899	innbyggere,	der	25%	av	innbyggerne	var	
eldre	enn	60	år.	Befolkningstallet	øker	relativt	sett	noe	mer	enn	på	landsbasis,	men	
mindre	enn	i	Helse	Sør‐Østs	ansvarsområde.	I	Vestfold	er	det	15	%	flere	innbyggere	i	al‐
dersgruppen	75–79	år	enn	på	landsbasis.	Aldersgruppen	70	år	og	eldre	utgjør	ved	Syke‐
huset	i	Vestfold	en	fjerdedel	av	pasientene	og	en	tredjedel	av	kontaktene	gjennom	et	år.	
	
Utviklingen	i	helsetilstanden	og	tilbudet	til	de	eldre	aldersgruppene	legger	sterke	fø‐
ringer	på	utviklingen	av	spesialisthelsetjenestetilbudet	i	Vestfold.	Fram	mot	2030	for‐
ventes	antall	nye	krefttilfeller	hos	eldre	å	øke	med	76	%.	Den	eldre	befolkningen	i	Vest‐
fold	ligger	helt	øverst	i	oversikten	over	antall	nye	krefttilfeller	per	1	000	innbygger	
(2015).	Dette	gjenspeiles	blant	annet	i	at	bosatte	i	opptaksområdet	Vestfold	får	medika‐
mentell	kreftbehandling	dobbelt	så	hyppig	som	bosatte	i	Finnmark.	Økningen	i	antall	
nye	krefttilfeller	vil	stille	store	krav	til	kapasitet	og	kompetanse	i	sykehusene.	Dette	gjel‐
der	særlig	fordi	eldre	pasienter	ofte	har	flere	sykdommer	enn	kreft.	
	
Befolkningen	i	Vestfold	har	et	spesialisthelsetjenesteforbruk	som	ligger	tilnærmet	på	
gjennomsnittet	i	Helse	Sør‐Øst	for	somatikk	(justert	for	behovsindeks),	målt	i	forhold	til	
antall	døgnopphold	og	i	forhold	til	konsultasjoner	pr	1	000	innbyggere.	For	både	psykisk	
helsevern	(PHV)	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	(TSB)	er	Vestfold‐befolk‐
ningens	forbruk	av	tjenester	relativt	sett	høyere	enn	på	landsbasis	når	man	ser	på	antall	
kontakter,	men	lavere	enn	på	landsbasis	dersom	man	ser	på	antall	unike	pasienter	pr	
1000	innbygger.	
	
Som	en	følge	av	arbeidet	med	Kommunereformen,	er	antallet	kommuner	i	Vestfold	redu‐
sert	fra	14	i	2016	til	9	fra	2018.	Fra	2020	reduseres	dette	antallet	ytterlige	til	6.	De	to	
Vestfold‐kommunene	som	har	vært	utenfor	opptaksområdet	for	Sykehuset	i	Vestfold,	
Sande	og	Svelvik,	slås	fra	2020	sammen	med	henholdsvis	Holmestrand	og	Drammen	
kommuner.	Når	Holmestrand	og	Sande	kommuner	slås	sammen,	øker	befolkningsgrunn‐
laget	i	opptaksområdet	for	Sykehuset	i	Vestfold	med	cirka	10	000	innbyggere,	til	om	lag	
245	000	innbyggere.	Den	minste	kommunen	i	opptaksområdet	vil	da	ha	cirka	25	000	
innbyggere.	
	

5.2.	 Økonomiske	rammeforutsetninger	
Sykehuset	i	Vestfold	er	omtrent	på	gjennomsnittet	i	Helse	Sør‐Øst	når	det	gjelder	demo‐
grafisk	utvikling.	Det	forventes	derfor	en	vekst	i	tildeling	av	midler	i	tråd	med	veksten	til	
spesialisthelsetjenesten	i	statsbudsjettet.		Det	er	ingen	av	inntektsmodellene	som	tar	
hensyn	til	økte	rente‐	og	avskrivningskostnader	som	følge	av	innflytting	i	nye	bygg.		Det	
betyr	at	hele	den	økte	kostnaden,	pluss	økte	kostnader	for	å	drifte	ny	bygningsmasse	må	
tjenes	inn	gjennom	mer	effektiv	drift.	Slik	som	inntektsmodellene	i	spesialisthelsetjenes‐
ten	og	Helse	Sør‐Øst	er	bygget	opp,	er	det	derfor	en	vesentlig	økonomisk	utfordring	for	
et	helseforetak	å	ta	i	bruk	nye	bygg.	Derfor	har	det	også	vært	nødvendig	for	Sykehuset	i	
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Vestfold	å	tenke	langsiktig,	for	å	kunne	tilpasse	seg	det	økonomiske	utfordringsbildet	
som	helseforetaket	vil	møte	i	2019	(innflytting	i	nytt	psykiatribygg)	og	2021	(innflytting	
i	nytt	somatikkbygg).	Helseforetaket	har	de	siste	årene	budsjettert	med	økende	over‐
skudd,	og	budsjetterte	i	2018	med	et	overskudd	på	120	mill.	kroner.	I	dette	anslaget	var	
inkludert	en	ekstraordinær	nedskriving	på	6	mill.	kroner	på	bygg	som	er	revet,	eller	skal	
rives	i	forbindelse	med	byggeprosessen.	
	
Helseforetaket	ser	ut	til	å	oppnå	et	overskudd	på	114,5	mill.	kroner	i	2018,	dvs.	5,5	mill.	
kroner	svakere	enn	budsjett.	Dette	overskuddet	inkluderer	den	nevnte	ekstraordinære	
nedskrivingen.	Det	er	noen	eksterne	forhold	som	forklarer	noe	av	det	negative	budsjett‐
avviket,	men	i	hovedsak	skyldes	det	at	den	somatiske	aktiviteten	har	vært	lavere	enn	
budsjett.	Mye	av	avviket	er	lagt	inn	i	budsjettforutsetningene	for	2019,	men	den	økono‐
miske	utviklingen	i	2018	krever	at	helseforetaket	effektiviserer	ytterligere,	samtidig	
som	ledelse	og	store	deler	av	organisasjonen	forbereder	seg	på	flytteprosess	og	drift	i	en	
ny	type	bygningsmasse.		Sykehuset	i	Vestfold	er	avhengig	av	å	nå	det	budsjetterte	resul‐
tatet	i	2019,	for	å	kunne	ta	i	bruk	de	nye	byggene	og	samtidig	opprettholde	en	bærekraf‐
tig	økonomisk	utvikling.	Dette	er	en	krevende	utfordring	for	Sykehuset	i	Vestfold.	
	
Ut	over	denne	spesifikke	utfordringen,	vil	helseforetaket	også	merke	de	samme	økono‐
miske	utfordringene	som	øvrige	foretak.	Det	gjelder	spesielt	utviklingen	innenfor	IKT,	
kostbare	(kreft)legemidler	og	innføring	av	ny	modell	for	utdanning	av	leger	i	spesialise‐
ring.	Så	langt	har	Sykehuset	i	Vestfold	klart	å	prioritere	tilstrekkelig	med	midler	til	disse	
områdene	i	sine	årlige	budsjettprosesser,	men	det	blir	stadig	mer	krevende	når	det	skjer	
så	mye	på	disse	områdene.	
	

5.3.	 Personell	og	kompetanse	
Godt	motiverte	medarbeidere	med	riktig	kompetanse	og	som	fyller	rollen	de	har,	er	en	
forutsetning	for	at	Sykehuset	i	Vestfold,	nå	og	i	framtiden	skal	kunne	tilby	pasienter	kva‐
litativt	god	og	riktig	behandling.	Det	er	nødvendig	å	ha	kontinuerlig	oppmerksomhet	på	
å	rekruttere,	utvikle	og	beholde	medarbeidere	med	relevant	kompetanse	for	å	sikre	for‐
svarlig,	god	og	effektiv	drift	til	det	beste	for	pasientene.	
	
Prognoser	viser	at	tilgangen	på	helsepersonell	vil	endres	de	kommende	årene,	og	at	
«kampen	om	arbeidstakerne»	vil	bli	en	realitet	innen	noen	profesjonsgrupper.	Utford‐
ringene	må	møtes	med	flere	ulike	tiltak,	bl.a.	nye	driftsformer,	riktig	bruk	av	teknologi,	
effektivisering,	andre	og	nye	profesjoner,	endring	i	oppgavedeling	innenfor	og	mellom	
yrkesgrupper,	livsfasepolitiske	virkemidler	og	utdanninger	som	er	tilpasset	spesialist‐
helsetjenestens	behov.	Det	er	viktig	å	skape	erkjennelser	i	hele	organisasjonene	om	nød‐
vendigheten	av	å	arbeide	på	nye	måter,	omstille	medarbeidere	til	å	ta	teknologien	effek‐
tivt	i	bruk,	tilpasse	nye	arbeidsformer,	samhandle	i	nye	kontekster	og	ikke	minst	avlære	
etablerte,	men	unyttige	måter	å	løse	oppgaver	på.			
	
Sentralt	for	å	sikre	organisasjonen	driftskritisk	kompetanse	er	å	utvikle	tilstrekkelig	ro‐
buste	og	attraktive	fagmiljøer.	I	dag	rekrutterer	Sykehuset	i	Vestfold	i	all	hovedsak	godt,	
men	enkelte	fag	er	mer	utfordrende	enn	andre.	Blant	legespesialitetene	gjelder	dette	
bl.a.	spesialist	i	voksenpsykiatri,	lungemedisin,	onkologi,	bryst‐	og	endokrinkirurgi,	kar‐
kirurgi,	immunologi	og	transfusjonsmedisin,	medisinsk	biokjemi,	radiologi,	hematologi	
og	klinisk	nevrofysiologi.	Det	er	også	utfordrende	å	rekruttere	spesialsykepleiere,	radio‐
grafer	med	spesialkompetanse	og	fysioterapeuter	med	spesialutdanning.	Med	nasjonal	
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mangel	på	enkelte	typer	spesialister,	er	helseforetaket	selv	avhengig	av	at	utdanningsin‐
stitusjonene	er	lydhøre	for	behovene	og	etablerer	tilstrekkelig	antall	studieplasser.	Sy‐
kepleiere	innenfor	anestesi,	intensiv	og	operasjon	(AIO)	er	særlig	driftskritiske	perso‐
nellgrupper.	Uten	tilstrekkelig	bemanning	vil	operasjonskapasiteten	og	tilbudet	til	akutt	
og	kritisk	syke	pasienter	reduseres.	Det	er	høy	alderssammensetning	blant	AIO‐syke‐
pleierne	i	helseforetaket.	Derfor	har	kapasitet	i	utdanning	og	å	beholde	medarbeidere	
innenfor	disse	fagområdene,	høy	prioritet.	
	
Utdanning	av	helsepersonell	skjer	i	samarbeid	med	utdanningsinstitusjonene.	Samspil‐
let	mellom	tjenestene	og	UH‐sektoren	må	styrkes	for	å	sikre	at	dimensjoneringen	og	inn‐
holdet	i	utdanningene	samsvarer	bedre	med	arbeidslivets	faktiske	og	framtidige	behov.	
For	å	få	til	dette,	må	arenaer	for	samarbeid	mellom	utdanningsinstitusjonene	og	yrkes‐
feltet	utnyttes	på	en	mer	kraftfull	måte	både	på	nasjonalt,	regionalt	og	lokalt	nivå.		
Helsetjenesten	må	redegjøre	for	ansvarlige	myndigheter	og	utdanningsinstitusjonene	
hvilken	kompetanse	som	behøves,	og	dette	må	i	neste	omgang	være	styrende	når	ut‐
danningsinstitusjonene	formulerer	læringsmål.	Dimensjoneringen	av	studieplasser	må	
også	foregå	i	en	mer	forpliktende	dialog	enn	i	dag.		
	
Sykehuset	i	Vestfold	har	omfattende	utdanningsforpliktelser,	og	har	som	mål	å	ha	god	
kvalitet	og	være	en	attraktiv	læringsarena.	Av	forpliktelsen	følger	å	sikre	et	tilstrekkelig	
antall	lære‐,	praksis‐	og	turnusplasser	for	lærlinger,	studenter	og	helsepersonell.	Hvert	
år	tar	helseforetaket	imot	i	overkant	av	400	lærlinger,	elever/studenter	og	LiS	1	leger,	
og	disse	gjennomfører	årlig	i	overkant	av	7000	praksisuker	totalt.	Utdanningsoppgavene	
som	helseforetaket	utfører,	er	viktige	for	å	sikre	god	framtidig	kvalitet	i	pasientbehand‐
lingen	og	for	rekruttering	av	framtidige	arbeidstakere.		
	
Sykehuset	i	Vestfold	er	i	sluttfasen	med	å	inngå	samarbeid	med	Universitetet	i	Sørøst‐
Norge,	med	sikte	på	et	tettere	samarbeid	om	utdanning,	forskning	og	innovasjon.	Sam‐
arbeidet	om	en	avtale	skjer	sammen	med	Vestre	Viken	HF	og	Sykehuset	Telemark	HF.	
For	Sykehuset	i	Vestfold	er	det	et	sentralt	siktemål	at	helseforetaket	sikres	større	innfly‐
telse	på	innhold	og	dimensjonering	av	utdanningene.	Det	er	også	etablert	samarbeid	
med	Vestfold	fylkeskommune,	med	sikte	på	å	inngå	samarbeidsavtale	med	mål	om	bedre	
kvalitet	og	kapasitet	i	fagarbeiderutdanningene.	I	tillegg	bør	Sykehuset	i	Vestfold	kunne	
nyttiggjør	seg	og	ulike	fagskoletilbud	bedre,	som	videreutdanningsarena	for	fagarbei‐
dere.	
	
Fra	1.	mars	2019	iverksettes	ny	utdanningsmodell	for	LIS	2	og	LIS	3.	Omleggingen	er	
forankret	i	ny	spesialistforskrift,	og	innebærer	flere	endringer	sammenliknet	med	gam‐
mel	utdanningsmodell.	Det	er	oppnådde	læringsmål,	og	ikke	kun	tjenestetid	eller	antall	
utførte	prosedyrer,	som	er	grunnlaget	for	spesialistgodkjenning	i	ny	ordning.	Kompetan‐
sen	LIS	oppnår	skal	dokumenteres	i	et	nytt	nasjonalt	IKT‐verktøy	(Kompetanseporta‐
len).	Ledelsen	i	helseforetaket	har	fått	et	tydelig	definert	ansvar	for	organisatorisk	sty‐
ring/tilrettelegging	av	utdanningsløpet	for	den	enkelte	LIS.	Helsedirektoratet,	og	ikke	
Legeforeningen,	har	fått	ansvar	for	å	definere	det	faglige	innholdet	i	spesialistutdan‐
ningen	og	for	å	godkjenne	utdanningsvirksomheter.	For	å	sikre	forutsigbarhet	og	kvali‐
tet,	er	arbeidet	med	den	nye	spesialistutdanningen	høyt	prioritert	av	både	stab	og	linje‐
ledelse	ved	Sykehuset	i	Vestfold.	Det	samhandles	tett	med	både	Regionalt	utdannings‐
senter	ved	OUS,	Helse	Sør‐Øst	RHF	og	øvrige	foretak	i	regionen.		
	



44	
 

Det	er	for	høy	andel	deltid,	og	heltidskultur	er	et	viktig	ledd	i	arbeidet	med	å	fremme	
kvalitet	i	pasientbehandlingen,	og	for	å	øke	pasientsikkerheten.	Å	kunne	tilby	heltidsstil‐
linger	er	viktig	for	å	sikre	god	rekruttering	og	beholde	kvalifisert	arbeidskraft.	Det	er	
iverksatt	en	rekke	tiltak,	og	arbeidet	fortsetter	framover	også	i	samarbeid	med	arbeids‐
takerorganisasjonene.	
	
Helse	Sør‐Øst	RHF	har	bedt	Sykehuset	i	Vestfold	å	være	pilot	i	å	innføre	et	IKT‐	basert	
kompetansesystem	(Kompetanseportalen),	som	skal	støtte	lederne	og	medarbeiderne	i	
arbeidet	med	styring	av	kompetanseutvikling	og	kompetansesikring.	Etter	pilotperioden	
og	fra	juni	2019	tas	det	sikte	på	at	hele	Sykehuset	i	Vestfold	kan	få	ta	løsningen	i	bruk.	
Dette	både	forenkler	oversikten	og	styringsmuligheten	til	den	enkelte	leder,	og	sikrer	at	
den	individuelle	og	samlede	kompetanseutviklingen	blir	mer	målrettet,	med	bedre	kvali‐
tet	og	bedre	tilpasset.	Dette	vil	kunne	gi	betydelig	positiv	effekt	på	kvalitet	og	pasientsik‐
kerhet,	og	bidra	til	tilfredshet	for	den	enkelte	medarbeider.	
	
Sykehuset	i	Vestfold	fortsetter	med	traineeprogram	for	nyutdannede,	nyansatte	syke‐
pleiere.	Formålet	er	å	sikre	de	nyutdannede	sykepleierne	100	%	faste	stillinger.	Gjen‐
nom	målrettet	fagutvikling	skal	programmet	sikre	at	sykepleierne	blir	trygge	i,	og	mest‐
rer	sin	rolle.	Det	er	også	slik	at	nyutdannede	sykepleiere	starter	i	jobb	uten	å	tilfreds‐
stille	kravene	til	vurderings‐	og	handlingskompetanse,	som	er	nødvendig	for	å	ivareta	
pasientens	behov	i	en	meget	travel	hverdag	på	Sykehuset	i	Vestfold.	Nyutdannede	syke‐
pleiere	har	stor	turnover,	og	mange	gir	uttrykk	for	at	faglig	utrygghet	er	en	medvirkende	
årsak	til	at	de	slutter.	For	å	sikre	trygghet	og	mestring,	og	redusere	uønsket	turnover,	
har	Sykehuset	i	Vestfold	etablert	et	ett‐årig	kompetanseprogram	for	de	nyutdannede,	
nyansatte	sykepleierne.			
	
Stadig	mer	av	aktiviteten	ved	Sykehuset	i	Vestfold	foregår	i	team,	med	stor	grad	av	
tverrfaglighet.	Dette	stiller	også	nye	krav	til	de	ansattes	kompetanse,	og	dermed	til	hel‐
seforetakets	satsing	på	kompetanseutvikling	i	årene	framover.	Tilsvarende	gjelder	for	
nye	samarbeidsformer	med	primærhelsetjenesten.	
	

5.4.	 Bygningskapital	‐	status	og	utfordringer	
Det	er	kontinuerlig	behov	for	å	fornye	bygningsmassen	i	Sykehuset	i	Vestfold.	Tønsberg‐
prosjektet	fikk	tildelt	midler	i	statsbudsjettet	for	2015,	og	Sykehuset	i	Vestfold	etablerte	
selve	byggeprosjektet	i	2016.	Det	er	forventet	innflytting	i	nye	bygg	i	2019	(psykiatri)	og	
2021	(somatikk).	Dette	faser	ut	de	eldste	byggene	på	sykehustomta	i	Tønsberg.	Sammen	
med	nybygg	og	renovering	av	bygg	på	Skjerve	og	Linde,	og	flytting	av	BUPA	til	nye	leide	
lokaler,	vil	Tønsbergprosjektet	innebære	at	psykisk	helsevern	og	TSB	har	fornyet	85%	
av	sin	bygningsmasse	i	perioden	2014‐2019.	
	
For	øvrig	vurderer	Sykehuset	i	Vestfold	situasjonen	slik	at	den	bærekraftige	økonomien	
beskrevet	i	punkt	5.2	gjør	helseforetaket	i	stand	til	å	foreta	nødvendige	renoveringer,	til‐
pasninger	til	tilsynskrav	og	forebyggende	vedlikehold,	slik	foretaket	i	dag	vurderer	byg‐
ningsmassen.	
	
Det	er	i	den	pågående	prosessen	for	energimerking	av	bygg	pekt	på	en	rekke	utford‐
ringer	knyttet	til	energiforbruket	i	helseforetakets	bygg.	Sykehuset	i	Vestfold	startet	
gjennomføring	av	tiltak	basert	på	disse	vurderingene	i	2014.	Dette	arbeidet	fortsatte	i	
2018,	og	nye	tiltak	skal	gjennomføres	i	årene	som	kommer.	 	
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6.	 STRATEGIER	OG	PLANER	FOR	SYKEHUSET	I	VESTFOLD	HF	
	
Styret	for	Sykehuset	i	Vestfold	behandlet	helseforetakets	utviklingsplan	på	møte	den	8.	
mai	2018.	Nedenfor	gis	det	en	kort	beskrivelse	av	de	viktigste	perspektivene	og	hoved‐
grepene	som	planen	bygger	på.	
	
Endringsdrivere	
Sykehuset	i	Vestfolds	utviklingsplan	tar	utgangspunkt	i	at	sykehuset	får	lite	veiledning	
for	hvilke	grep	som	må	foretas	framover	ved	å	«se	oss	selv	i	bakspeilet».	Sykehuset	i	
Vestfold	har	derfor	lagt	stor	vekt	på	å	beskrive	områder	og	temaer	som	bidrar	til	ret‐
ningsforandringer	og	omlegging	av	kurs,	og	ikke	minst	utfordringer	for	eksisterende	
måter	å	løse	oppgavene	på.		
	
I	flere	kapitler	i	planen	beskrives	de	endringsfaktorene	som	trolig	vil	påvirke	Sykehuset	
i	Vestfold	sterkest	i	årene	framover.	De	viktigste	endringsfaktorene	er	disse:		
	

‐ Trangere	økonomiske	rammer	og	et	sterkere	trykk	for	effektivisering,	kapasitets‐
utnytting	og	omstilling	

‐ Nye	krav	og	annen	form	for	medvirkning	fra	pasienter	og	pårørende	
‐ Nye	teknologiske	muligheter	
‐ Nye	behandlingsformer	og	en	rivende	medisinsk	utvikling	
‐ Mer	effektive	driftsformer,	for	eksempel	ytterligere	overgang	fra	døgn	til	dag	og	

poliklinikk	
‐ Nye	krav	til	kompetanse	og	økt	behov	for	nye	fag‐	og	yrkesgrupper	
‐ Andre	organisasjons‐	og	arbeidsformer,	for	eksempel	mer	bruk	av	tverrfaglige	

team	
‐ Krav	om	og	muligheter	for	at	flere	tjenester	kan	ytes	utenfor	sykehus,	og	dermed	

uten	at	pasientene	alltid	trenger	å	bli	lagt	inn	på	sykehus	for	å	få	god	og	adekvat	
utredning,	behandling	og	oppfølging	

‐ Nye	og	mer	integrerte	samarbeidsmodeller	mellom	sykehus	innbyrdes,	og	mel‐
lom	sykehus	og	andre	aktører	

‐ Endret	arbeidsdeling	mellom	spesialist‐	og	primærhelsetjenesten	
	
Noen	av	disse	endringsaktorene	har	Sykehuset	i	Vestfold	allerede	høstet	en	god	del	erfa‐
ringer	med.	Andre	må	helseforetaket	ta	grep	om	på	en	mer	offensiv,	strukturert	og	radi‐
kal	måte	enn	hittil.	
	
Framskrivinger	
Sykehuset	i	Vestfold	har	i	planarbeidet	brukt	den	framskrivingsmodellen	som	er	utviklet	
i	et	samarbeid	mellom	Sykehusbygg	og	de	regionale	helseforetakene.	Ved	hjelp	av	denne	
modellen	er	det	i	planen	illustrert	hvordan	behovet	for	spesialisthelsetjenester	vil	kunne	
utvikle	seg	i	årene	framover,	basert	på	ulike	forutsetninger	og	gitt	ulike	verdier	på	vik‐
tige	endringsfaktorer.		
	
Modellen	viser	at	selv	små	årlige	endringer	i	behovet	for	spesialisthelsetjenester,	og	ikke	
minst	i	måten	tjenestene	leveres	på,	gir	betydelige	utslag	i	kapasitetsbehovet	over	tid.	
Det	gjelder	for	eksempel	antall	senger	det	vil	være	behov	for.	
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Sykehuset	i	Vestfold	har	opplevd	det	som	nyttig	å	gjennomføre	denne	typen	framskri‐
vinger.	Samtidig	viser	framskrivningene	også	klart	at	det	har	begrenset	«prognostisk	
verdi»	å	gjøre	slike	analyser.	Både	interne	og	eksterne	endringsfaktorer	vil	bidra	sterkt	
til	å	endre	de	utviklingsbanene	man	får,	ved	å	legge	til	grunn	en	lineær	framskriving	av	
aktiviteten	basert	på	nåsituasjonen.	
	
Tre	hovedperspektiver	med	tilhørende	målbilder	
På	grunnlag	av	de	endringsfaktorer	og	utviklingstrekk	som	det	er	gjort	rede	for	i	planen,	
er	den	framtidige	utviklingen	av	Sykehuset	i	Vestfold	beskrevet	ved	hjelp	av	tre	hoved‐
perspektiver:		
	

1. Det	første	hovedperspektivet	har	fokus	på	den	interne	utviklingen	og	konsolide‐
ringen	av	Sykehuset	i	Vestfold.	Dette	perspektivet	dreier	seg	om	å	utvikle	det	
man	kan	kalle	den	«spissede	spesialisthelsetjenesten»,	med	sterkt	fokus	på	det	
som	fortsatt	skal	skje	«innomhus».	

2. Det	andre	hovedperspektivet	dreier	seg	om	å	utvikle	Sykehuset	i	Vestfold	innen‐
for	rammene	av	en	helhetlig	spesialisthelsetjeneste.	Dette	perspektivet	omfatter	
tre	litt	ulike	fokusområder	og	problemstillinger:	

‐ Forholdet	mellom	Sykehuset	i	Vestfold	og	andre	helseforetak	«på	samme	
nivå».	Det	vil	si	andre	allsidige	akuttsykehus.	De	mest	aktuelle	er	Sykehu‐
set	Telemark	HF	og	Vestre	Viken	HF.	

‐ Forholdet	mellom	Sykehuset	i	Vestfold	og	universitetssykehusene.	
‐ Forholdet	mellom	Sykehuset	i	Vestfold	og	private	leverandører	av	helse‐

tjenester.	Det	kan	både	dreie	seg	om	private,	kommersielle	aktører	og	pri‐
vate,	ideelle	aktører.	

3. Det	tredje	hovedperspektivet	dreier	seg	om	et	tettere	samarbeid	mellom	Sykehu‐
set	i	Vestfold	og	kommuner	og	øvrig	primærhelsetjeneste	i	opptaksområdet.	

	
Disse	tre	perspektivene	henger	naturligvis	tett	sammen,	og	det	er	én,	samlet	organisa‐
sjon	som	må	møte	dem.	Helseforetaket	har	likevel	valgt	å	rendyrke	beskrivelsen	av	dem	
i	tre	separate	kapitler	i	planen.	Dette	er	begrunnet	mest	av	analytiske	og	pedagogiske	
hensyn,	men	også	for	å	få	fram	at	det	faktisk	er	tre	ulike	perspektiver/fokusområder,	og	
at	disse	krever	noe	ulike	regier	i	oppfølgingen.		
	
Hvert	av	de	tre	hovedperspektivene	tar	utgangspunkt	i	noen	målbilder	med	tilhørende	
kjennetegn.	Målbildene	beskriver	hvordan	det	er	ønskelig	å	utvikle	Sykehuset	i	Vestfold	
framover,	i	tett	dialog	og	nært	samarbeid	med	kommuner	og	fastleger,	andre	helsefore‐
tak,	og	ikke	minst	med	pasienter	og	brukere,	og	med	deres	organisasjoner.		
	
Innsatsområder	i	det	kortsiktige	perspektivet	
Hovedhensikten	med	utviklingsplanen	er	å	trekke	opp	perspektivene	for	utviklingen	av	
Sykehuset	i	Vestfold	i	et	relativt	langt	tidsperspektiv,	fram	mot	2030/2035.	Samtidig	leg‐
ger	planen	opp	til	at	det	relativt	raskt	skal	være	mulig	å	se	fotavtrykk	av	planarbeidet	i	
praksisfeltet.	Kapittel	10	i	planen	inneholder	derfor	en	del	temaer	som	Sykehuset	i	Vest‐
fold	ønsker	å	sette	på	dagsorden	også	i	det	kortsiktige	perspektivet.	Arbeidet	med	de	
fleste	av	disse	er	allerede	godt	i	gang.	
	
De	kortsiktige	innsatsområdene	har	som	siktemål	både	å	følge	opp	de	føringene	Sykehu‐
set	i	Vestfold	har	fått	fra	Helse	Sør‐Øst,	men	innsatsområdene	bidrar	også	til	å	støtte	opp	
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under	de	overordnede	veivalgene	som	er	gjort	i	planen.	Ikke	minst	gjelder	det	arbeidet	
med	å	gi	mer	helhetlige	og	integrerte	tjenester	til	multisyke	pasienter,	og	til	de	store	
kronikergruppene.	
	
De	kortsiktige	innsatsområdene	er	derfor	ment	å	representere	gode	og	målrettede	an‐
slag	på	veien	mot	å	realisere	målene	og	de	strategiske	grepene	i	planen.	Ved	valg	av	inn‐
satsområder	er	det	lagt	stor	vekt	på	å	følge	opp	de	innspillene	Sykehuset	i	Vestfold	fikk	
fra	aktørene	i	de	tidlige	fasene	av	planarbeidet.				
	
De	kortsiktige	innsatsområdene	er	som	følger:		

‐ Rehabilitering	
‐ Habilitering	
‐ Psykisk	helsevern,	inkludert	samarbeidet	med	somatikken	
‐ Tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	
‐ Multisyke	pasienter	
‐ KOLS‐pasienter	
‐ Akuttmedisinsk	kjede	og	prehospitale	tjenester	
‐ Organisasjon,	ledelse	og	teknologi	

	
Styrets	vedtak	i	saken	
Da	styret	behandlet	saken	5.	mai	2018,	ble	det	fattet	følgende	enstemmige	vedtak:	
	

1. Styret	vedtar	forslaget	til	utviklingsplan	for	Sykehuset	i	Vestfold	
2. Styret	ber	administrerende	direktør	komme	tilbake	med	en	regi	for	oppfølging	av	

planen	i	løpet	av	oktober	2018.	
3. Det	forutsettes	at	plan	for	oppfølging	skjer	i	nær	dialog	med	kommuner,	fastleger	

og	øvrig	primærhelsetjeneste	i	Vestfold	og	med	pasient‐	og	brukerorganisasjo‐
nene.	Det	er	avgjørende	for	spesialisthelsetjenesten	at	det	er	tilstrekkelige	res‐
surser	i	primærhelsetjenesten	til	å	ivareta	velfungerende	oppfølging	av	felles	pa‐
sienter	og	gode	og	sømløse	pasientforløp.	Sykehuset	inviterer	kommunene	i	Vest‐
fold	til	et	konkret	prosjekt	der	en	nærmere	definert	gruppe	av	multisyke	sikres	
en	samhandlende	tjenestekjede.	En	skisse	til	prosjekt	tilstrebes	å	foreligge	innen	
november	2018	med	sikte	på	endelig	utforming	og	oppstart	i	løpet	av	2019.	

4. Styret	ber	Helse	Sør‐Øst	RHF	spesielt	om	å	bidra	med	å	bedre	forutsetningene	for	
å	realisere	perspektiv	3	i	planen.	Det	dreier	seg	særlig	om:	
‐ Utvikling	av	økonomiske	incentiver	som	støtter	opp	under	dette	perspektivet	
‐ Utvikling	av	teknologisk	løsninger	som	støtter	opp	under	dette	perspektivet.	

	
Som	nevnt	i	avsnitt	3.01.,	fikk	Sykehuset	i	Vestfolds	styre	den	første	saken	om	oppføl‐
ging	av	planen	på	møte	28.	november	2018.	Her	ble	det	både	gitt	en	orientering	om	
hvordan	planarbeidet	generelt	følges	opp,	og	om	arbeidet	med	det	konkrete	prosjektet	
som	er	beskrevet	i	vedtakets	punkt	3.	
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 28.02.2019   

 Saksnr: 5/19 
 

 Sakstype: Beslutningssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Årlig melding 2018 for Sykehuset i Vestfold HF 
 
 
Trykte vedlegg: Forslag til årlig melding 2018 for Sykehuset i Vestfold HF 
 
Hensikten med saken: 
I tråd med vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF, skal styret hvert år sende en melding 
til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets 
rapport for foregående år. Helse Sør-Øst har utarbeidet en mal for meldingsdokumentet. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner forslag til årlig melding 2018 for Sykehuset i Vestfold HF. 
 
 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Vedtektene for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 14 at styret hvert år skal sende en 
melding til Helse Sør-Øst RHF, bestående av styrets plandokument for virksomheten og 
styrets rapport for det foregående året. 
 
Plandelen av meldingsdokumentet skal være av strategisk karakter, og vise hovedtrek-
kene i virksomhetens framtidige drift. Rapportdelen skal vise hvordan bestemmelser gitt i 
foretaksmøtet er fulgt opp. 
 
Helse Sør-Øst utarbeider hvert år en mal for helseforetakenes meldingsdokumenter. Mel-
dingens del I skal gjøre rede for helseforetakets oppgaver og organisering, helseforeta-
kets visjon, verdigrunnlag og målsettinger, samt organisering av medvirkning fra brukere 
og ansatte. Del I skal også omfatte et sammendrag av positive resultater, uløste utford-
ringer og egenevaluering. Del II skal være en detaljert rapportering av helseforetakets 
oppfølging av styringsbudskap gitt i oppdrags- og bestillingsdokumentet og i foretaksmø-
tene for 2018. Meldingsdokumentets del III skal være styrets plandokument, og skal 
gjøre rede for utviklingstrekk og rammebetingelser, samt strategier og planer for helse-
foretaket. 
 
Meldingens del II Rapporteringer ble oversendt Helse Sør-Øst innen særskilt frist 20. ja-
nuar 2019. 
 
Administrerende direktørs forslag til årlig melding har vært oversendt brukerutvalget, de 
tillitsvalgte og vernetjenesten, med invitasjon til å gi kommentarer og innspill. Brukerut-
valget behandlet saken i møte 14. februar 2019. Innspillene fra de tillitsvalgte og verne-
tjenesten er vurdert og delvis innarbeidet. 
 
Vurdering: 
Årlig melding 2018 følger hovedtrekkene fra tidligere års meldinger. Administrerende di-
rektør mener forslaget til meldingsdokument på en dekkende måte beskriver helseforeta-
kets virksomhet i foregående år, og gjør rede for gjeldende planer for framtidig virksom-
het. 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 28.02.2019   

 Saksnr: 6/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst RHF – 
foreløpig behandling 
 
 
Trykte vedlegg: 
1. Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuset i Vestfold HF 
2. Protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold HF 13.02.2019 
 
Hensikten med saken: 
Styret inviteres til å bekrefte mottak av oppdrags- og bestillingsdokumentet 2019 fra 
Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset i Vestfold HF. Det legges opp at styret får anledning til 
drøfte styringsbudskapene mer grundig i neste møte.  
 
Saken gir en kortfattet, foreløpig oversikt over innholdet i oppdrags- og bestillingsdoku-
mentet. Dokumentet ble overlevert i foretaksmøtet for Sykehuset i Vestfold HF på Gar-
dermoen 13. februar 2019. 
 
Forslag til konklusjon: 
1. Styret bekrefter mottak av oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst 

RHF. 
2. Styret ber administrerende direktør fremme sak til møte 21. mars 2019, med risiko-

vurdering av styringsbudskapene i oppdrags- og bestillingsdokumentet, samt rede-
gjørelse for de tiltak som eventuelt bør iverksettes for å imøtekomme styringsbudska-
pene. 

 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset i Vestfold HF 
ble overlevert i foretaksmøtet for Sykehuset i Vestfold på Gardermoen 13. februar 2019. 
 
Oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) sammenstiller Helse Sør-Østs styringsbud-
skap til Sykehuset i Vestfold for 2019. Styringsbudskapene kommer til uttrykk som Mål 
2019, som definerte måltall kalt Krav til måloppnåelse og som Andre oppgaver 2019. 
 
Den overordnede målsettingen er fortsatt å skape pasientens helsetjeneste. I denne hel-
setjenesten skal pasienten oppleve å bli møtt med respekt og åpenhet, og skal oppleve 
et helhetlig tjenestetilbud uavhengig av om det gis av spesialist- eller kommunehelsetje-
nesten. 
 
Oppdrags- og bestillingsdokumentet viderefører den grunnleggende forutsetningen om at 
Sykehuset i Vestfold HF skal delta i arbeidet med å sikre befolkningen tilgang til spesia-
listhelsetjenester. Virksomheten skal innrettes med sikte på å nå disse tre hovedmålene: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Med henvisning til satsingsområdene i Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst 
RHF, skal Sykehuset i Vestfold HF igangsette følgende understøttende tiltak: 
 

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 

 
Virksomheten skal innrettes innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske ram-
mene som gjelder for helseforetak, og med de ressurser som blir stilt til rådighet i opp-
drags- og bestillingsdokumentet. 
 
Vurdering: 
Styringsbudskapene for 2019 viderefører i stor grad forventningene i styringsbudskapene 
for 2018, men skjerper blant annet kravet til forkortet ventetid i psykisk helsevern for 
barn. 
 
Styret bør gis anledning til å gjennomgå styringsbudskapene grundigere i neste møte, et-
ter at målkrav, forventninger og nødvendige tiltak er vurdert faglig og administrativt. 
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OPPDRAG OG BESTILLING 2019 

FOR 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF 

 
 

Foretaksmøte 13. februar 2019 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Styringsmål 2019

Redusere unødvendig

venting og variasjon i

kapasitetsutnyttelsenMål 2019 
• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid sammenliknet med 2018. 

Under 55 dager i alle helseforetak 

innen 2019• Redusere median tid til 

tjenestestart sammenliknet med 

2018

• Overholde en større andel av 

pasientavtalene sammenliknet 

med 2018 (passert planlagt tid). 

Overholde minst 93% av avtalene 

innen 2019• Andel pakkeforløp innenfor 

standard forløpstid skal være minst 

70% for hver kreftform. 

Variasjonen mellom 

helseforetakene skal reduseres 

• Minst 60% av pasienter med 

hjerneinfarkt som er 

trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter 

etter innleggelse 

• Understøtte god drift og oppnå 

resultatkrav, for å kunne investere 

i utstyr, teknologi og bygg

Mål 2019• Redusere andel pasientskader på 

regionalt nivå i 2019 sammenliknet 

med 2017 (GTT-undersøkelsene)

• Arbeidet med HMS og 

pasientsikkerhet må ses i 

sammenheng. Andel "enheter med 

modent sikkerhetsklima" ved hvert 

helseforetak skal være minst 60%

• 20% reduksjon i forbruk av 

bredspektret antibiotika i 

sykehusene i 2019 sammenliknet 

med 2012 • Ingen korridorpasienter

• Minst 70% av epikrisene sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

somatisk helsetjeneste

• Antall nye kliniske behandlings-

studier er økt med 5% i 2019 

sammenliknet med i 2017 

• Styrke arbeidet med å utdanne, 

rekruttere, beholde og utvikle 

medarbeidere i et trygt og 

stimulerende arbeidsmiljø

• Arbeide med IKT- standardisering 

for å understøtte informasjons-

sikkerhet, informasjonsdeling, 

mobile og brukervennlige løsninger

Prioritere psykisk helsevern

og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling

Bedre kvalitet
og pasientsikkerhet

Igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan:

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

Mål 2019• Høyere vekst innen psykisk 

helsevern (PHV) og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) 

enn for somatikk på regionnivå

• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid for utredning skal 

være minst 80% (for PHBU og 

PHV)
• Andel pakkeforløp gjennomført 

for behandling i poliklinikk skal 

være minst 80% (for PHBU, PHV 

og TSB)
• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid fra avsluttet 

avrusning til påbegynt behandling 

TSB i døgnenhet skal være minst 

60%

• Minst 50% av epikrisene er sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

PHV og TSB• Antall pasienter med 

tvangsmiddelvedtak i PH (døgn-

behandling) skal reduseres i 2019

• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid til under 40 dager innen 

PHBU og PHV, og under 35 

dager i TSB 
• Redusere avvisningsrater ved 

poliklinikkene innen psykisk 

helsevern
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0. Innledning 

Gjennom oppdrag og bestilling gis Sykehuset i Vestfold HF styringskrav fra Helse Sør-Øst 
RHF for 2019. Sykehuset i Vestfold HF skal også sette seg inn i overordnede føringer og 
styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller i 2019 og grunnlaget for disse. 
 
Flere av oppdragene som er gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til 
Helse Sør-Øst RHF må gjennomføres på regionalt nivå og omtales ikke i oppdrag og 
bestilling. Det forutsettes likevel at Sykehuset i Vestfold HF medvirker og/eller tar del i 
oppfølgingen når det er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF vil i så fall komme tilbake med 
nærmere informasjon om medvirkning/oppfølging for det enkelte oppdrag. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt 
oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap 
som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, 
samt krav og oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles 
krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av 
Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket. 
 
I oppdrag og bestilling 2019 er det lagt vekt på at styringsbudskapene skal fremstilles 
samlet, slik at oppfølging og rapportering blir så oversiktlig som mulig. Helse Sør-Øst 
RHF vil følge opp styringsbudskap under Mål 2019 i de faste oppfølgingsmøtene med 
Sykehuset i Vestfold HF. Styringsbudskap under Annen oppgave 2019 vil bli fulgt opp 
dersom det er behov. Sykehuset i Vestfold HF skal rapportere avvik i forhold til 
oppgaveløsningen. Styret og ledelsen i Sykehuset i Vestfold HF har ansvar for å følge 
med på Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre 
kvaliteten i tjenestene. 
 
Det må påregnes at det i løpet av året vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. 
Disse vil bli gitt i foretaksmøter eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette 
dokumentet blir revidert. Det er likevel viktig at disse styringsbudskapene integreres i 
styrings- og rapporteringssystemene. I august vil det bli utarbeidet et tilleggsdokument 
til oppdrag og bestilling som gir oversikt over styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF 
etter foretaksmøtet i februar 2019. 
 
I årlig melding 2019 skal det som hovedregel rapporteres på alle styringsbudskap under 
overskriftene Mål 2019 og Annen oppgave 2019. Årlig melding skal også omfatte 
styringsbudskap som er gitt i løpet av året i foretaksmøter og tilleggsdokument til 
oppdrag og bestilling. Der måloppnåelsen ikke er tilfredsstillende, skal årlig melding 
inneholde oversikt over tiltak som er iverksatt for å bedre måloppnåelse og forventet tid 
for full måloppnåelse. 
 
Det vil mot slutten av året bli utarbeidet egen mal for årlig melding der de endelige 
rapporteringskravene vil fremkomme. 
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0.1 Overordnede føringer 

- Hovedmål 

Virksomheten ved Sykehuset i Vestfold HF skal i 2019 innrettes med sikte på å nå 
følgende hovedmål: 
 
1.  Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2.  Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3.  Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Helseforetaket skal igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional 
utviklingsplan: 
 
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 
 
- Pasientens helsetjeneste 

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver 
enkelt pasient oppleve respekt og åpenhet, og medvirkning i valg av egen behandling og 
hvordan den skal gjennomføres. Brukere skal involveres i beslutningsprosesser gjennom 
samvalg slik at de sikres reell innflytelse. Pasientene skal oppleve helhetlige og 
sammenhengende tjenester også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det må 
etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, veiledning og 
kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det skal legges til 
rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer 
bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen, og når beslutninger tas. 
 
- Tilgang til spesialisthelsetjenester 

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til 
spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Sykehuset i Vestfold 
HF skal følge opp dette innenfor sitt ansvarsområde. Dette skal skje innenfor de 
ressurser som blir stilt til rådighet. 
 
- Omstilling av spesialisthelsetjenester 

Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal ikke gjennomføres 
før dialog, og kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Dette gjelder 
særlig ved betalingsplikten for kommunene for utskrivningsklare pasienter innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som innføres fra 1. januar 
2019. Det er en forutsetning at omstillingen gir brukerne et kontinuerlig og like godt 
eller bedre tjenestetilbud enn før. 
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- Deltagelse i regionale prosjekter 

Når helseforetaket anmodes om bistand i prosjekter ledet av Helse Sør-Øst RHF skal 
nødvendige ressurser til å gjennomføre prosjektene stilles til disposisjon. Utgifter til 
reise etc. i forbindelse med prosjektarbeidet skal som hovedregel dekkes av 
helseforetaket. 
 

0.2 Nye dokumenter som skal legges til grunn for utvikling av tjenesten 

Følgende nye nasjonale dokumenter skal legges til grunn for utvikling av tjenesten: 
 

• Nasjonal kreftstrategi (2018-2022) Leve med kreft 
• Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre 
• Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023 
• Meld. St. 11 (2018-2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 

 
Følgende nye regionale dokumenter gjøres gjeldende og skal legges til grunn for 
utvikling av tjenesten: 
 

• Regional utviklingsplan 2035 (vedtatt i styret for Helse Sør-Øst RHF 13. 
desember 2018) 

• Delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst (vedtatt i styret for Helse 
Sør-Øst RHF 13. september 2018) 

• Regional plan for avtalespesialistområdet (vedtatt i styret for Helse Sør-Øst RHF 
14. juni 2018) 
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1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Helseforetaket skal i 2019 understøtte god drift og oppnå resultatkrav, for å kunne 
investere i utstyr, teknologi og bygg. 
 

1.1 Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver 

Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. 
Bedre samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av 
ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer. Pasientene skal 
slippe unødvendig ventetid. Pasientforløpene skal være gode og effektive. Det er innført 
pakkeforløp for kreft, hjerneslag, psykisk helse og rus. Disse er målsatt i 2019, se 
hovedmål 1 og 2. Kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen skal brukes aktivt som 
grunnlag for å øke kapasitet og gi mer likeverdig tilgang til helsetjenester. 
 

1.2 Gjennomsnittlig ventetid 

Mål 2019 
• Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2018. Under 55 dager i alle 

helseforetak innen 2019. Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 50 
dager i alle regioner. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 

1.3 Overholdelse av pasientavtaler 

Mål 2019 
• Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 2018. [Tiden mellom 

tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato 
(dato for når prosedyre er utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder for 
sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er tilgjengelig som nasjonale tall fra NPR. 
Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

• Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 
2018 (passert planlagt tid). I 2019 skal helseforetaket overholde minst 93 % av 
avtalene. Innen 2021 skal minst 95 % av avtalene overholdes. [Andel 
pasientkontakter som har passert planlagt tid av totalt antall planlagte 
pasientkontakter. Må måles med samme uttrekksdato som året før.] 

 
Annen oppgave 2019 
• Det vises til Dokument 3:2 (2018–2019) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen 

av statlige selskaper i 2017, der det bl.a. vises til at bedre planleggingssystemer og 
administrasjon fører til bedre utnyttelse av legeressursene slik at flere pasienter får 
time innen planlagt tid. Helseforetaket skal følge opp funnene i Riksrevisjonens 
undersøkelse. 

 

1.4 Kreftbehandling 

Mål 2019 
• Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 

kreftformene skal være minst 70 % Variasjonen mellom helseforetakene skal 
reduseres. [Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
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krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid. Andel pakkeforløp som har en 
forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og 
tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, 
skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, 
peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, 
galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer 
dette tertialvis.] 

 

1.5 Behandling av hjerneslag 

Mål 2019 
• Minst 60 % av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. [Datakilde er Helsedirektoratet 
som publiserer dette tertialvis.] 

 

1.6 Uønsket variasjon 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal, basert på analyser av uønsket variasjon i effektivitet, 

kapasitetsutnyttelse og forbruk på tvers av helseforetakene, identifisere: 
 
o minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke 

faktorer som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen 
kan brukes til å bedre måloppnåelsen på andre områder. 

o minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en 
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak 
som har bedre måloppnåelse. 

 
Tilbakemelding skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. oktober 2019. Helse Sør-
Øst RHF er pålagt å orientere Helse- og omsorgsdepartementet om status i arbeidet 
innen 1. november 2019. 
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2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

For at pasientene skal få rett tilbud på riktig nivå bør man styrke arbeidet med 
henvisningsrutiner i samarbeid med fastleger og andre med rett til å henvise, samt med 
kommunale helsetjenester og andre relevante aktører. Det er et mål å sikre system og 
rutiner for å ivareta brukernes innflytelse og medvirkning både på system- og 
individnivå. Psykisk helsevern og TSB skal, avhengig av pasientens behov, tilby sine 
tjenester i samhandling med kommunen. Dette er spesielt viktig overfor barn og unge og 
for pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester. Videre må det legges til 
rette for å forebygge kriser, akuttinnleggelser og bruk av tvang. 
 
Seks pakkeforløp for psykisk helse og rus innføres fra 1. januar 2019. Helse Sør-Øst RHF 
og helseforetakene skal sørge for at praksis i spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd 
med anbefalingene i pakkeforløpene. Målet er å sikre økt brukerinnflytelse, 
sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Pakkeforløpene er 
også et redskap for styrket ledelse og styring av virksomheten. 
 
Helseforetaket skal fortsette å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 
 
Helseforetaket skal bidra til at tjenestetilbudet er forutsigbart og at uønsket variasjon 
reduseres gjennom systematisk kvalitetsforbedring og styrket ledelse. 
 
Mål 2019 
• Helseforetaket skal i 2019 redusere gjennomsnittlig ventetid til under 40 dager 

innen PHBU og PHV, og under 35 dager i TSB. [Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

• Helseforetaket skal i 2019 redusere avvisningsrater ved poliklinikkene innen psykisk 
helsevern. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 

2.1 Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå 

Mål 2019 
• Det skal på regionnivå være høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for 

somatikk. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal 
prioriteres innen psykisk helsevern. Dette måles ved gjennomsnittlig ventetid (som 
årlig gjennomsnitt), kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 
synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Det skal 
være prosentvis større økning i kostnader og aktivitet. Gjennomsnittlig ventetid skal 
være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 40 dager for 
psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 35 dager for TSB i 2019. Innen 2021 
skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og 
unge og lavere enn 30 dager for TSB. [Datakilde for gjennomsnittlig ventetid: 
Helsedirektoratet. Datakilde for kostnader: de regionale helseforetakenes regnskap. 
Datakilde for polikliniske opphold: Helsedirektoratet (ISF).] 
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2.2 Pakkeforløp psykisk helsevern 

Mål 2019 
• Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern 

barn og unge skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer 
dette tertialvis.] 

• Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk 
helsevern barn og unge skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

• Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern 
voksne skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette 
tertialvis.] 

• Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk 
helsevern voksne skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 

2.3 Pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Mål 2019 
• Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt 

behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 %. [Datakilde er Helsedirektoratet 
som publiserer dette tertialvis.] 

• Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for TSB 
skal være minst 80 %. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 

2.4 Forløpskoordinatorer innen psykisk helsevern og TSB 

Annen oppgave 2019 
• Virksomheter som behandler pasienter innen psykisk helsevern for voksne, barn og 

unge og TSB skal oppnevne forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter. 
 

2.5 Tvangsbruk i psykisk helsevern 

Mål 2019 
• Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) skal 

reduseres i 2019. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette årlig.] 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal redusere bruk av tvangsmidler gjennom bl.a. å implementere 

føringer og anbefalinger i regional rapport, jf. «Økt frivillighet - Regional plan for 
riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst». 
Implementere føringer og anbefalinger i «Regional rapport om reduksjon i bruk av 
tvangsmidler i psykisk helsevern i Helse Sør-Øst 2018». 
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2.6 Epikrise 

Mål 2019 
• Minst 50 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk 

helsevern for voksne og TSB. [Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette 
tertialvis.] 
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3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Helseforetaket skal i 2019: 
 
• styrke arbeidet med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. 
• arbeide med IKT-standardisering for å understøtte informasjonssikkerhet, 

informasjonsdeling, mobile og brukervennlige løsninger. 
 

3.1 Kvalitet og pasientsikkerhet 

Kontinuerlig forbedring skal være målet for virksomhetenes arbeid innen alle områder. 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er et viktig 
verktøy i dette arbeidet og skal implementeres på alle nivåer. Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsmålinger, kvalitetsregistre, forskningsbasert kunnskap og 
pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet og i systematisk 
forbedringsarbeid. Fra 2019 innføres en prøveordning, hvor de regionale 
helseforetakene mottar ISF-refusjon per registrerte pasient i utvalgte medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
Det skal legges vekt på å etablere helhetlige og koordinerte pasientforløp mellom 
helseforetak og sykehus og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, inkludert fastlegene. Rehabilitering skal være en del av pasientforløpet 
der dette er naturlig. Det må sikres god informasjonsoverføring i alle deler av forløpet. 
Det vises til Riksrevisjonens rapport (Dokument 3:2 (2017–2018)), om helseforetakenes 
praksis for utskrivning av somatiske pasienter til kommunehelsetjenesten. 
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av 
pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. 
 
Det viktigste arbeidet for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet skjer lokalt. Med 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring har ledere fått et verktøy som skal ligge til 
grunn for leder og styres oppfølging av arbeidet med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet. Styret og ledelsen i Sykehuset i Vestfold HF har også et ansvar for å 
følge med på annen type informasjon om virksomheten, som for eksempel andre 
kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet. 
 
- Forbedringsområder og innsatsteam 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal styrke innsatsen med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, 

herunder arbeid med innsatsteam, kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, arbeid med 
pakkeforløp og logistikk ved poliklinikkene. Helseforetaket skal utpeke en lokal 
kontaktperson som skal bidra i et regionalt innsatsteam for koordinering, felles 
innsats og oppfølging. 
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3.1.1 Generelt kvalitetsarbeid 

- HMS og pasientsikkerhet 

Mål 2019 
• Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. Andel «enheter med 

modent sikkerhetsklima» (jf. definisjon i pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert 
helseforetak skal være minst 60 %. [Minst 60 % av medarbeiderne i enheten skårer 75 
eller høyere. Variasjonen mellom helseforetakene skal reduseres. Datakilde skal være 
ForBedring. Dette publiseres årlig.] 

 
- Bruk av bredspektrede antibiotika 

Mål 2019 
• Helseforetak skal, som del av det langsiktige arbeidet med å redusere 

sykehusinfeksjoner, prioritere å oppnå 20 % reduksjon i bruk av bredspektrede 
antibiotika i 2019 sammenliknet med 2012. (Målet i 2020 er en reduksjon på 30 % 
sammenliknet med 2012 målt ved disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med ensymhemmer og kinoloner). 
[Datakilde skal være sykehusenes legemiddelstatistikk. Dette publiseres tertialvis.] 

 
- Legemidler 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal etablere rutiner for samstemming av legemiddellister, herunder 

rutiner for gjennomgang av gyldige resepter i reseptformidleren, for å sikre at disse 
samsvarer med oppdatert legemiddelliste for den enkelte pasient. 

 
- Korridorpasienter 

Mål 2019 
• Ingen korridorpasienter. [Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres 

tertialvis.] 
 
- Pasientsikkerhetsprogrammet 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal videreføre arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet, 

implementere handlingsplanen og redusere variasjon i pasientsikkerhetsindikatorer. 
 
- Uønskede hendelser 

Mål 2019 
• Andel somatiske pasientopphold med pasientskade i 2019, målt med metoden GTT, 

skal reduseres på regionalt nivå sammenliknet med 2017. [Datakilde er GTT-
undersøkelsene – Helsedirektoratet. Dette publiseres årlig.] 

 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal, i en samlet risikoanalyse basert bl.a. på GTT-data og nasjonale og 

lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsindikatorer, identifisere: 
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o minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke 
faktorer som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen 
kan brukes til å bedre måloppnåelsen på andre områder. 

o minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeide en 
tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 
tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak 
som har bedre måloppnåelse. 

• Det skal innføres måltall for registrering av skadedata i Norsk pasientregister fra 
2020. Helseforetaket skal i 2019 arbeide målrettet for å få opp registreringsandelen. 

 
3.1.2 Somatikk og rehabilitering 

- Epikrise 

Mål 2019 
• Minst 70 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 

helsetjeneste. [Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres tertialvis.] 
 
- Fødsel og fertilitet 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal ha det økonomiske ansvaret for hormonpreparater i de tilfeller 

kvinner i fertil alder får tilbud om å ta ut egg hvis behandling av alvorlig sykdom kan 
gå utover fertiliteten. 

• Helseforetaket skal rapportere hvordan nasjonal faglig retningslinje for 
barselomsorgen er implementert, spesielt hvordan anbefalingen om 
utreisevurdering er fulgt opp. 

 
- Organdonasjon 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal i 2019 følge opp og videreføre arbeidet med å øke antall 

organdonorer. 
 
3.1.3 Samhandling og brukermedvirkning 

- Brukermedvirkning 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal delta i de nasjonale brukerundersøkelsene i regi av 

Folkehelseinstituttet, og resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid. Dette 
omfatter også løpende brukererfaringsundersøkelser innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling som vil bli utviklet og implementert i løpet av 
2019. 

 
- Samarbeid med kommunehelsetjenesten 

Betalingssatsen for kommunene for utskrivningsklare pasienter er 4 885 kroner i 2019. 
 
Det vises til Dokument 3:2 (2017–2018) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 
statlige selskaper i 2016, sak 2 Helseforetakenes praksis for utskrivning av somatiske 
pasienter til kommunehelsetjenesten. Riksrevisjonen har i sin rapport påpekt at 
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informasjonen helseforetakene sender kommunehelsetjenesten om utskrivning av 
pasienter, ikke har en kvalitet som sikrer helhetlige og koordinerte pasientforløp. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal følge opp Riksrevisjonens anbefalinger om helseforetakenes 

praksis for utskrivning av pasienter, og påse at det er etablert interne systemer og 
kontroller for å sikre at ansatte kjenner til regelverk og benytter prosedyrer og 
rutiner ved utskrivning av pasienter. 

• Helseforetaket skal styrke arbeidet med tiltak innen området arbeid og helse. Det 
vises til inngått avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og NAV hvor helseforetakene og 
NAV anbefales å inngå forpliktende samarbeidsavtaler lokalt. 

 

3.2 Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten 

I Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten påpeker Riksrevisjonen mangler ved styrenes oppfølging av 
kvalitet og pasientsikkerhet. Det vises også til at forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 6 d, slår fast at virksomhetens ledelse 
skal ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på 
etterlevelse av myndighetskrav, og over områder hvor det er behov for vesentlig 
forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten. Forskriften 
stiller også krav om å planlegge, gjennomføre, evaluere og eventuelt korrigere tiltak som 
kan minimalisere risikoen som er avdekket. I dette arbeidet er det av vesentlig 
betydning at styrene må ta en mer aktiv rolle i oppfølgingen av kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetakets styre må informeres om ansvaret for oppfølging av kvalitet og 

pasientsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 

• Helseforetaket må gi styremedlemmene nødvendig opplæring i internkontroll og 
risikostyring. 

 

3.3 Beredskap og sikkerhet 

Det vises til NATO-øvelsen Trident Juncture, Helseøvelsen 2018 og cyberhendelsen i 
Helse Sør-Øst RHF i 2018. Videre vises det til sikkerhetsloven og Helsedirektoratets 
nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren i 2017 og 2018. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra livedelen 

av Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018. 
• Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov. 
• Helseforetaket skal følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og 

sårbarhetsanalyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 2018. 
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3.4 Innkjøp 

- Helseforetakets bestillerfunksjon overfor Sykehusinnkjøp HF 

Helseforetaket skal implementere rutine for anvendelse av ny «Kravspesifikasjon IKT-
tjenester og Informasjonssikkerhet for MTU» i forbindelse med anskaffelser innenfor 
kategoriene medisinskteknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, ferdigstille rutiner som 

følge av ny funksjonsdeling mellom helseforetaket og Sykehusinnkjøp HF. 
 
- Implementering av vedtatt innkjøp- og logistikkstrategi 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal bidra i arbeidet med å dokumentere og implementere felles 

arbeidsprosesser. Helseforetaket skal videre delta i arbeidet med å verifisere og 
realisere regional handlingsplan for utrulling av avdelingspakkelogistikk i Helse Sør-
Øst. 

 

3.5 Personell, utdanning og kompetanse 

- Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere 

Det vises til tidligere stilte krav om å bygge opp om en heltidskultur for å redusere 
bruken av deltid og vikariater. Målet er flest mulig ansatte i hele faste stillinger, noe som 
også er et viktig bidrag for å øke pasientsikkerheten og kvaliteten i pasientbehandlingen. 
Det er et ledelsesansvar å sikre at det arbeides målrettet med å videreutvikle en 
heltidskultur, og med å utdanne, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. Det vises 
også til tidligere stilte krav om å sørge for at alle helseforetak har læreplasser innen 
helsefagarbeiderfaget. Det må også sikres at andelen stillinger for helsefagarbeidere 
opprettholdes. Dette er områder som helseforetakene har arbeidet godt med over flere 
år. Det er et langsiktig arbeid å utvikle heltidskultur, og beholde og utvikle 
medarbeiderne. Rapporteringen på arbeidet viser gode resultater. Det er viktig at 
helseforetaket satser på å fremme ledelse, og spesielt utviklingen av gode team, 
ledergrupper og at ledelse og koordinering av pasientforløp prioriteres. Arbeidet vil bli 
fulgt opp videre. 
 
- ForBedring 

Annen oppgave 2019 
• Undersøkelsen ForBedring skal gjennomføres årlig og tiltak følges opp. Dette gjelder 

spesielt i forhold til arbeidsbelastning. 
 
- Bierverv 

Det vises til krav i oppdrag og bestilling 2018 om oppfølging av Riksrevisjonens 
undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv. Av helsepersonelloven andre 
ledd går det fram at arbeidsgiveren kan kreve at helsepersonell med autorisasjon eller 
lisens gir opplysninger om all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som 
selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge eller i 
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utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l. Helseforetaket skal innføre krav 
om at dette skal gjøres. 
 
Annen oppgave 2019 
• Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre meldeplikt for ansatt 

helsepersonell etter helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. Meldeplikt 
etter bestemmelsen omfatter «all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet 
utfører som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i 
Norge eller i utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l.» 

 
- Fordeling av nye legestillinger 

Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i tråd med behovene i henhold til de 
regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og 
de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Gode lokale, regionale og nasjonale 
analyser av kompetansebehov framover skal legges til grunn for de regionale 
helseforetakenes fordeling av leger til helseforetakene og mellom spesialiteter. De 
regionale helseforetakene skal særlig vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter 
der utdanningskapasiteten i dag anses å være for lav og spesialiteter der behovet for 
legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, 
sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helsetjenesten. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver 

tid er oppdatert. 
 
- LIS 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal ha iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i henhold 

til kravene i spesialistforskriften. Det skal påses at leger i spesialisering del 2 og 3 får 
gjennomført Helsedirektoratets anbefalte minimumstall for praktiske kliniske 
ferdigheter, sammenstilt i prosedyrelister. 

 
- Grunnutdanning 

Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter 
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar 
for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med 
praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene. 
 
- Praksisplasser 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal iverksette tiltak for å forbedre avviklingen av 

praksisundervisning for de som utdannes i helseyrkene innenfor rammene av 
helseforetakenes ansvar for praksisundervisning og opplæring. 
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- Utdanning helsepersonell 

Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i 

godt samsvar med tjenestenes behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å forme 
fremtidsrettede utdanninger. 

 
- Videreutdanning 

Videreutdanning omfatter bl.a. ulike studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter 
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler og 
universiteter som tilbyr videreutdanning skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i 
samarbeidsorganet. Spesialistutdanning for leger skal ivaretas i samsvar med den nye 
spesialistforskriften. 
 
- Inkluderingsdugnad 

Regjeringen lanserte 20. juni 2018 en inkluderingsdugnad, hvor hovedmålsettingen er 
økt yrkesdeltakelse. I inkluderingsdugnaden er det et mål om at minst 5 % av nyansatte 
skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CVen». 
 

3.6 Forskning og innovasjon 

- Kliniske behandlingsstudier 

Mål 2019 
• Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 % i 2019 sammenliknet med 

2017. [Datakilde skal være CRIStin. Dette publiseres årlig.] 
 
- Samarbeid med næringslivet 

Utvikling av ny teknologi og mer presis diagnostikk og behandling gjennom innovasjon 
og næringslivssamarbeid er sentralt for å skape en bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste i framtiden. Et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
næringslivet om forskning, innovasjon og innovative anskaffelser er viktig for å få dette 
til. 
 

3.7 IKT-utvikling og digitalisering 

Innbygger og pasient skal ha tillit til at personopplysninger behandles på en trygg og 
sikker måte. Helseforetaket skal prioritere ivaretakelse av informasjonssikkerhet og 
personvern gjennom oppfølging av krav til teknologi, prosesser og kultur. Det er viktig å 
bygge på tidligere erfaringer når det gjelder IKT-sikkerhet og personvern. 
 
Regjeringen har som mål at flere helsetjenester digitaliseres. De regionale 
helseforetakene er pålagt å samarbeider med Direktoratet for e-helse for å sikre 
forutsigbarhet i arbeidet med utvikling av digitale innbyggertjenester på helsenorge.no. 
Regionenes bruk av etablerte nasjonale e-helseløsninger skal økes for å sikre et 
likeverdig tilbud. 
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Det er et politisk mål å legge til rette for gode digitale helseløsninger slik at pasienter 
kan behandles og følges opp hjemme. Det pågår flere prosjekter på dette området i 
landets helseforetak. Det er behov for å løfte erfaringer og lære av hverandre. 
 
3.7.1 Regionale IKT-prosjekter 

Helseforetaket skal bidra til standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur 
gjennom: 
 
• lokal forankring av mandat og beslutninger 
• å bidra til å definere de funksjonelle kravene 
• å bidra med nødvendige fagressurser i henhold til programmets gjennomføringsplan 
• å sette av ressurser til helseforetakets forberedelser og tilrettelegging av 

programmets leveranser (budsjett, nødvendige lokale IKT-tiltak, mottaksprosjekt 
etc.) 

 
Helseforetaket skal koordinere og prioritere alle bestillinger på en hensiktsmessig måte 
til Sykehuspartner HF før dette kommuniseres til Sykehuspartner via ett kontaktpunkt. 
Formålet er at helseforetakene selv skal prioritere egne bestillinger, og for å unngå at 
det blir sendt tilnærmet like bestillinger. 
 
Helseforetaket skal delta i utarbeidelsen av regionalt vedtatt samhandlingsmodell og -
arkitektur for IKT og MTU. 
 
I det videre saneringsarbeidet vil det være nødvendig å se på porteføljene på tvers av 
helseforetakene og søke å dekke samme funksjonsområde med den samme 
applikasjonen. Helseforetaket skal bidra til å redusere variasjonen av utvalgte 
applikasjoner med inntil 25 % innen januar 2020. 
 
De utvalgte applikasjonene knyttes til tre kategorier: 
 
1. Applikasjoner som kan erstattes med foreslåtte standardiserte applikasjoner. 
2. Applikasjoner som noen helseforetak har beholdt, mens andre har sanert. 
3. Applikasjoner som kun benyttes på ett helseforetak. 
 
Helseforetaket skal fortløpende, og spesielt i forbindelse med migrering til Windows 10, 
aktivt bidra til å identifisere applikasjoner og tjenester som ikke skal videreføres på ny 
plattform. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal bidra til en samordnet regional styring av prosjektporteføljen i 

Helse Sør-Øst RHF ved å benytte felles prosjektstyringsverktøy for regionen for alle 
IKT-prosjekter. Bidraget skal omfatte oppstart av nødvendige mottaksprosjekter for 
regionale innføringsprosjekter og migrasjon og sletting av data fra gamle IKT-
løsninger når nye innføres. Helseforetaket skal ikke initiere konkurrerende 
aktiviteter til regionale prosjekter, programmer og anskaffelser. 
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3.7.2 Dataansvar og informasjonssikkerhet 

Helseforetaket er selvstendig ansvarlig for at det føres protokoll over hvilke 
personopplysninger de behandler (behandlingsaktiviteter). Sykehuspartner HF skal i 
løpet av 2019, i samarbeid med Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd (RSR), utarbeide og 
implementere en regional mal og standard for protokollen, slikt at hvert enkelt foretak 
kan fylle ut sine behandlinger. 
 
Helseforetaket skal bidra å redusere digitale sårbarheter innenfor infrastrukturområdet 
ved å: 
 
• redusere antallet lokale gamle (legacy-) domener. 
• migrere tjenester fra lokale datarom til godkjente datasentre. 
• etterleve regionale sikkerhetsprinsipper. 
 
Helseforetaket skal sørge for at implementering av evt. lokalt anskaffet utstyr innfrir 
regionale krav til informasjonssikkerhet, støttes av underliggende infrastruktur og 
understøtter regionale strategier. 
 
Annen oppgave 2019 
• Helseforetaket skal implementere endringene fra regionalt styringssystem for 

informasjonssikkerhet («ISMS») i eget lokalt styringssystem, herunder lokale 
prosesser og rutiner. 

• Helseforetaket skal implementere regionale risikoakseptkriterier, herunder 
identifisere risikonivå mht. tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet lokalt. 

 

3.8 Bygg og eiendom 

Helseforetakenes bygningsmasse representerer store verdier og er viktig for 
kjernevirksomheten. God eiendomsforvaltning krever langsiktig planlegging. De 
regionale helseforetakene skal i 2019 arbeide videre med å legge til rette for en 
husleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring. 
Husleieordningen vil bygge på et felles sett av prinsipper slik at det blir mulig å 
sammenligne helseforetakene innbyrdes. 
 
Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger gjelder fra 1. 
januar 2020. Her er sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling unntatt 
frem til 1. januar 2025. For øvrige bygninger i spesialisthelsetjenesten gjelder forbudet 
fra 1. januar 2020, med mindre en søker og får innvilget unntak dersom særlige grunner 
foreligger. De regionale helseforetakene skal planlegge og gjennomføre utfasing av 
oljefyring slik at spesialisthelsetjenesten overholder forbudet. 
 
Annen oppgave 2019 
• De regionale helseforetakene skal arbeide videre med å legge til rette for en felles 

husleieordning med sikte på en mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring, 
herunder utarbeide en veileder for felles prinsipper for ordningen. Helseforetaket 
skal bidra i dette arbeidet i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 

• Helseforetaket skal planlegge og gjennomføre utfasing av oljefyring i sine bygg slik at 
forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger gjeldende fra 1.1.2020 
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etterleves. For sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling skal 
utfasing skje innen 1.1.2025. 
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4. Tildeling av midler og krav til aktivitet 

4.1 Økonomiske krav og rammer 

4.1.1 Drift og investering 

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige 
prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Det er et mål at det er 
skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehuset i 
Vestfold HF skal sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er realisert, både 
når det gjelder kvalitet og økonomi. 
 
Mål 2019 
• Sykehuset i Vestfold HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv 

måte og slik at de kommer pasientene til gode. Sykehuset i Vestfold HF skal i 2019 
basere sin virksomhet på de tildelte midler. 

 
4.1.2 Resultat 

Kravet til økonomisk resultat 2019 er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
Resultatkravet er basert på helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan, endrede 
forutsetninger som følge av statsbudsjettet for 2019 samt konkret vurdering av 
situasjon og risiko for helseforetaket knyttet til årsbudsjettet for 2019. 
 
Mål 2019 
• Årsresultat 2019 for Sykehuset i Vestfold HF skal være på minst 105 millioner kroner. 
 
- Prioriteringsregelen 

Mål 2019 
• Sykehuset i Vestfold HF skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i 

samsvar med kravene til oppfyllelse av prioriteringsregelen fastsatt fra Helse Sør-Øst 
RHF. Det samme kravet gjelder til kostnadene fordelt per tjenesteområde. Det vises 
til vedlagte tabeller med budsjett 2019 som viser oversikt over innrapporterte tall 
for prioriteringsregelen sammenlignet med 2018. Andre relevante tabeller for 
budsjettert aktivitet er også vedlagt. 

 
4.1.3 Likviditet og investeringer 

Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2019 videreføres på nivå med 2018, pris- og 
lønnsjustert til i alt 66,5 millioner kroner for Sykehuset i Vestfold HF, forutsatt et 
resultat i henhold til resultatkrav for 2019.  
 
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler 
i 2019, det vil si likviditetstildelingen for 2019 med tillegg av budsjettert bruk av 
oppspart likviditet, og eventuelle salgs-/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra 
økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til pensjonsinnretningene, samt netto 
likviditet fra lokale IKT-investeringer gjennomført av Sykehuspartner HF, salderes 
innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler. 
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Annen oppgave 2019 
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 

2019 skal ikke benyttes til investeringer i 2019 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 

• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 
før etablering av nye investeringsforpliktelser. 

 
4.1.4 Overføring av likviditet - driftskreditt 

Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned. 
Månedlig overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte 
tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet i januar 2019. 
 
Helse Sør-Øst RHF skal forespørres i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut 
over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende 
dokumentasjon for dette behovet. 
 
Mål 2019 
• Sykehuset i Vestfold HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av 

Helse Sør-Øst RHF. 
 
Annen oppgave 2019 
• Det legges til grunn at helseforetaket skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 

driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og 
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2019, herunder oppdrag og bestilling 
2019 som er gitt i foretaksmøte 13. februar 2019, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst 
RHFs «sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig 
utvikling over tid. 

 
4.1.5 Økonomisk handlingsrom 

Mål 2019 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

Sykehuset i Vestfold HF skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og 
investeringer er realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi. 

 
4.1.6 Investerings- og utbyggingsprosjekter 

Annen oppgave 2019 
• For 2019 tildeles Sykehuset i Vestfold HF 627 millioner kroner i regionale midler til 

Tønsbergprosjektet, hvorav 439 millioner kroner er lån. 
 
I forbindelse med Tønsbergprosjektet skal helseforetaket sørge for utvikling av 
virksomhetsmodell, driftskonsepter og bemanningsplanlegging samt utarbeide 
planer for gevinstrealisering.  
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4.1.7 Evalueringer i etterkant av alle investeringsprosjekter 

Det vises til NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 
(Kvinnsland-utvalget) og omtalen av utvalgets arbeid i Prop. 1 S (2017–2018). Her 
foreslås det blant annet at Sykehusbygg HF skal få en mer sentral rolle. For å sikre gode 
og effektive sykehusbygg må det gjennomføres gode driftsmessige analyser i forkant av 
utbygginger, og det må kunne vurderes i etterkant om planlagte driftsgevinster blir 
realisert. Det bør derfor gjennomføres evalueringer i etterkant av alle 
investeringsprosjekter hvor det minimum vurderes gevinstrealisering og logistikk i 
bygget. Valgte driftskonsepter og dimensjonering skal også evalueres. Det er byggherre 
som er ansvarlig for evalueringene, mens Sykehusbygg HF må være ansvarlig for å 
håndtere kunnskapsdelingen. Evalueringskriterier må rettes inn mot brukerne og 
virksomhetens krav. Helseforetaket har ansvar for at vedtatte veiledere og standarder 
tas i bruk. 
 

4.2 Aktivitetskrav 

Aktivitet i 2019 Somatikk VOP  BUP TSB 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 64 717 12 232 16 258 3 650 

Pasientbehandling         

Antall utskrivninger døgnbehandling 35 885 1 970  65  465 

Antall liggedøgn døgnbehandling 112 448 32 913 1 390 14 356 

Antall oppholdsdager dagbehandling 27 529  0  0  0 

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 256 729 82 043 45 482 26 152 

 
Mål 2019 
• Sykehuset i Vestfold HF skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i 

samsvar med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte 
kravene er tatt inn i vedlegg. 
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5. Oppfølging og rapportering 

Helse Sør-Øst RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetaket følge opp Mål 2019 og 
eventuelt andre kvalitetsindikatorer ved behov. I Årlig melding 2019 skal helseforetaket 
rapportere på Mål 2019 og Andre oppgaver 2019. Frist for innsendelse av styrets årlig 
melding er 1. mars 2020. 
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VEDLEGG 

A. Detaljert økonomitabell 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF 2019 
Basisramme 2018 inkl. KBF 2 980 822  
Nye forhold inn mot 2019   
KBF 2018 tilbakelegging av uttrekk basis 19 481 
KBF 2018 uttrekk av KBF- bevilgning -21 041 
Inntektsmodell 2019, fra ØLP 2019-2022 12 245 
RNB 2018 - pensjon, som i ØLP 2019-22  -50 654 
Ervervet hjerneskade barn og unge 569 
Basisramme 2019 før statsbudsjettet  2 941 421  
Endringer som følge av Prop 1S 2019   

Prisomregning 72 423 

Økt aktivitet, alle tjenesteområder 34 194  

Avbyråkratiseringsreformen ABE   

# uttrekk basisramme ABE -16 010  

# ABE lagt tilbake 16 191  

Kvalitetsbasert finansiering, KBF   

# uttrekk basisramme KBF  -19 969  

# bevilget sfa score på kvalitetsparametere  21 303  

Legemidler   

Legemidler i basis 2018, gjenstående basis  7 887  

Andre forhold fra Prop. 1   

Overføring fra basis til ISF- PHV  -5 179  

Overføring fra basis til ISF- TSB  -810  

Utskrivingsklare pasienter - PHV  -6 212  

Utskrivingsklare pasienter - TSB  -972  

Komp. for manglende prisjustering av egenandeler  2 829  

Nasjonal inntektsmodell   7 684  

Barn som pårørende mot økt egenandel  1 076  

Nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF   

Inntektsmodellen - innføring av nye elementer  9 255  

PET - netto fordeling av 20 mnok  165  

Endret fin.ordning lab/rad-fordeling av 215 mnok  18 514  

Endret fin.ordning lab/rad-tilbakeføring av IM effekt  21 869  

Dyre legemidler-aktivitetsavhengig del private ideelle  172  

Basisramme 2019 inkl. KBF  3 105 832  

Strategiske forskningsmidler, fra post 72  5 424  

Øremerkede midler, fra post 78 1 644  

Nasjonale kompetansetjenester, øvrige 10 201  

Statlige tilskudd, post 70 8 957  
Turnustjeneste 1 422  

Medisinsk undersøkelse på barnehusene 3 918  

Omlegging av arbeidsgiveravgift  3 617  
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Sum faste inntekter  3 132 058  

ISF- refusjoner   

herav somatikk  1 444 936  

herav psykisk helsevern og TSB  88 289  

Sum ISF- refusjoner 1 533 225  

Sum inntekter  4 665 283  
 

B. Detaljert aktivitetstabell 

SOMATIKK  
Antall pasientbehandlinger  
TOTAL AKTIVITET 2019 

Antall utskrivninger døgnbehandling(Total) 35 885 

Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) 112 448 

Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 27 529 

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 256 729 

Fordeling av antall ISF-poeng  
DØGNBEHANDLING 2019 

Fordeling av antall ISF-poeng   

Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 42 736 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Døgnbehandling) 0 

Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) 393 

Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 443 

Sum ISF-poeng (Døgnbehandling) 43 572 

Andel ISF-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 70,0 % 

    

DAGBEHANDLING 2019 

Fordeling av antall ISF-poeng   

Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 6 859 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Dagbehandling) 0 

Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) 63 

Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 26 

Sum ISF-poeng (Dagbehandling) 6 948 

Andel ISF-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 11,2 % 
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region 
(iht. "sørge for"-ansvaret) 50 051 
Sum ISF-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre 
regioner 50 520 

    

POLIKLINISK VIRKSOMHET 2019 

Fordeling av antall ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet)   

Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 11 436 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Poliklinisk virksomhet) 0 

Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet) 104 
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Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 37 

Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) 11 738 

Andel ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 18,9 % 
Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-
ansvaret) 11 540 

Sum ISF-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner 11 738 

    

PASIENTADMINISTRERTE LEGEMIDLER (H-RESEPTER) 2019 

Fordeling av ISF-poeng knyttet til pasientadministrerte legemidler    
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen tidligere år, 
for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept 
(iht. "sørge for"-ansvaret) 2 645 
Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler, som inngår i ISF-ordningen fra og med 
inneværende år, for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av hvem som har 
utstedt resept (iht. "sørge for"-ansvaret) 320 

Sum ISF-poeng pasientadministrerte legemidler (H-resepter) 2 965 

    

TOTALT ANTALL ISF-POENG 2019 

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret  
(Pasienter bosatt i egen region) 61 591 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for aktivitet 
utført i eget helseforetak 61 031 
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og andre 
regioner) 62 097 

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak 61 537 

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk, pasientadministrerte legemidler) iht. 
"Sørge for"-ansvaret (pasienter bosatt i egen region/opptaksområde) 64 555 

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og andre 
regioner og pasientadministrerte legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde) 65 062 

 
PSYKISK HELSEVERN  
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP) 2019 

Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus   

Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP) 1 970 

Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 32 913 

Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 82 043 

Kjøp fra private institusjoner (VOP)   

Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private) 0 

Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private) 0 

Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 0 

PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP) 2019 

Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP) 65 

Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 1 390 

Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 45 482 

Kjøp fra private institusjoner   

Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private) 0 
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Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private) 0 

Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private) 0 

    

TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) 2019 

Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB) 465 

Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 14 356 

Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 26 152 

Kjøp fra private institusjoner   

Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private) 0 

Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private) 0 

Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private) 0 
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Saksframlegg til styret 
 

  

  
 

  
Møtedato: 28.02.2019   
 Sak nr: 7/19 

 
 Sakstype: Temasak 

 
 
Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen 
 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 
 
Trykte vedlegg: Ingen      
 
Hensikten med saken: 
Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. 
 
Dagens forskningstema er fra Barnehabilitering. I tillegg til å være ansvarlig 
pasientbehandling er seksjonen leder av et nasjonalt register over barn med CP. I 
seksjonen foregår det egen forskning og forskning i nettverk. På 15 minutter vil forsker 
og overlege Guro L. Andersen vise viktigheten av nettverk og riegister for å kunne 
forske på en «sammensatte» pasientgruppe. Hun vil demonstrere sammengen mellom 
klinikk og forskning for individer som lever sine liv hjemme, men  har ulike behov for en 
sammenhengende helsetjeneste. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Tønsberg, 20. februar 2019 
 

 
Stein Kinserdal 

Administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret 
 

  

  
 

  
Møtedato: 28.02.19 
 

  

 Sak nr: 8/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

  
 
 

Saksbehandler: Tom Einertsen  
 

Rapportering Tønsbergprosjektet 
 
 
Trykte vedlegg: Ingen 

Hensikten med saken: 
Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet; 
rapportering gjelder for desember måned.  
 
Forslag til vedtak:    
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktaopplysninger 
 
1. Sammendrag     
 
1.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA 
 Ingen skader i desember. 
 Det har vært gjennomført totalt 41 sikker jobb analyser, ingen i denne perioden. 
 Det foreligger 239 rapporter om uønskede hendelser, behandlet og lukket. 
 Fokus på topp-risikoer; henholdsvis arbeid i høyden, løfteoperasjoner, 

menneske/maskin-konflikter, fallende gjenstander samt parallelle aktiviteter. 

 Det er høyt fokus på stor samtidighet for flere aktiviteter. Det er blant annet 
sprengningsarbeider, ut- og inn-transport byggegrop, betongarbeider og arbeider i 
høyden. 

 

1.2 Fremdrift og milepeler 
Prosjektering:  
Fremdrift siste periode har ikke vært tilfredsstillende grunnet flere ikke-planlagte oppgaver.  
 
For psykiatri har fokus i perioden vært ferdigstillelse av funksjonsbeskrivelser for tekniske 
systemer, bygge oppfølging og tilpassing av leveranser til endringer i produksjonsrekkefølge. 
I neste periode vil det avholdes møter med SIV for gjennomgang av kommentarer til 
funksjonsbeskrivelsene for sentralt styringssystem. 
 
For somatikk har produksjon av arbeidstegninger for betongarbeider vært på kritisk linje. Det 
har videre blant annet pågått detaljering av fasader, klimavegger og dørmiljø sammen med 
leverandører, el-punkter og utomhusplan.  
 
Nylig fremlagt budsjett revisjon 3.5 ligger på samme nivå som revisjon 3.0. Basert på trend 
gjennom de siste månedene vurderes det som tidligere rapportert en risiko for økt omfang for 
gjenstående fase. Dette vurderes nå å ligge i området 8.000 til 15.000 timeverk, omtrent 
samme som forrige vurdering.  
 
Bygging: 
Bygging av psykiatri ligger som sist fem uker etter opprinnelig fremdrift for enkelte aktiviteter. 
Avtalt overleveringsdato 9. mai 2019 vil overholdes.  
Mekanisk ferdigstillelse F2 ble oppnådd i desember. Mekanisk ferdigstillelse F1 skal skje ila. 
av januar 2019. 
Bygging av somatikk følger gjeldende fremdriftsplan. Bæresystem startes opp i slutten av 
februar 2019. 
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1.3 Kostnader 
Tabell 1: Status kostnader nivå 1. Alle refererte kostnader er inkl. mva. 

 
 
Prognose sluttkostnader er lik budsjett jfr. revisjon 3.5 på 2.928,1 MNOK*. 
*) et par mindre unøyaktigheter i tabellen over; budsjettramme = prognose = 2.928,1 MNOK. 
 
Prognose for Equipment er lik budsjett, men reservene innenfor delprosjektet styrkes med 
1,2 MNOK til 11,8 MNOK. Prognose for Client er uendret og lik budsjett. 
 
Nøkkeltall per november/desember 2018: 
Prosjektets samlede reserver utgjør per desember 240,1 MNOK (8,2 % av samlet budsjett). 
Dette fordeler seg med 158,4 MNOK på IPD-kontrakten og 81,7 MNOK på byggherren. 
 
IPD-gruppens ICL og reserver på 158,4 MNOK fordeler seg slik:  

 Risk allowance (spesifisert reserve): 39,6 MNOK 
 Contingency (uspesifisert reserve): 59,6 MNOK  
 ICL: 59,2 MNOK (beløpet er redusert 24,4 MNOK for uavklarte endringer) 

Utviklingen av IPD-gruppens reserver og ICL er presentert i Figur 1 og analysert nedenfor. 
I løpet av forrige periode (november) ble det reist endringsmeldinger på ca. 7,5 MNOK 
hvorav hoveddelen er godkjent. 

 
Figur 1: Utvikling av alle kostnadsreserver for IPD-Total inklusiv risk allowances – i MNOK og %-vis andel av gjenstående 
kostnader. 

Sum-andelen av ICL og contingency i forhold til gjenstående kostnader, utgjør per 
november/desember 11,7%. Ved start kontrakt i mars 2017 utgjorde summen av ICL og 

TØNSBERGPROSJEKTET IPD Monthly Report Date: 29.01.19
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reserver 9,6 % som tilsier en økt sikkerhet ettersom ikke-forpliktet andel av IPD-
kontrakten nå utgjør mindre enn halvparten av kontrakten.  
I tillegg er det innenfor kontrakten per november/desember avsatt 39,6 40 MNOK i 
spesifiserte kostnadsreserver (avsetninger på budsjettposter). 
Budsjett revisjon 3.5 – prisregulering og disponeringer 
Budsjettrammen for revisjon 3.5 er økt med 26,7 MNOK som følge av indeksregulering 
fra mars 2018 til september 2018. Indeksreguleringen fordeler seg med 16,2 MNOK på 
IPD-kontrakten og 10,4 MNOK til byggherre og utstyrsprosjekt.  
Av indeksreguleringen på 10,4 MNOK til byggherren er ca. 2,1 MNOK disponert på konto 
3 Client og 0,4 MNOK er disponert på konto 2 Equipment til felleskostnader. Øvrig 
prisreguleringsbeløp på 8 MNOK er overført TP-reserven. 
 
 

1.4 Avvik 
Per desember er det registrert et avvik på 0,5 MNOK for CURA mot gjeldende budsjett per 
oktober (opp fra 0,1 MNOK per november). I februar 2019 er det blitt klart at Cura må 
innrapportere et avvik på 8000 timer. Dette blir inkludert i fremtidige kostrapporter.  

1.5 Endringer  
 

 
 
  

CHANGE STATUS TOTAL
From February 2017 ‐ To Cut‐off Current reporting period [Import‐date]

MNOK incl. OH, VAT and ICL

Funding Account Approved
Working assumption 

approved
Unresolved Sum

TP‐Contingency 61 Prosjektets  reserve 16,2                 ‐                                    40,2                                  56,4 
TP‐Equipment 211 Utstyrsrådgivning 2,0                    0,2                                    ‐                                       2,2 
SiV Change Order 62 Prosjekteiers  reserve 22,1                 1,2                                    1,4                                     24,6 
SiV‐IKT 62 Prosjekteiers  reserve 1,8                    3,4                                    0,3                                        5,6 
Not decided ‐                   ‐                                    ‐0,6                                    ‐0,6 

Sum                 42,1                                     4,8                  41,3                    88,1 

SiV Special  Order SIV 13,2                 ‐                                    ‐                                    13,2 

Sum                 55,2                                     4,8                  41,3                  101,3 

Location Approved
Working assumption 

approved
Unresolved Sum

GEN 16,1                 3,1                                    2,7                                      22,0 

SOM 27,0                 ‐                                    8,4                                      35,4 

PSYK 3,9                    1,6                                    6,9                                      12,5 

SITE 7,0                    ‐                                    23,3                                   30,3 

SiV 1,2                    ‐                                    ‐                                        1,2 

Sum                 55,2                                     4,8                  41,3                  101,3 
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1.6 Status byggutstyr 
Rapporteringen viser et avvik fra budsjettet på 15,6 MNOK (tilsvarende ca. 22 MNOK med 
alle påslag og MVA). Avviket fordeler seg med 2,0 MNOK på psykiatri og 13,7 MNOK på 
somatikk.  
 
  

 

Figur 2 - Kostnadsstatus fra IPD-rapporten 

   

  

BGU Items MNOK Key items contributing to chnage

Høyskap_kasse_bakke uten dører 0,6

Budget as at 11.11.16 33,58 KK3101 Sengeromskanal, 1‐sengs, i standard sengerom 3,1

> increased scope 30,28 Sengeromsmøbel inkl: låsbartskap, hyller, innfelt tv, ar 0,8

> decreaded scope ‐14,72  Vinduskarm/benk_psyk 1,8

Prognosis as at Nov 2018 49,14 Benkeplate_kjøkken med enkel kum, Kompatktlaminat 0,6

Deviation 15,56 Håndvaskgarnityr_WC, HC 0,6

Sengevaskemaskin, gjennomgående 3,6

11.11.2016 29.11.2018  Høyskap, kasse‐ bakke system 0,6

PSY 1794 2215 421 Gjennomstikkskap, isolat todelt 2,0

SOM 5300 11238 5938   Gjennoms kk m_varme_bekkenskap Type 2 0,9

GEN 300 300 0 kjølerom på gulv uten terskel 0,9

QTY 6359 Other 0,10

11.11.2016 29.11.2108

PSY 8,3 10,3 2,0

SOM 25,3 39,0 13,7

GEN 0 0 0,0

MNOK 15,69 TOTAL MNOK 15,56
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1.7 Disponering av byggherrens reserve 
Tabellen under viser byggherrens reserver innenfor gjeldende budsjett samt antatte 
forpliktelser knyttet til godkjente og uavklarte endringer i etterkant av siste budsjettrevisjon. 
Prosjektet har også i sin kontinuerlige usikkerhetsstyring identifisert mulige hendelser og 
kostnadskonsekvens som må finansieres av byggherres reserve dersom de slår til. 
 

Tabell 2: Oversikt over byggherres reserver 

 
 
  

SiV 

Spesialordre
Prosjektets reserver

Prosjekteiers 

reserver
Sum

1 2 3 4 = 2+3

Totaloversikt

Saldo ‐ Kontraktssignering 10.03.17 69,0                                12,0                

ENOVA

‐ Tilskudd 2,4                                   16,0                

‐ DCR 087 Søknad ENOVA ‐1,4                                

‐ DCR 090 Oppfølging ENOVA ‐0,3                                

‐ Forventet merkostnad oppfølging ENOVA ‐0,7                                

Prisregulering

‐ Prisregulering Budsjett rev.2 11,7                               

‐ Prisregulering Budsjett rev.3 8,8                  

‐ Prisregulering Budsjett rev.3.5 8,4                                  

Godkjente endringer (finansiering):

‐ SiV Change Order ‐28,5               

‐ SiV‐IKT

‐ TP‐Contingency ‐14,5                              

‐ P‐plasser Tønsberg kommune ‐2,9                                

‐ TP‐Equipment

‐ SiV Special  Order ‐13,2             

‐ Ompostering av reserver

Sum Budsjett Current Sept. 2018 ‐13,2              71,6                                8,3                   79,9                

Risk allowances:

‐ Sluttoppgjør prosjektkontor ‐                                 

‐ Rivekostnader forlik (utført og resterende) ‐25,0                              

‐ Uforutsette hendelser grunnarbeider ‐15,0                              

‐ Uavklarte grensesnitt ‐5,0                                

‐ Nedetid for byggherreleverte IKT‐systemer ‐2,0                                

‐ Byggutstyr ‐ rundsum i  kontrakt på kr. 33.577.658,‐ ‐25,0                              

‐ Nyutviklet FDV‐system, uforutsette problemer ‐3,2                 

‐ Manglende leveranser fra Sykehuspartner

‐ Uavklarte endringer ti l  dato ‐4,0                                 ‐1,7                 

Sum inkl. identifiserte hendelser  Sept. 2018               ‐13,2                                  ‐4,4                    3,4                   ‐1,0 

PrisnivåAktiviteter, MNOK inkl. mva
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1.8 SiV tiltak 
Parallelt med Tønsbergprosjektet har SIV behov for å gjennomføre enkelte bygg-tiltak som 
bestilles som endring til IPD-kontrakten. Tiltakene finansieres utenfor TPs budsjett. Per 
desember er det avtalt ett slikt tiltak: 
 
DCR-076 Broforbindelse mellom H, M og E 
Grunnet stor usikkerhet med påkobling til eksisterende bygg ble det besluttet at TP skal 
stoppe arbeidet med bro i 2 etasjer. Det blir nå kun påkobling av E-bygget til eksisterende 
bro. E-bygget blir forberedt for en fremtidig påbygging av broen i 2 etasjer (E2 nivå) og 
eksisterende bro blir forsterket med pæler for en fremtidig ny etasje. Kostnaden for dette 
tiltaket blir derfor redusert.  
 
Per desember er det fakturert 1,32 MNOK for utført prosjektering. 

 
1.9 Omdømme. Kommunikasjon 

 Det er ingen medieomtale i perioden 

1.10 Fokusområder og risikoforhold 
Risk – 10 på topp  
Pos Beskrivelse Konsekvens 
1 Grunnforhold: uforutsette forhold inkl. uforutsette funn i 

grunnen 
Kritisk for 
gjennomføringsplan

2 Oppstart somatikk J bygg er avhengig av flytteprosess for 
psykiatrien. Stor sannsynlighet for at uforutsette funn i 
grunnen kan forsinke byggeprosessen. Tidlig tilkomst til U-
bygget har vært et tiltak for å redusere denne risikoen. 

Er på kritisk linje og 
kan føre til 
vesentlig økte 
kostnader.  

3 Uavklarte grensesnitt Tid og kostnader 
4 Miljøgifter og rasjonell drift ved rivning av bygg  Økte kostnader 

5 Gjennomføre og overlevere PSY byggene iht. plan Omdømme og økte 
kostnader 

6 Gjennomføring av testplan for byggene Kan forsinke 
ferdigstillelse 

7 Oppfølging av budsjett for byggutstyr. SiV betaler kun for 
tilført verdi. Det er månedlig oppfølging av kostnadene. 

Økte kostnader 
 

8 Avhengigheter mot IKT-prosjektet. Kan forsinke 
ferdigstillelse 

9 Bruk av nytt FDV system Økte kostnader 
10 Byggherrekontrollerte IT systemer, blant annet systemer 

som ikke er ferdig utviklet. 
Økte kostnader 
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2 Utstyr 
Status  

 Møbelanskaffelser/ leveranser er iht. plan 

Kostnader 
 Totalprognose per desember er lik gjeldende budsjett 
 Reserveposten i prognosen er styrket med 1,2 MNOK grunnet lavere prognoser for 

utstyr psykiatri (+1 MNOK) og utstyr somatikk (-2,2 MNOK) 

 Utstyr somatikk har for øvrig ingen forpliktede kostnader 
 Prognosen inneholder også 0,9 MNOK i uspesifiserte kostnader 

Tabell 3: påløpte og gjenstående kostnader. 

 

 

3 IKT 
For psykiatrien har Sykehuspartner og TP etablert en omforent plan som har blitt fulgt i 
perioden.  
 
Kritiske avvik i perioden 
Ingen 

  

Budget 

Revision

Deviation

[Prognose ‐ 

Budget Revision]

Prognose Comitted

Sum

Remaining

Contracts 

unassigned

Remaining

Changes 

unresolved

Remaining

Risk 

Allowance

Remaining

Sum

Contingency

5 = 0+1+2+3+4 14 = 12 ‐ 5 12 = 20+24+25 20 = 17+18+19 21 22 23 24 = 21+22+23 25

21 Felleskostnader 21,1                  ‐                            21,1                  5,6                    15,3                  0,1                    15,4                 

22 Utstyr psykiatri 18,4                  1,0                             19,3                  15,3                  3,2                    0,8                    4,0                   

221 Øvrig 5,8                    0,4‐                             5,3                    1,8                    3,2                    0,3                    3,5                   

222 Møbler 8,5                    1,2                             9,7                    9,4                    ‐                    0,3                    0,3                   

223 Senger 3,5                    ‐                            3,5                    3,5                    ‐                    ‐                    ‐                   

234 Dekont. 0,6                    0,2                             0,9                    0,6                    ‐                    0,3                    0,3                   

23 Utstyr somatikk 106,3               2,2‐                             104,1               ‐                    104,1               ‐                    104,1              

24 Contingency 10,6                  1,2                             11,8                  ‐                    ‐                    11,8                 

Sum 156,2               ‐                            156,2               21,0                  0,9                    123,5               11,8                 
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4 Andre områder 
Prosjektkontoret 
 
Dom i Tønsberg tingrett 21. juni etter tvist om sluttoppgjøret er av motparten anket til 
Borgarting lagmannsrett. Saken kommer opp 9. september 2019. 
 
Helikoptersaken 
Klagene ble behandlet i Tønsberg kommune som innstilte på at de ikke skulle tas til følge og 
at de videresendes til Fylkesmann. Beslutning fra Fylkesmann foreligger fortsatt ikke.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ordliste:  
http://tonsbergprosjektet.no/tp-fra-a-til-a/  
oversikten forklarer ord, forkortelser og begreper som ofte brukes i TP. Den gir deg 
også relevant informasjon om prosjektet. 
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Saksframlegg til styret 
 

  
  

 
  

Møtedato: 28.2.2019 
 

  

 Sak nr: 9/19 
 

 Sakstype: Beslutningssak 
 

  
 
 

Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad 
 

Rapportering desember 2018/januar 2019 
 

Hensikten med saken: 
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål.  HOD/HSØ har prioritert 
enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i 
styremøtene.  Saken følger også opp punkt 2 i vedtaket i styresak 59/2018 om fokus på 
prioriteringsregelen, pakkeforløp, ventetid og korridorpasienter. 
 
 
Forslag til vedtak:    
1. Styret tar rapportering for desember 2018/januar 2019 til etterretning. 
2. Styret vil i 2019 spesielt følge opp «Styringsmål 2019» som Helse Sør-Øst har vedtatt i 

foretaksmøtet 13. februar 2019. Styret ber om at «Styringsmål 2019» legges til grunn for 
rapporteringen til styret. 

 
 
 
 

Tønsberg, 19. februar 2019 
 

 
Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
 
INNLEDNING 
Økonomisk var avslutning av 2018 krevende for SiV.  Både i november og desember var den 
somatiske aktiviteten/inntekten lav, og kostnadene generelt noe høyere.  Det gjorde at foretaket 
ikke nådde det budsjetterte resultatet på 120 mill kr.  Resultatet er ikke endelig før i mars-
styremøte, men nå når inntektsunderlaget er sendt og alle avregninger internt i HSØ er mottatt 
er resultatet 114,5 mill kr noe som da er 5,5 mill kr lavere enn budsjett.  Forbedringen i 
resultatet siden den foreløpige rapporteringen 22. januar skyldes delvis større etterkoding enn 
forventet på egen aktivitet, og større avregning/overskuddsdeling fra både Sykehuspartner og 
Sykehusapotekene. 
 
AKTIVITET 
Den somatiske aktiviteten var i desember lavere enn budsjett, og også lavere enn forventet. 
Ambisjonen var at den økte aktiviteten foretaket hadde i oktober skulle videreføres i november og 
desember, noe som flere fagområder ikke lyktes med.  Det er forskjellige årsaker til dette, bl.a. 
at mange medarbeidere, også kliniske personell, i disse to månedene flyttet som følge av 
Tønsbergprosjektet. Det var antatt at denne flyttingen ikke vil påvirke aktiviteten, men det ser 
den ut til å ha gjort. Denne flyttingen er ikke hensyntatt i budsjettet ettersom den opprinnelig var 
planlagt gjennomført i 2019. Dette kommer i tillegg til de budsjettavvikene foretaket har hatt 
gjennom året, og som er forklart nedenfor.   
  
Aktiviteten innenfor PHV og TSB samlet er (målt i antall konsultasjoner) høyere enn veksten i 
somatikk, og SiV oppfyller på overordnet nivå prioriteringsregelen.  SiV har lenge hatt 
utfordringer på BUP og TSB.  Et langsiktig arbeid både med å øke antall årsverk og endret 
ledelsesoppfølging, ga resultater mot slutten av året. BUP har hatt høyere antall konsultasjoner 
enn budsjettert. TSB har hatt mindre og mindre avvik mot budsjett utover i 2018, og har i januar 
2019 flere konsultasjoner enn budsjettert. 
 
Denne økte aktiviteten må også ses i sammenheng med utviklingen i avvisningsratene som 
framgår av linjediagrammet nedenfor.  Selv om det er til dels stor variasjon fra måned til måned, 
er det en klar trend at SiV avviser færre nå enn tidligere, særlig på BUP og TSB.  Den økte 
aktiviteten brukes derfor ikke kun til å redusere ventetiden for nyhenviste.  Innenfor TSB er det 
et tydelig uttalt mål at ingen skal avvises, noe som den grønne linjen viser at avdelingen nådde i 
2018.  Det arbeides videre for å stabilisere ratene på disse lavere nivåene.  I tillegg har BUPA satt 
en klar ambisjon om ikke å avvise henvisninger som gjelder de aller minste barna.  Starten på 
2019 for BUP og TSB er utfordrende som det framgår av grafen nedenfor.  Det analyseres videre 
for å finne årsaken til økningen i avvisningene. 
 
Det er krevende å analysere vekst i antall polikliniske konsultasjoner, særlig hos BUP.  Den 
faglige utvikling går i retning av at flere og flere pasienter behandles i «strukturerte poliklinisk 
dagtilbud» (SPD).  Dette tilbudet inkluderer flere aktiviteter på samme dag og erstatter flere 
polikliniske konsultasjoner over flere dager.  Utfordringen ligger i at SPD rapporteres som en 
konsultasjon, mens alternativet med aktiviteten spredd over flere dager, ville gitt flere 
konsultasjoner.  Forbedring som nå skjer må også ses i lys av dette. Det er utfordrende å måle 
hva dette utgjør i antall konsultasjoner. 
 
I mai var det på bakgrunn av innspill fra avregningsutvalget, en prosess i forhold til SiVs tolkning 
av regelverket knyttet til pasienter som skrives inn som døgnpasienter, men som er hjemme på 
permisjon over natten. Fram til nå har SiV - ut fra vurdering om at foretaket har ansvar for 
pasienten og må ha ressurser tilgjengelig for på kort varsel å kunne ta imot pasienten dersom 
noe skulle oppstå - tolket regelverket slik at disse pasientene er å anse som døgnpasienter.  
Avregningsutvalgets innspill har gjort at SiV har revurdert tolkningen av dette, og koder nå disse 
pasientene som dagopphold eller polikliniske konsultasjoner.  Denne revurderingen gjør at antall 
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DRG-poeng i 2018 er redusert med ca. 260 poeng (ca. 6 mill kr), og at ca. 500 opphold i 
statistikken flyttes fra døgn til dag sammenlignet med fjoråret og budsjett. 
 
Grunnet den lange influensasesongen i 2018 varte den diagnostiske aktiviteten over en lengre 
periode.  Dette inntektsføres under hovedposten "Polikliniske inntekter" i den økonomiske 
tabellen til slutt i saken, mens det ikke inngår i "Poliklinikk" i grafen øverst til høyre nedenfor.  
Det er grunnen til at det er et negativt avvik i antall konsultasjoner, men et positivt økonomisk 
avvik i 2018. 
 
Aktivitetsanalyser i januar er alltid krevende da endring i grouper for beregning av ISF-poeng gjør 
at sammenligning mot fjoråret må bearbeides. Hvis man konsentrerer seg om antall opphold, så 
er konklusjonene at PHV og TSB har kommet godt i gang i 2019.  Der er det flere konsultasjoner 
enn budsjettert til tross for krevende budsjetter. Derimot ser det ut som enkelte somatiske 
områder har utfordringer til tross for at avvik i 2018 er justert inn i budsjettet for 2019. 
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VENTETID OG FRISTBRUDD 
Utvikling i ventetid er variabel, og den henger ikke alltid sammen med utviklingen i aktiviteten. 
Det gjelder særlig der det er «få» ventende, slik som i VOP, BUP og TSB.  I forhold til 
prioriteringsregelen, er ventetidsutviklingen bedre for PHV og TSB samlet enn i somatikk, til tross 
for færre avvisninger på førstnevnte fagområder. 
  
TSB er det område som har mest variasjon i utviklingen.  Der vil det være større variasjoner fordi 
det er relativt få pasienter som venter (44 pasienter ved utgangen av januar) sammenlignet VOP, 
BUP og somatikk. (Grafene har ulik skala.) Etter økt ventetid i desember er ventetiden ved 
utgangen av januar godt under kravene som er synliggjort med den stiplede linjen, og også 
under fjoråret.  Fristbrudd og etterslep er ingen utfordring innenfor PHV og TSB. 
 
Som det framgår av grafen nedenfor hadde somatikken en liten, men stabil nedgang i ventetid i 
første del av 2018, men det snudde i løpet av sommeren.  Den lave somatiske aktiviteten mot 
slutten av året, gjør at siste måneders positive utvikling stopper opp. Dette er tatt tak i gjennom 
avvikling av langtidsventere og man ser effekter av det i januar sammenlignet med desember, 
selv om januar er høyere enn det var i 2018 og 2017. 
 
To av grafene under viser hovedgrunnen til økningen i somatisk ventetid. Den til venstre viser 
status per fagområde, mens grafen «Antall pasienter ventet over 6 måneder» viser utviklingen i 
antall i SiV-pasienter som har ventet med enn seks måneder i tre grupper (totalt, og herav øye 
og herav ortopedi) over tid.  Hadde ortopedipasientene som har ventet over 6 måneder hatt en 
ventetid som gjennomsnittet eller vært avviklet, ville ventetiden samlet for SiV vært ca. 7 dager 
kortere.  Av disse 279 pasientene har ca. en fjerdedel fått time i februar og mars. 
 
Etterslepet viser etterlengtet reduksjon.  Det er en dobbelteffekt pga. at enkelte fagområder viser 
en solid reduksjon, mens det er ingen som har vekst i særlig grad.  Antall budsjetterte somatiske 
polikliniske konsultasjoner skal legge til rette for at denne utviklingene, i noe varierende grad, 
skal fortsette utoer i 2019. 
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KORRIDORPASIENTER 
SiV har utfordringer når det gjelder korridorpasienter. Det arbeides videre for å forbedre 
utskrivingsprosessene slik at pasientene blir skrevet ut på riktig tidspunkt, og for å forbedre 
samarbeid på tvers i SiV slik at både interne ressurser midlertidig kan flyttes, og pasienter kan 
flyttes til andre sengeposter i de tilfellene hvor det er forsvarlig. 
  
De første månedene av 2018 ble det antatt at korridorpasientutfordringene var sterkt påvirket av 
mange utskrivningsklare pasienter til kommunene. Det har derfor vært utvidet dialog med 
kommunene for å bidra til at antall utskrivningsklare pasienter i sykehuset skulle reduseres. 
Grafen til høyre nedenfor viser at etter en nedgang i utskrivningsklare pasienter i løpet av 2018 
(de blå søylene). Imidlertid viser samme grafen at det er lite sammenheng mellom nedgangen i 
utskrivningsklare pasienter, og utviklingen i antall korridordøgn (lilla søyle). 
 
Det arbeides fortsatt med å kvalitetssikre registreringspraksisen som ble etablert som følge av 
funnene i internrevisjonen som er omtalt i tidligere styresaker.  Denne endringen er noe av 
grunnen til den klare forbedringen i september og oktober som framgår av grafene nedenfor. 
Foretaket er nå inne i den perioden i året hvor det er størst risiko for korridorpasienter.  Det er 
ikke akseptabelt med korridorpasienter og den økningen som nå har skjedd de 3 siste månedene 
er ikke i tråd med ambisjonene. 
 
Direktøren følger opp manglende forbedringer med detaljerte analyser og nye tiltak.  
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KREFTPAKKEFORLØP 
I 2. kvartal 2018 var det markant negativ utvikling i andel kreftpasienter som kommer gjennom 
sitt forløp innen standard forløpstid.  Det medførte grundig gjennomgang av hvordan SiV arbeider 
og følger opp på dette området.  Som forventet økte andelen i 3. kvartal.  Grafen nedenfor viser 
at den positive utviklingen fortsatte i 4. kvartal.  Foretaket har aldri hatt et kvartal hvor så stor 
andel av pasientene har kommet gjennom sitt forløp innen standard forløpstid. Det er imidlertid 
fortsatt enkeltforløp hvor andel er under 70%.  Arbeidet forsetter med å gjøre disse forløpene 
mer robuste for å sikre riktige prioritering av ressurser for å oppnå minst 70% standard forløpstid 
innenfor alle kreftformer.  Rapportering i 2019 vil gjenspeile endring i kravet fra at 70% av 
pasientene i alle forløp i gjennomsnitt skal komme gjennom sitt forløp innen standard forløpstid, 
til at andelen skal være over 70% i hvert enkelt forløp. 
 
Det vil i 2019 også bli rapportert på pakkeforløp innenfor PHV og TSB. 
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SYKEFRAVÆR OG BEMANNING 
Som det framgår av grafen nedenfor er sykefraværet hittil i år høyere sammenlignet med 
fjoråret. Som nevnt i styresak 60/2018 var det et høyere sykefraværet nasjonalt i 1. kvartal 2018 
og at økningen skyldes først og fremst vinterens langvarig influensasesong. Resten av året har 
fraværet ligget marginalt høyere enn i fjor, og var for første gang under fjoråret i desember.  Det 
arbeides kontinuerlig med nærværsfaktorer og forebygging av sykefravær. Utviklingen følges opp 
i kommende styremøter. 
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Antall årsverk i 2018 var lavere enn budsjett og marginalt lavere enn 2017.  Sammenligningen 
mot budsjett må ses i sammenheng med lavere somatisk aktivitet enn budsjettert. Sammenlignet 
med 2017 var aktiviteten høyere noe som forbedret produktivitet.  Begynnelsen av 2019 er i tråd 
med budsjett og fjoråret. 
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BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING 
SiVs økonomiske resultat har under året blitt påvirket både av inntekts- og kostnadsøkninger 
utenfor foretakets kontroll, så som endring i ISF-pris, avregning for inntekter bokført i 2017 og 
sentralt avtalt lønnsoppgjøret. Ved årets slutt viser det seg at disse eksterne forholdene omtrent 
balanserer hverandre ut. 
 
Foretaket når likevel ikke det budsjetterte resultatet.  Hovedårsaken til det er at somatisk 
aktivitet er mindre enn budsjettert, særlig i de 2 siste månedene.  Hele året ble foretaket som 
rapportert tidligere, påvirket av korrigeringer knyttet til tilbakemeldinger fra avregningsutvalget.  
I november og desember var aktiviteten lavere enn forventet uten at det er vært mulig å 
identifisere nøyaktig hva det skyldes.  Noe påvirkning må den meget omfattende flytteprosessen 
ha hatt, men også tilfeldig svingning i pasienttilstrømming må ha spilt en rolle, bl.a. at 
influensasesongen ikke startet for alvor før godt inn i det nye året. 
 
Når regnskapet for 2018 nå ser ut til å være endelig (inkl. ferdig registrert aktivitet og 
avregninger fra Sykehusapotek og Sykehuspartner) er foretakets overskudd 114,5 mill kr slik det 
framgår av øvre tabell nedenfor.  Det er 5,5 mill kr lavere enn budsjettert slik det framgår av den 
øverste tabellen nedenfor.  Dette er drøye 9 mill kr bedre enn det som ble rapportert 22. januar 
og skyldes de endringene nevnt i parentesen ovenfor.  Alle tre forholdene bidro mer i positiv 
retning enn forventet. 
 
Starten på 2019 framgår av den nedre tabellen nedenfor og er i tråd med budsjettet.  Aktiviteten 
er noe etter budsjett, mens lønnskostnaden var lavere.  Som nevnt tidligere i saken er det 
krevende å analysere aktivitetsavvik i januar, men områder som hadde færre opphold/ 
konsultasjoner enn budsjettert er fulgt opp for å sikre at budsjettet følges.  Alle kjente avvik fra 
2018 er forsøkt håndtert i budsjettet og det er ingen grunn til negative avvik.  Imidlertid startet 
som nevnt over influensasesongen seinere enn i fjor og ga derfor noe mindre inntekter i januar i 
år enn i 2018. 
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Regnskap desember 2018 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik
 Basistilskudd         -2 934 712         -2 934 712              - 
 ISF inntekter, egen region         -1 180 612         -1 208 067      -27 455 
 ISF inntekter, gjester             -70 427             -75 531        -5 104 
 Polikliniske inntekter           -453 898           -449 440         4 458 
 Øremerkede tilskudd             -36 174             -31 574         4 600 
 Andre inntekter           -147 808           -141 727         6 081 
 DRIFTSINNTEKTER       -4 823 631       -4 841 051     -17 420 

 LØNNSKOSTNADER         3 111 392         3 122 840      11 448 

 Varekostnad             895 576             889 403        -6 173 
 Andre driftskostnader             567 000             579 145       12 145 

 DRIFTSKOSTNADER         4 573 968         4 591 388      17 420 

 Finans             -10 276               -8 497         1 779 
 Avskrivninger             145 478             138 160        -7 318 

 RESULTAT          -114 461          -120 000       -5 539  
 

Regnskap januar 2019 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik
 Basistilskudd           -261 343           -261 343              - 
 ISF inntekter, egen region           -111 782           -114 233        -2 451 
 ISF inntekter, gjester               -4 680               -5 246           -566 
 Polikliniske inntekter             -45 162             -47 456        -2 294 
 Øremerkede tilskudd               -1 877               -1 546            331 
 Andre inntekter             -13 239             -16 003        -2 764 
 DRIFTSINNTEKTER          -438 083          -445 827       -7 744 

 LØNNSKOSTNADER           276 807           285 554        8 747 

 Varekostnad              85 082              84 189           -893 
 Andre driftskostnader              57 805              57 560           -245 

 DRIFTSKOSTNADER           419 694           427 303        7 609 

 Finans                  -985                  -629            356 
 Avskrivninger              12 852              12 649           -203 

 RESULTAT              -6 522              -6 504             18  
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Saksframlegg til styret 
 

  
  

 
 

Møtedato: 28.02.2019   
 Sak nr: 10/19 

 
 Sakstype: Orienteringssak 

 

Brukerutvalgets leders orientering 
     
 
Hensikten med saken: 
Som fast innslag på hvert styremøte orienterer Brukerutvalgets leder muntlig om 
saker/temaer som Brukerutvalget for tiden er opptatt av. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 

 
Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret 
 

  
  

 
 

Møtedato: 28.02.2019   
 Sak nr: 11/19 
 Sakstype: Orienteringssak 

 

Administrerende direktørs orientering 
     
 
Hensikten med saken: 
Denne saken er fast på alle styremøter, og administrerende direktør vil orientere styret 
om aktuelle saker og tema som styret bør være kjent med, muntlig orientering om 
eventuelle saker i dette møtet.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 

 
Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 28.02.2019   

 Saksnr: 12/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Styrets årsplan 2019 
 
 
Trykte vedlegg: Styrets årsplan 2019 
 
Hensikten med saken: 
Styret vedtok møteplan for 2019 i møte 22. oktober 2018, sak 75/18. I herværende sak 
presenteres første versjon av styrets årsplan for 2019, med oversikt over til nå opp-
meldte saker. Oppdatering av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar årsplan 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Møtedato Oppmeldt sak 
Onsdag 20. mars 
kl. 14.15-18.00  

Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår  
Årsregnskap og styrets beretning 2018  
Risikovurdering av Oppdrag og bestilling 2019  
Foretakets arbeid med GDPR  
Årsrapport 2018 POBO   

 
Faste saker:  
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  
Rapportering Tønsbergprosjektet 
Rapportering pr. februar 2019 
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker 
Adm. direktørs orientering 
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
Status for oppfølging av styrevedtak 
Styrets årsplan  2019 - Oppdatert 
Referatsaker (inkl. styremøter HSØ) 

Tirsdag 14. mai 
Økonomisk langtidsplan ØLP 
ForBedring 2019 

 Fylkesmannens rapport "Forsvarlig oppfølging av mor og barn under bar-
seloppholdet" 

Faste saker: 
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 
Rapportering Tønsbergprosjektet  
Rapportering pr. april 2019  
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker  
Adm. direktørs orientering 
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
Status for oppfølging av styrevedtak 
Styrets årsplan  2019 - Oppdatert 
Referatsaker (inkl. styremøter HSØ) 

Torsdag 20. juni 
Styreinstruks og instruks for adm. direktør i SiV HF 2019-20 

Faste saker: 
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 
Rapportering Tønsbergprosjektet 
Rapportering pr. mai 2019 
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker 
Adm. direktørs orientering 
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
Status for oppfølging av styrevedtak 
Styrets årsplan  2019 - Oppdatert 
Referatsaker (inkl. styremøter HSØ) 
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Møtedato Oppmeldt sak 
Torsdag 27. september  

Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020   
 

Faste saker:  
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  
Rapportering Tønsbergprosjektet  
Rapportering pr. august 2019  
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker  
Adm. direktørs orientering  
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
Status for oppfølging av styrevedtak 
Styrets årsplan  2019 - Oppdatert 
Referatsaker (inkl. styremøter HSØ) 

Torsdag 24. oktober 
- 

Faste saker: 
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 
Rapportering Tønsbergprosjektet 
Rapportering pr. sept. 2019 
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker 
Adm. direktørs orientering 
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
Status for oppfølging av styrevedtak 
Styrets årsplan  2019 - Oppdatert 
Referatsaker (inkl. styremøter HSØ)   

Torsdag 28. november  
Status budsjettprosess 2020 
Evaluering av styrets arbeid (lukket møte) 

Faste saker: 
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 
Rapportering Tønsbergprosjektet 
Rapportering pr. okt. 2019 
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker 
Adm. direktørs orientering 
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
Status for oppfølging av styrevedtak 
Styrets årsplan  2019 - Oppdatert 
Referatsaker (inkl. styremøter HSØ) 
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Møtedato Oppmeldt sak 
Torsdag 19. desember 
kl. 09.10-13.00  

Budsjett 2020   
 

Faste saker:  
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  
Rapportering Tønsbergprosjektet  
Rapportering pr. nov. 2019  
Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker  
Adm. direktørs orientering  
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
Status for oppfølging av styrevedtak 
Styrets årsplan  2019 - Oppdatert 
Referatsaker (inkl. styremøter HSØ) 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 28.02.2019   

 Saksnr: 13/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
 
 
Trykte vedlegg: Status for eksterne tilsyn og revisjoner 
 
Hensikten med saken: 
Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner, 
både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å 
holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, hva som eventuelt er 
notert som avvik, og når sakene forventes lukket. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr februar 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Sykehuset i Vestfold HF 

Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner 

Siste dok 
journalført 

Utførende 
organ 

Tema Antall 
avvik 

Beskrivelse avvik Status Merknad 

14.02.2019 Arbeidstilsynet Melding om tilsyn i 
ambulansetjenesten 

3 HLM/LRV/SFJ: 1) Plan for 
BHT-bistand, 2) Opplæring 
om vold og trusler, 3) Rutine 
for vask/ desinfeksjon av 
arbeidstøy 

Varsel om 
mulig 
pålegg 

 

20.12.2018 Konsernrevisjonen Status på arbeidet 
med tilpasning til ny 
personvernforordning 
(GDPR) i 
foretaksgruppen 

3 1. Innledende kartlegging 
ikke ferdigstilt 
2. Nødvendig dok ikke 
ferdigstilt (fx protokoll) 
3. Ikke fastsatt 
framdriftsplan og sluttdato 

Foreløpig 
rapport 

Rådgivningsoppdrag 

21.12.2018 FM Vestfold Forsvarlig oppfølging 
av mor og barn under 
barseloppholdet 

3 1. Sikrer ikke forsvarlig 
observasjon av mor og barn 
2. Sikrer ikke 
utskrivningssamtale med 
gynekolog 
3. Dokumenterer ikke 
utreisesamtale med jordmor 

Hpl under 
arbeid 

Samarbeid m KIR; 
styresak 14.5. 
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Siste dok 
journalført 

Utførende 
organ 

Tema Antall 
avvik 

Beskrivelse avvik Status Merknad 

07.01.2019 Konsernrevisjonen Revisjon av vold og 
trusler mot 
helsepersonell 

4 1. Forebygging i liten grad 
basert på risikobildet i 
enhetene 
2. Manglende 
årsaksanalyser som 
grunnlag for nye tiltak 
3. Lærings- og 
forbedringsarbeidet er ikke 
satt i system 
4. Svak håndtering av vold- 
og trusselbildet i LAR-
tilbudet 

Styresak 
forberedes 

Konsernrevisjonen 
orienterer styret i 
møte 28.2.19 

17.01.2019 DNV GL Revisjon av 
Ledelsessystemer for 
miljø (ISO14001) 

5 1. Relevant regelverk 
mangler i 
samsvarsevaluering, samt 
konklusjon mtp 
overholdelse av 
krav/samsvarsvurdering i 
LGG 
2. Int. mangler 
revisjonsprogram for 
2018/2019 
3. Mangler knyttet til 
handlingsplan for HMS 
4. Kjemi: 
Sikkerhetsdatablad mangler 
5. LGG: Dok ved tiltak/ 
ikke-tiltak, ressursbehov 
ikke beskrevet 

Delvis lukket 
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Siste dok 
journalført 

Utførende 
organ 

Tema Antall 
avvik 

Beskrivelse avvik Status Merknad 

22.10.2018 Sivilombudsmannen Psykiatrisk 
fylkesavdeling 
akuttpsykiatriske 
seksjoner 

20 Fysiske forhold og 
aktivisering (4).  Bruk av 
tvangsmidler (9). Forhold 
som påvirker tvangsbruk 
(4).  Bruk av skjerming (1). 
Behandling uten samtykke 
(1). Elektrokonvulsiv 
behandling (ECT) (1).  

Handlingspla
n oversendt 

Tilbakemelding i 
P360 saks-id 
18/01170-11. Det 
vil komme et nytt 
uanmeldt besøk i 
sannsynligvis 
2019. 

19.02.2019 Konsernrevisjonen Tiltaksarbeid etter 
revisjoner utført av 
konsernrevisjonen 

3 1. Helseforetaket har 
etablert en struktur for 
oppfølging av revisjoner og 
tilsyn, men oppfølgingen er 
varierende. 
2. Varierende oppfølging av 
revisjoner skyldes at 
handlingsplaner ikke sees 
på som styrende for 
tiltaksarbeidet. 
3. Sykehuset i Vestfold bør 
utvikle en mer systematisk 
oppfølging av revisjoner og 
øke eierskapet til 
tiltaksarbeidet. 

Avsluttet Konsernrevisjonen 
kommer tilbake 
høsten 2019 for å 
følge det planlagte 
arbeidet. 
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Siste dok 
journalført 

Utførende 
organ 

Tema Antall 
avvik 

Beskrivelse avvik Status Merknad 

08.01.2019 FM Vestfold Landsomfattende tilsyn 
2017 – polikliniske 
spesialisthelsetjenester 
til pasienter med 
psykisk lidelse og mulig 
samtidig ruslidelse 
(ROP) 

3 1. Nordre Vestfold DPS sikrer 
ikke at pasienter ved 
allmennpsykiatrisk poliklinikk 
utredes i tilstrekkelig grad for 
mulig samtidig ruslidelse. 
2. Nordre Vestfold DPS sikrer 
ikke at diagnoser settes under 
veiledning av spesialist og at 
diagnostiske vurderinger 
dokumenteres. 
3. Nordre Vestfold DPS har 
ikke rutiner for å følge opp 
mindreårige barn som 
pårørende. 

Lukket 
 

08.02.2019 Datatilsynet Brevkontroll hos SiV HF - 1. Etablere tilgangsstyring 
etter pasientjournalloven 

Lukket 

06.12.2018 Riksrevisjonen Forvaltningsrevisjon om 
helseforetakenes 
forebygging av angrep 
mot sine IKT-systemer 

- - Revisjon 
varslet 

Gjennomføres 
feb-apr 2019 

16.01.2019 FM Agder Tilsyn med 
spesialisthelsetjenester 
til utlokaliserte 
pasienter 

- - Revisjon 
varslet 

Gjennomføres 
våren 2020; 
saken beror hos 
JAT inntil 
avklaring fra FM 
Agder 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 28.02.2019   

 Saksnr: 14/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Status for oppfølging av styrevedtak 
 
 
Trykte vedlegg: Status for oppfølging av styrevedtak 
 
Hensikten med saken: 
Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av styrevedtak, som forut-
setter særskilte tiltak. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr februar 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Sykehuset i Vestfold HF 

Oppfølging av styrevedtak 
       

Dato 
vedtak 

Saksnr Sakstittel Vedtak Status Forventet 
styrebeh 

Merknad 

20.12.2018 95/18 Prosjektutredning nære 
kontorer, beslutning B2 
- prosjektramming 

2. Styret ber 
administrasjo-
nen om å bli 
holdt løpende 
orientert om 
denne saken. 

. 20.03.19 Foreløpig 
orientering 
gis av AD 
28.02.19 

28.11.2018 82/18 Pasienter med behov for 
mer intergrerte helse-
tjenester – samarbeids-
prosjekt mellom SiV og 
kommunene i Vestfold 

3. Styret hol-
des orientert 
om det videre 
arbeidet med 
prosjektet. 

- 20.03.19 
 

27.09.2018 60/18 Sykefravær i Sykehuset 
i Vestfold HF 

2. Styret ber 
adm direktør 
følge det sti-
gende sykefra-
været nøye og 
ber om rap-
portering på 
status og tiltak 
i hvert styre-
møte. 

- 28.02.19 Rapporteres 
som del av 
generell må-
nedrapporte-
ring 

 



 
 
 

Side 1 av 1 
 

 

Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 28.02.2019   

 Saksnr: 15/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Referatsaker 
 
 
Trykte vedlegg: 
1. Helse Sør-Øst RHF – Revisjonsplan for Konsernrevisjonen 2019, vedtatt 13.12.2018 
2. Helse Sør-Øst RHF – Foreløpig protokoll fra styremøte 31.01.2019 
3. Helse Sør-Øst RHF – Sak 003-2019 Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2018 
4. Helse Sør-Øst RHF – Sak 003-2019 Virksomhetsrapport per desember 2018, vedlegg 
 
Hensikten med saken: 
Saken gir oversikt over viktige, nye dokumenter som er mottatt siden siste styremøte. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar de framlagte referatsakene til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 21. februar 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlet av  
styret i Helse Sør-Øst RHF 

13.12.2018 
 

 

 

 

Revisjonsplan 2019 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
 
Oppdatert med endringer etter styremøte 13.12.2018 (sak 46/2018) 
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1. Konsernrevisjons formål 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og 
rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene som det 
regionale helseforetaket eier. Funksjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode, og avgivelse av 
bekreftelser, bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring. 
 
Konsernrevisjonens arbeid utføres i overensstemmelse med de internasjonale standardene for profesjonell 
utøvelse av internrevisjon som er fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IIA). 
 

2. Revisjonsplanens formål  
Formålet med revisjonsplanen er primært å gi styret i Helse Sør-Øst RHF et beslutningsgrunnlag for å vurdere 
om de planlagte revisjonsaktivitetene er hensiktsmessige og tilstrekkelige. Planens sekundære formål er å gi 
konsernrevisjonen et grunnlag for å styre og følge opp våre aktiviteter, samt for å koordinere revisjonsarbeidet 
med konsernledelse, helseforetak og andre revisjonsmiljøer.  
 
Revisjonsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i krav for internrevisjon i helseforetakslovens § 37 a og i tråd 
med instruks for konsernrevisjonen godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF. Styret skal i henhold til § 21 a i 
helseforetaksloven godkjenne konsernrevisjonens årsplan. Revisjonsplanen skal være basert på risiko-
vurderinger knyttet opp mot overordnede strategier og mål for foretaksgruppen.  
 
I henhold til instruksen skal konsernrevisjonen utarbeide en flerårig revisjonsplan som rulleres årlig. Denne 
planen beskriver prosjektene som skal gjennomføres i 2019. Gjennom arbeidet med planen har konsern-
revisjonen identifisert og drøftet flere andre mulige revisjonsprosjekter, som av ulike årsaker ikke er egnet 
eller prioritert for gjennomføring i 2019. Vi vil inkludere disse i arbeidet med revisjonsplanen for 2020, og 
holder på denne måten et flerårig perspektiv med årlig rullering. 
 
Revisjonsutvalget er i instruks fra styret gitt fullmakt til å foreta endringer i revisjonsplanen innenfor budsjett, 
herunder å godkjenne ad hoc-revisjoner og rådgivningsoppdrag. Det er også etablert rutiner for dialog med 
administrasjonen om innretningen av revisjonene og prioriteringer i revisjonsplanen. 
 
Revisjonsutvalget kan godkjenne internrevisjonstjenester til hel- eller deleide selskaper forutsatt at disse er 
finansiert. Konsernrevisjonen er valgt som internrevisor av styrene i Pasientreiser HF og Pensjonskassen for 
helseforetakene i hovedstadsområdet. Revisjonsplanen inkluderer ikke våre revisjoner av disse selskapene. 
 

3. Hovedaktiviteter 2019 
Konsernrevisjonen har ved årsskiftet 10 medarbeidere. I tillegg disponerer vi et budsjett til å engasjere 
helsefaglige spesialister og eksterne konsulenter ved behov for spesialkompetanse i prosjektene. Ressursene 
vil i 2019 bli anvendt på følgende hovedaktiviteter: 

 Revisjons- og rådgivningsoppdrag i henhold til plan 

 Eventuelle ad hoc-revisjoner 

 Oppfølging av anbefalinger i tidligere revisjonsprosjekter 

 Dialog og erfaringsutveksling med Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene og eksterne aktører 

 Utvikling av konsernrevisjonens kompetanse, arbeidsprosesser og leveranser 

 Opprettholde innsikt i foretaksgruppens virksomhet 

 Årsplanlegging og rapportering 
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4. Revisjoner skal bidra til læring og forbedring   
Det er et mål for konsernrevisjonen å bidra til læring og forbedring i helseforetakene og på tvers i foretaks-
gruppen. Vi har i 2018 arbeidet med å utvikle vår revisjonsprosess og samhandling med helseforetakene for å 
omskape resultater fra revisjoner til læring og forbedring. Dette vil bli videreført i 2019. 
 
Revisjonsplanen prioriterer områder for revisjon og legger rammene for konsernrevisjonens bidrag til læring 
og forbedring. Planen inneholder revisjonsområder med ulike behov. Målsettingene strekker seg fra å bekrefte 
at styring og kontroll er tilstrekkelig på kritiske områder, til å søke å skape innsikt. Revisjonene i planen kan 
overordnet deles inn i to kategorier: 

1. Revisjoner med fordypning og økt ambisjon om å bidra til læring og forbedring på et område 
2. Revisjoner for å bekrefte styring og kontroll, hovedsakelig på områder med potensielt høy risiko 

 
I den første kategorien vil vi gjennomføre flere revisjoner innenfor samme tema. Revisjonene vil ha et 
utforskende perspektiv på sentrale problemstillinger, bl.a. gjennom bruk av dataanalyser. Konsernrevisjonen 
vil søke å identifisere, dele og følge opp læringspunkter på tvers i foretaksgruppen. Vi planlegger her for å 
kunne bidra med økt støtte og oppfølging av resultatene fra revisjonene. 
 
I den andre kategorien vil formålet være å bekrefte styring og kontroll. Der det er hensiktsmessig å 
gjennomføre revisjoner i flere helseforetak, vil konsernrevisjonen oppsummere gjennomgående observasjoner 
og læringspunkter og dele disse med helseforetakene i egnede arenaer. 
 

5. Planlagte revisjoner 2019 
Revisjonsplanen skal være basert på risiko og vesentlighet. Det er samtidig en målsetting at revisjons-
oppdragene understøtter mål og krav fra eier. Dette gjelder både styringsmålene for det angjeldende år, og et 
lengre perspektiv uttrykt i plan for strategisk utvikling 2013-2020. Ved utarbeidelse av revisjonsplanen er det 
tatt utgangspunkt i foretaksprotokoll, oppdragsdokument og risikovurderinger for Helse Sør-Øst. 
 
Gjennom arbeidet med planen har vi hentet innspill fra styrets revisjonsutvalg, administrerende direktør, 
ledere i Helse Sør-Øst RHF, direktørene i helseforetakene, regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte. Det er 
mottatt styrebehandlede innspill fra samtlige helseforetak. Videre benytter vi kunnskap fra utførte revisjoner 
og andre revisjonsmiljøer. Vi prioriterer i 2019 revisjoner innenfor tre områder: 

 Pasientbehandling  

 IKT og personvern 

 Virksomhetsstyring 
 
Området pasientbehandling representerer hovedtyngden av de planlagte revisjonsprosjektene. Planen 
omfatter variasjon i helsehjelp, kvalitetsforbedringer og pasientsikkerhet, samhandling mellom helseforetak 
samt organisasjonenes systemer for læring innenfor disse områdene. Andre revisjonsområder dekker 
gevinstrealisering ved IKT-prosjekter, etterlevelse av nye krav til personvern og helseforetakenes systemer for 
håndtering av varsler om kritikkverdige forhold.   
 
Konsernrevisjonen har i 2018 gjennomført tre ad hoc-revisjoner, og har samtidig hatt noe mindre ressurser 
enn planlagt. Vi har derfor gjennomført færre revisjoner enn planlagt innenfor enkelte temaer, og viderefører 
to temaer i 2019. Dette gjelder temaene uønsket variasjon i helsehjelp og pasientsikkerhet. 
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5.1 Revisjonsområde: Pasientbehandling 

Revisjonsområdet omhandler pasientforløp innenfor somatikk og psykisk helsevern. Dette omfatter 
prosessene fra det tidspunktet pasienten kommer inn til spesialisthelsetjenesten, enten som elektive eller 
øyeblikkelig hjelp, og til pasienten er skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten.   
 
Uønsket variasjon i helsehjelp 
Flere undersøkelser har vist variasjoner i hvilken helsehjelp like pasientgrupper mottar på tvers av sykehus og 
helseforetak. Dette gjelder både variasjon i hvilken type helsehjelp som gis og variasjoner i forbruk av gitte 
helsetjenester i helseforetakene. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten har 
forsterket kravene til evaluering for å sikre kontinuerlig læring og forbedring. Revisjonen vil belyse hvordan 
ulike helseforetak har etablert et styringssystem med med bruk av evaluering for å redusere uønsket variasjon 
i helsehjelpen. Vi har gjennomført en revisjon i 2018, og foreslår to nye revisjoner i 2019.   
 
Pasientsikkerhet – forbedringsarbeid og bruk av uønskede hendelser    
Pasientsikkerhet dreier seg om trygge og sikre helsetjenester med god kvalitet. Oppdrag- og 
bestillerdokumentet beskriver mål for håndtering avvik og uønskede hendelser, herunder at uønskede 
hendelser aktivt brukes til læring og forbedring. Forbedring av kvaliteten på tjenestene er en kontinuerlig 
prosess med å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut og justere tiltak og følge opp at 
forbedringen vedvarer. Revisjonen vil vurdere helseforetakenes system for kontinuerlig forbedring av 
pasientsikkerhet, herunder bruk av uønskede hendelser. Det pågår en revisjon og vi foreslår en ny i 2019. 
 
Bruk av tvang i psykisk helsevern  
Redusert bruk av tvang har vært et mål i lengre tid. Det ble også tatt inn i formålsparagrafen ved endring av 
psykisk helsevernloven i 2017. Temaet har inngått i revisjonsplanen for 2017 og 2018, men vi har avventet et 
prosjekt i Helse Sør-Øst. Prosjektet har hatt i oppdrag å foreslå tiltak for å redusere bruken av tvang. Videre 
har de regionale helseforetakene fått i oppdrag å gjennomføre kliniske fagrevisjoner. Konsernrevisjonen og 
Medisin og helsefag i HSØ RHF foreslår å gjennomføre denne revisjonen som et samarbeidsprosjekt. 
Revisjonen vil undersøke hvorvidt helseforetakene følger opp føringer på området, om de har tilstrekkelig 
dokumentasjon ved bruken av tvang, og hvorvidt dette gir ledelsen nødvendig oversikt og styringsgrunnlag.   
 
Rehabilitering  
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at pasienter i regionen får nødvendig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  
Aktivitetstall indikerer uønsket variasjon i tilbudet, og risiko for både overbehandling og mangelfull helsehjelp. 
Det er i varierende grad definert hvilket rehabiliteringstilbud ulike diagnosegrupper skal ha, og hvordan 
ansvarsfordelingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten skal være. Pasientstrømmer og 
henvisningsrutiner er komplekse. Revisjonen vil vurdere om det sørges for at de «riktige» pasientene får 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og om pasientstrømmene styres slik at regionens rehabiliteringstilbud 
utnyttes hensiktsmessig.   
 
Pakkeforløp for kreft – samhandling mellom helseforetak 
Pakkeforløp skal bidra til organiserte, helhetlige og forutsigbare pasientforløp. Innføringen har i hovedsak vært 
vellykket, men enkelte helseforetak når ikke fastsatte mål. Pasientforløp på tvers av helseforetak gir risiko 
knyttet til koordinering, informasjon til pasienter, dokumentasjon i journal og registrering knyttet til 
forløpstider. Revisjonen vil vurdere helseforetakenes tiltak for å nå mål om andel pakkeforløp innen fastsatt 
tid, samt om det sørges for tilstrekkelig informasjon og koordinering mellom involverte parter og pålitelighet i 
styringsinformasjon.  
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5.2 Revisjonsområde: IKT og personvern 

Området dekker overordnet styring av IKT, prosesser ved anskaffelse og drift av informasjonssystemer, 
informasjonssikkerhet og personvern. Det er planlagt med to nye revisjonstemaer på området. 
 
GDPR – ny personvernforordning 
Ny personvernforordning i EU er nå gjeldende. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for at behandlingen 
av personopplysninger er i overensstemmelse med forordningen, og gjennomfører nå nødvendige 
tilpasninger. Konsernrevisjonen kartlegger status på dette arbeidet i alle helseforetakene høsten 2018. 
Formålet er å forberede for senere revisjoner og utarbeide en "revisjonsguide" med sentrale krav. En revisjon i 
2019 vil undersøke om det er etablert et hensiktsmessig styringssystem for personvern og om prosedyrer og 
kontroller i styringssystemet etterleves. 
 
Gevinstrealisering ved prosjekter   
En viktig del av foretaksgruppens digitalisering gjennomføres som prosjekter. I de fleste tilfeller er det en 
forutsetning at prosjektene skal gi gevinster enten i økt kvalitet, stabil drift, reduserte kostnader eller på 
annen måte. Gevinstene realiseres som oftest ikke i prosjektene, men i «linjen» i helseforetakene i etterkant. 
For å lykkes med gevinstrealisering må ulike aktiviteter gjennomføres i alle faser av prosjektene. En revisjon vil 
kunne vurdere om Helse Sør-Øst har etablert en tilstrekkelig og hensiktsmessig metodikk for å kunne 
identifisere og realisere gevinster, og hvordan metodikken benyttes i praksis i prosjektene.  
 
Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) i Sykehuspartner  
Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag å etablere et nytt program for 
standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur i samsvar med anbefaling fra styret i 
Sykehuspartner HF i sak 036-2018 fra 2. mai 2018. Styret i det regionale helseforetaket vedtok i behandling av 
revisjonsplanen 13. desember 2018 at revisjonsutvalget skulle vurdere et opplegg for følgerevisjon av 
ovennevnte program og legge fram for styret. På denne bakgrunn vil konsernrevisjonen utforme et forslag til 
innretning på en følgerevisjon av programmet. 
  

5.3 Revisjonsområde: Virksomhetsstyring 

Området dekker risikostyring samt prosesser og systemer for å sikre god styring og kontroll. 
 
Varsling – systemer for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold 
Varslingsordninger er viktig for å forebygge, avdekke og håndtere avvik, uønsket adferd, misligheter og 
trakassering. Gode varslingsordninger gir mulighet til å følge opp og håndtere kritikkverdige forhold som ellers 
ikke ville blitt avdekket. Mangelfulle varslingsordninger kan eksponere en virksomhet for omdømmerisiko, 
legge beslag på ledertid og medføre økte ressurser til utredning. Utforming og drift av varslingsordninger er 
samtidig et krevende felt. Ordningen skal ivareta og balansere krav til saksbehandling, rettigheter til de 
involverte og personvern. En revisjon kan undersøke om helseforetaket har etablert en hensiktsmessig 
varslingsordning som ivaretar lovkrav og legger til rette for god håndtering av varsler. 
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6. Oversikt over planlagte revisjoner i 2019 
Tabellen under gir en samlet oversikt over planlagte revisjoner for 2019. Ved behov kan konsernrevisjonen 
også gjennomføre ad hoc-revisjoner etter godkjenning av revisjonsutvalget. De angitte tidspunktene er 
konsernrevisjonens tentative tidsplan for revisjonene. Det kan oppstå endringer i året ved behov for ad hoc-
revisjoner, etter koordinering med andre revisjonsmiljøer eller ved interne forhold hos helseforetakene. 

Revisjonsområde Kategori Revisjon Foretak Tidspunkt 

Pasientbehandling 

1 Uønsket variasjon i helsehjelp Ikke fastsatt, to 
revisjoner i 2019 

Vår/høst 
2019 

1 
Pasientsikkerhet – 
forbedringsarbeid og bruk av 
uønskede hendelser 

Ikke fastsatt, en ny  
revisjon i 2019 

Vår 2018 

1 
Pakkeforløp for kreft  - 
samhandling mellom 
helseforetak 

Oslo universitets-
sykehus HF, andre 
helseforetak 

Vår/høst 
2019 

2  Rehabilitering Ikke fastsatt 
Vår/høst 
2019 

2 Bruk av tvang i psykisk helsevern Ikke fastsatt  Høst 2018 

Virksomhets- 
styring 

2 Varsling Ikke fastsatt Høst 2019 

IKT og personvern 

2 
 GDPR – ny 
personvernforordning Ikke fastsatt Høst 2019 

2 
Gevinstrealisering ved 
prosjekter 

Helse Sør-Øst RHF, 
helseforetak ikke 
fastsatt 

 Vår 2019 

2 

Følgerevisjon av program for 
standardisering og IKT-
infrastruktur modernisering 
(STIM)  

Sykehuspartner HF 
2019 - 
programmets 
levetid 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 31. januar 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-16:45 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard    

Bushra Ishaq   Forfall 

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Sigrun E. Vågeng  Fra kl 10:15  

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland    

 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, 
økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør personal- og kompetanseutvikling Svein 
Tore Valsø og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

001-2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

002-2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL  OG B-PROTOKOLLER FRA 
STYREMØTE 13. DESEMBER 2018 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll og B-protokoller fra styremøte 13. desember 2018 godkjennes. 
 
 
 

003-2019 FORELØPIG VIRKSOMHETSRAPPORT PER DESEMBER 2018 

 

Oppsummering 

Ventetider for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er for alle tjenesteområder 
isolert sett bedre i desember enn gjennomsnittet for året. Dette er som forventet, og 
skyldes i hovedsak redusert planlagt aktivitet i forbindelse med avvikling av juleferie. I 
2018 har det vært en økning i gjennomsnittlig ventetid til 58 dager, som er én dag mer 
enn i 2017. 
 
For økonomi er samlet resultat i desember positivt, selv om resultatene varierer mellom 
foretakene. Det er også flere engangsforhold som påvirker resultatet i desember. Videre 
er det et relativt stort merforbruk når det gjelder bemanning ved flere helseforetak også i 
desember. Det store positive resultatet i desember, og også for hele året, er i stor grad 
knyttet til det regionale helseforetaket. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til at det var positive trekk ved den økonomiske utviklingen og det ble 
konstatert at utviklingen i ventetider og aktivitet for prioriteringsregelen er blitt bedre 
gjennom året, selv om målet ikke er nådd innen alle områder. Tallene for pakkeforløp 
kreft er også litt bedre, men det er fortsatt utfordringer. 
 
Styret er innforstått med de utfordringer som helseforetakene og de ansatte rapporterer 
om og understreker at arbeidspress for ansatte følges opp i dialogen med 
helseforetakene.  
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Styret viste også til at det er bedt om en sak om organisatoriske forhold i regionen. 
Saken bør belyse ulike forhold, blant annet vedlikeholdsetterslep og tiltak for å lukke 
etterslepet. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

Styret tar foreløpig virksomhetsrapport per desember 2018 til etterretning. 
 
 
 

004-2019 DELSTRATEGIER FOR FORSKNING OG INNOVASJON 

 

Oppsummering 

De to delstrategiene representerer en oppdatering av gjeldende regionale forsknings- og 
innovasjonsstrategi. I tillegg diskuteres problemstillinger knyttet til fordelingen av de 
regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ba om at administrerende direktør komme tilbake til styret på egnet måte med 
saker knyttet til personvern og forskning. Det samme gjelder generelle forhold for 
personvern i den løpende tjenesteproduksjonen og diskusjon om tolkning av regelverket. 
 
Styret ønsker også en temasak om forskningsinfrastruktur. 
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

1. Styret tar regionale delstrategier for forskning og innovasjon til etterretning. 
 

2. Sak om fordelingen av de regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst skal 
fremlegges styret første halvår 2019.  

 
 

 

005-2019 MÅLBILDE FOR VIDEREUTVIKLINGEN AV SYKEHUSET 
INNLANDET HF 

 

Oppsummering 

Saken presenterer forslag til et målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 
og en konkretisering av aktiviteter som skal skje frem til oppstart av en konseptfase. 
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Kommentarer i møtet 

Det var bred oppslutning i styret for administrerende direktørs forslag til vedtak. Det ble 
foreslått at det skulle presiseres at det må avklares hvilke av dagens sykehus som skal 
være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus i framtidig struktur. Videre ble det påpekt at 
det må utredes behovet for investeringer i de av dagens sykehus som skal videreføres. 
Dette er momenter som er tillegg i styrets vedtak. 
 
Styret fester seg ved at brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF ønsker en avklaring av 
målbildet, og styret vektlegger dette. 
 
Styret viser til at Sykehuset Innlandet står foran en stor omstilling og understreker de 
ansattes medvirkning, se vedtak.   
 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 

1. Styret gir sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF slik 
det fremgår av saksfremstillingen. Dette innebærer en samling av spesialiserte 
funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset 
og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et 
akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester 
og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.  
 

2. Styret understreker at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en 
balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal 
gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. 
Muligheter for trinnvis utvikling skal belyses. 

 
3. Styret ber administrerende direktør konkretisere det fremtidige 

virksomhetsinnholdet internt i Sykehuset Innlandet HF.  
 

4. Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk 
virksomhet fra to av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av 
virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Det skal avklares 
hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus. 

 
5. Det skal utarbeides et mandat for det videre arbeidet med virksomhetsinnhold og 

tilhørende lokalisering. Det må også utredes behovet for investeringer i de av 
dagens sykehus som skal videreføres. Resultatet av dette arbeidet skal 
presenteres for styret senest første halvår 2020.  
 

6. Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet HF etablerer bærekraft på 
helseforetaksnivå. Dette vil være avgjørende for den videre utviklingen av 
helseforetaket. Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt 
det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg. Den 
regionale omstillingsavtalen legges til grunn for de endringer som Sykehuset 
Innlandet vil gjennomføre. 
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7. Konseptfase skal starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for 

Sykehuset Innlandet HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på 
helseforetaksnivå for byggeplanene. Planleggingsrammen er 8,65 milliarder 
kroner (2018-kroner).  
 

8. Målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer en vesentlig endring av 
sykehusstrukturen i Innlandet. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- 
og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland: 

Det vises til pkt 4 og 5 i styrevedtaket. Styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland 
bemerker at endelig lokalisering av hovedsykehuset bør fastsettes når den øvrige strukturen er 
nærmere detaljert.  

 
 
 

006-2019 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – KONSEPTRAPPORT 
VIDEREUTVIKLING AV AKER OG GAUSTAD 

 
Det foreligger konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad og tilleggsutredning 
for virksomheten innen gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer som er eksternt 
kvalitetssikret. Styret ved Oslo universitetssykehus HF anbefaler at konseptrapporten 
legges til grunn for det videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad. 
Videre mener styret ved Oslo universitetssykehus at en utbygging i etappe 1 som også 
inkluderer gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer, i tillegg til psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, vil gi sikrest og mest effektiv drift. Styret ved Oslo 
universitetssykehus åpner også for at en utbygging for fagområdene gynekologi, 
fødselshjelp og barnesykdommer, i tillegg til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling kan skje i forlengelsen av etappe 1.  
 

Oppsummering 

Videreutviklingen av Aker og Gaustad er et ledd i realisering av målbildet for Oslo 
universitetssykehus HF slik det ble godkjent i foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 24. 
juni 2016.  
 
Målbildet innebærer at Oslo universitetssykehus HF utvikles med et samlet og komplett 
regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og 
et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional 
sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark. 
Styret ble i møtet 13. desember 2018, sak 115-2018, orientert om konseptrapporten for 
videreutvikling av Aker og Gaustad som ble avgitt medio november 2018.  
 
Denne saken skal gi grunnlag for behandling av konseptrapporten og beslutning om 
veien videre for arbeidet med videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. Det 
redegjøres i den forbindelse for vedtak i styret ved Oslo universitetssykehus HF fra sak 
77/2018. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13. desember i sak 115-
2018 følges opp gjennom at realisme i forutsetningene om effektivisering, muligheter for 
minimering av tomtekjøp og nullalternativet beskrives nærmere og drøftes.  
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Kommentarer i møtet 

Styret viste til at det hadde vært en god meningsutveksling i styret og at administrerende 
direktør hadde svart godt på de spørsmål som ble stilt. 
 
Uansett valg av alternativ vil det måtte investeres for store beløp i sykehusene i Oslo. 
Noen av risiko-områdene vil være felles uansett alternativer. Dette gjelder fremtidig 
kapasitetsbehov, helseforetakets økonomiske utvikling før byggene er ferdig og 
gjennomføring av forutsatte innsparinger når byggene tas i bruk. 
 
Styret erkjenner utfordringer når det gjelder innsparinger, særlig i perioden like etter at 
byggene tas i bruk. 
 
Det ble vist til at noen av de økonomiske prognosene er nøkterne og kan representere 
en oppside. 
 
Styret understreket også at Oslo universitetssykehus HF i fortsettelsen må arbeide godt 
med samarbeid og medvirkning fra de ansatte. 
 
De ansattevalgte representantene i styret mente at det fortsatt gjenstod uavklarte forhold 
som tilsa at det bør vurderes alternativ lokalisering og arbeides med 
gjennomføringsrisiko. 
 

Styrets  

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner konseptrapporten og ber om at tilleggsutredningen 
videreutvikles til en full konseptfaseutredning. Styret forutsetter at Aker og 
Gaustad utvikles i parallell.  

 
2. Kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det 
videre arbeidet.  
 

3. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF ytterligere belyser planlagt 
virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad i forkant av 
oppstart forprosjekt. Spesielt skal det for fagområdene traume- og akuttmedisin, 
fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft beskrives hvordan de valgte løsningene 
tilrettelegger for beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i 
pasientbehandlingen og faglig utvikling.  
 

4. Utnyttelse av tomten på Aker skal vurderes med sikte på å redusere behovet for 
tomteerverv. 
 

5. Styret viser til stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av 
konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe og ber om at Ullevål belyses som 
alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.  
 

6. Resultatet av arbeidet under vedtakets punkt 2, 3, 4, og 5 forelegges styret for 
behandling senest innen juni 2019.  
 

7. Styret skal holdes orientert om utviklingen i reguleringsprosessen. 
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8. Oslo universitetssykehus HF skal etablere et opplegg for kartlegging og 

håndtering av risiko i prosjektet.  
 

9. Økonomisk bærekraft for byggeplanene må realiseres, både ved effektivisering i 
forkant og gevinstrealisering etter innflytting. Det må etableres et 
organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF for dette 
arbeidet.  

 
10. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet 

om lån til i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering 
fra og med 2020. Lånesøknaden skal omfatte konseptrapportens innhold 
inkludert psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og 
tilleggsutredningen for fagområdene gynekologi, fødselshjelp og 
barnesykdommer. Oppstart av forprosjekt forutsetter styrets godkjenning. 

 
 
Alternativt forslag til vedtak fra styremedlem Grimsgaard: 

Styret ser behovet for rask progresjon i sykehusplanleggingen og tar konseptfaserapporten til 
foreløpig orientering. Styret merker seg at det er avdekket betydelig risiko, særlig knyttet til de 
økonomiske forutsetningene i prosjektet, reguleringsprosessen, tilgjengelig reserve-areal, og 
fremtidig fleksibilitet. Utredningen etterlater også en del uavklarte spørsmål knyttet til 
driftskonsept, innhold i første etappe, og ivaretakelse av samlet kapasitet i hovedstadsområdet. 
 
Styret ber om at alternativ lokalisering utredes jfr pkt 5 i styrevedtak 072-2017. Null-alternativet 
skal gjennomgås og optimaliseres i forhold til prosjektets målsetting.  Styret ber om at det 
parallelt jobbes med avklaringer i forhold til gjennomføringsrisikoen og uavklarte forhold i 
prosjektet.  

 
Votering: 
 
Det alternative forslaget fikk tre stemmer (Grimsgaard, Øverland og Brubakk). 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak fikk seks stemmer (Gjedrem, Frøstrup, 
Vågeng, Limi, Nilsen og Lunde). 
 
Administrerende direktørs forslag er vedtatt. 
 
 
 

007-2019 OPPDRAGSDOKUMENT 2019 FRA HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA 
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 15. JANUAR 2019. 
OPPDRAG OG BESTILLING 2019 TIL HELSEFORETAKENE I 
HELSE SØR-ØST 

 

Oppsummering 

Helse- og omsorgsdepartementets styring av regionale helseforetak gis i form av 
styringsbudskap gjennom: 

 Oppdragsdokumentet som omhandler «sørge for» -ansvaret og supplerer den 
styring som skjer gjennom foretaksmøte, lover, forskrifter og øvrige 
myndighetstiltak. I oppdragsdokumentet tas spesialisthelsetjenestens 
overordnede mål opp og det bevilges midler til å gjennomføre oppgavene som er 
lagt til det regionale foretaket.  
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 Vedtak i foretaksmøte, der det stilles krav i kraft av at Helse- og 
omsorgsdepartementet er eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede 
styringsbudskap, styringskrav og rammer for inneværende år. 

 
For enkelte krav og oppgaver legger Helse- og omsorgsdepartementet opp til 
rapportering på fastsatte indikatorer slik at styringsdialogen kan baseres på felles 
kunnskap. 
 
I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF krav og 
bestillinger fra Helse- og omsorgsdepartementet med vedtak i det regionale 
helseforetakets styre. 
 
Oppdrag og bestilling 2019 gjøres gjeldende i helseforetakenes foretaksmøte 13. februar 
2019. For de private ideelle sykehusene undertegnes oppdrag og bestilling 2019 som en 
avtale mellom administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør 
i de private ideelle sykehus. 
 

Kommentarer i møtet 

Styre ønsker at det ble rapportert særskilt på program informasjonssikkerhet og 
personvern (ISOP) i tillegg til program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM). 
 
Styret ber om at det ble tatt inn en omtale av to oppdrag: 

 Det bør stilles krav til helseforetakene om oppfølging av ForBedring-
undersøkelsen og at det prioriteres tiltak knyttet til arbeidsbelastning 

 Krav til at helseforetakene satser på å fremme ledelse, og spesielt utviklingen av 
gode team, ledergrupper og at ledelse og koordinering av pasientforløp 
prioriteres.  

 

Styrets enstemmige  

V E D T A K 
 
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2019 og protokoll 

for Helse Sør-Øst RHF fra felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene 15. 
januar 2019 til etterretning. 
 

2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2019 
til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 

 
3. Styret slutter seg til egendefinerte mål for 2019 i Helse Sør-Øst for: 

 Gjennomsnittlig ventetid, somatikk: 55 dager 

 Gjennomsnittlig ventetid, psykisk helsevern (voksne og barn/unge): 40 dager 

 Gjennomsnittlig ventetid, tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 35 dager 

 Andel av pasientavtaler som overholdes sammenlignet med 2018: 93 % 

 Bruk av bredspektrede antibiotika redusert i forhold til 2012: 20 % 
 
4. Oppdrag og bestilling 2019 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i 

Helse Sør-Øst godkjennes med de innspill som ble gitt i møtet. 
 

5. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 
rapporteringen og i årlig melding. 
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6. For Sykehuspartner HF fastsettes følgende: 

 Et totalt investeringsbudsjett på 726 millioner kroner for 2019, hvorav 
investeringsrammen for program for standardisering og IKT-
infrastrukturmodernisering (STIM) er 200 millioner kroner og 
investerinsrammen for program for informasjonssikkerhet og personvern 
(ISOP) er 101 milloner kroner.  

 Midler innenfor budsjett 2019 for investeringsaktiviteter som faller innenfor 
kategoriene reinvesteringer og skalering/økning kapasitet kan disponeres av 
helseforetaket. 

 
7. Administrerende direktør gis fullmakt til å beslutte de enkelte prosjektene i program 

for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) og i program for 
informasjonssikerhet og personvern (ISOP). Prosjekter av vesentlig strategisk 
betydning skal fremmes for styret. 

 
8. Det skal rapporteres til styret tertialvis på utviklingen i programmet for 

standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) og programmet for 
informasjonssikkerhet og personvern (ISOP). 

 
 
 

008-2019 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 

Styrets enstemmige  

VEDTAK 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

009-2019 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Det ble i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a, orientert om en sak som var 
behandlet i revisjonsutvalget 29. januar 2019. 
 

Styrets enstemmige  

VEDTAK 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 11. og 12. desember 2018  

3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 12. desember 2018 

4. Brev fra leder i Lillehammer Høyre 

5. Brev fra Gjøvik og Ringsaker kommuner 

6. Brev fra FFO Oslo 

7. Uttalelse fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF 

8. Brev fra ordføreren i Hamar – med to vedlegg 

9. Brev fra Hamar formannskap 

10. Brev fra Eilif Holte 

11. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2019 

 

Temasaker 

 Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

 Tomteerverv – nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

 

Kommentarer i møtet: 
 
Styret tok redegjørelsen om forprosjekt og tomterverv for nytt sykehus i Drammen, 
Vestre Viken HF til orientering. Det ble bedt om at oppdaterte kapasitetsberegninger ble 
lagt frem for styret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 16:45 
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Hamar, 31. januar 2019 
 
 
 
   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
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1. Oppsummering  

 
Foreløpig informasjon om virksomheten (kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi) per desember 
2018 framgår av vedlagte rapport. Det tas forbehold om eventuelle endringer i rapporterte tall, da 
foretakene rapporterte 22. januar 2019 og kvalitetssikring fortsatt pågår. Rapportering av endelige 
tall for 2018 skjer etter at helseforetakene har ferdigstilt årsregnskapene, slik at det kan forventes 
endringer i tallene. Endelig årsregnskap og årsberetning vil bli presentert i styremøte 25. april 2019. 
 
Ventetider for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er for alle tjenesteområder isolert sett 
bedre i desember enn gjennomsnittet for året. Dette er som forventet, og skyldes i hovedsak 
redusert planlagt aktivitet i forbindelse med avvikling av juleferie. I 2018 har det vært en økning i 
gjennomsnittlig ventetid til 58 dager, som er én dag mer enn i 2017. 
 
For økonomi er samlet resultat i desember positivt, selv om resultatene varierer mellom foretakene. 
Det er også flere engangsforhold som påvirker resultatet i desember. Videre er det et relativt stort 
merforbruk når det gjelder bemanning ved flere helseforetak også i desember. Det store positive 
resultatet i desember, og også for hele året, er i stor grad knyttet til det regionale helseforetaket. 
 
Detaljer for det enkelte forholdet fremkommer av vedlagte rapport. 
 
 
2. Hovedpunkter og vurderinger  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Faktisk Mål Faktisk Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 58,2 57 59,7 57

Ventetid - VOP 40,8 40 45,4 40

Ventetid - BUP 35,4 40 47,2 40

Ventetid - TSB 29,9 40 37,1 40

Fristbrudd - somatikk 1,8 % 0 % 1,8 % 0 %

Fristbrudd - VOP 0,3 % 0 % 0,5 % 0 %

Fristbrudd - BUP 0,7 % 0 % 0,8 % 0 %

Fristbrudd - TSB 1,3 % 0 % 1,3 % 0 %

Korridorpasienter somatikk 1,2 % 0 % 1,3 % 0 %

Andel kontakter passert planlagt tid 9,0 % 5 %

Andel nye pasienter i pakkeforløp 73,9 % 70 %

Andel behandlet innen standard 
forløpstid - alle behandlingsformer

63,8 % 70 %

Andel behandlet innen standard 
forløpstid - kirurgisk behandling

68,9 % 70 %

Aktivitet
ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge 
for" - somatikk

63 782 68 033 820 711 841 504

Bemanning Brutto månedsverk 61 674 60 479 61 128 60 725

Sykefravær (forrige måned) 7,4 % 7,3 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 548 837 73 346 1685 320 858 000

Resultater (ØBAK)
Denne periode 

Måloppnåelse
Hittil i år

Måloppnåelse

HiÅ 2017 HiÅ 2018 Endring i %
Mål-

oppnåelse
HiÅ 2017 HiÅ 2018 Endring i %

Mål-
oppnåelse

HiÅ 2017 HiÅ 2018 Endring i %
Mål-

oppnåelse

Somatikk 57,6 59,7 3,7 % 3 051 075 3 125 865 2,5 % 43 877 787 45 939 296 4,7 %

VOP 46,7 45,4 -2,9 % 871 074 936 681 7,5 % 9247 375 9489 418 2,6 %

BUP 50,0 47,2 -5,7 % 420 110 430 127 2,4 % 2 051 984 2 203 790 7,4 %

Psykisk helsevern 1 291 184 1 366 808 5,9 % 11 299 359 11 693 209 3,5 %

TSB 36,8 37,1 0,6 % 247 007 248 712 0,7 % 2 505 655 2 626 667 4,8 %

Ventetid Polikliniske opphold
Prioriteringsregelen

Kostnader per tjenesteområde
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Antall polikliniske opphold i 2017 er korrigert for oppgaveoverføring/endring i registrering av 5 500 
kontroller innenfor TSB. 
 

Prioritering av psykisk helsevern og TSB 

Prioriteringsregelen måles mot utviklingen fra tilsvarende periode foregående år når det gjelder 
ventetider, antall polikliniske opphold og kostnader (tertialvis).  
 
Gjennomsnittlig ventetid 
Sammenlignet med 2017 er det en økning i gjennomsnittlig ventetid per desember innen somatikk 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), men innen TSB er det kun en marginal økning. 
Innen psykisk helsevern er det en betydelig reduksjon i ventetider, både innen psykisk helsevern 
voksne (VOP) og psykisk helsevern barn og unge (BUP) . Prioriteringsregelen er i så måte innfridd 
når det gjelder ventetid for både VOP og BUP.  

Helse- og omsorgsdepartementet har for 2019 endret målkravet for gjennomsnittlige ventetider 
innen psykisk helsevern og TSB. Ventetid innen VOP, BUP og TSB skal ikke lenger måles mot 
fjoråret, men skal være under 45 dager for VOP, lavere enn 40 dager for BUP og lavere enn 35 
dager for TSB.  
 

Polikliniske opphold 
I 2018 har det samlet sett vært en større vekst i antall polikliniske opphold innen psykisk helsevern 
(sum VOP og BUP) enn i somatikk. BUP har isolert sett en lavere vekst enn somatikk, noe som 
også er tilfelle innen TSB. Dette tilsier at prioriteringsregelen er innfridd for psykisk helsevern 
samlet sett og for VOP.  
 
De fleste helseforetakene i Helse Sør-Øst har meldt tilbake om rekrutteringsutfordringer og 
manglende tilgang på behandlerkompetanse innen psykisk helsevern og særlig innen psykisk 
helsevern for barn og unge. Det er i 2018 startet et prosjekt i regi av Helse Sør-Øst RHF med mål 
om å bedre rekrutteringen til tjenestene. Det ble gjennomført en oppstartssamling og 
dialogkonferanse 3. desember 2018, hvor det ble gitt innspill til prosjektet.   
 
Kostnader per tjenesteområde  
Prioriteringsregelen er ikke innfridd på dette området heller, da kostnader til BUP viser en lavere 
vekst enn for somatikk. Det er imidlertid verdt å merke seg at kostnadene innen somatikk viser en 
vekst som isolert sett ikke burde sammenlignes med 2017. Dette gjelder: 

 Endret prinsipp for kostnadsføring av poliklinisk laboratorie- og røntgenvirksomhet 
mellom regionene. Fra 2018 føres brutto kostnader og –inntekter, mens det tidligere ble 
inntektsført netto inntekter 

 Kostnader til legemidler holdes utenfor ved sammenligninger kostnad per tjenesteområde 
fra ett år til et annet. Dekning av kostnader til legemidler til de private ideelle sykehusene er 
inkludert i det regionale helseforetakets kjøp av private helsetjenester. Finansieringsansvar 
for nye legemidler overføres hvert år. De private ideelle sykehusenes andel av denne 
kostnadsdekningen inkluderes i det regionale helseforetakets kostnader som kjøp, og 
holdes ikke utenom kostnad per tjenesteområde  som det gjøres ved helseforetakene 

 Kostnader til Norsk pasientskadeerstatning har økt vesentlig fra 2017, noe som i hovedsak 
er knyttet til somatikk, og som ikke er en bevisst prioritering av ressurser til 
tjenesteområdet 
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Det er imidlertid også verdt å merke seg at Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF 
og Sykehuset Telemark HF innfrir prioriteringsregelen på området. 
 

Ventetider  

Som målekortet viser, er TSB det tjenesteområdet som har nådd målet om gjennomsnittlig ventetid 
på under 40 dager både i desember og for året som helhet. Selv om målene for gjennomsnitlig 
ventetid ikke er nådd innen flere av tjenesteområdene, er det positivt at ventetiden for både VOP, 
BUP og TSB i november og desember er lavere enn målkravet. Året sett under ett viser en 
nedgang i ventetid for tjenesteområdene VOP og BUP. For å redusere ventetider, er det blant 
annet iverksatt økt bruk av kveldspoliklinikk innen psykisk helsevern og det prøves ut en 
tilnærming hvor de fleste pasienter som henvises til poliklinisk vurdering ved DPS innkalles til en 
førstesamtale.  

 

Antall behandlet innen standard forløpstid for pakkeforløp  

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid er på 64 prosent for hele året. 
Dette er fremdeles under målet på 70 prosent. Enkelte helseforetak lykkes og har høy 
måloppnåelse, som Sykehuset Telemark HF. Måloppnåelsen er fremdeles lav ved Oslo 
universitetssykehus HF, men det er positivt at måloppnåelsen i desember nærmer seg målet og er 
høyere enn ved mange av de øvrige foretakene/sykehusene. Det er fremdeles særlige utfordringer 
med pakkeforløp innen lunge-, prostata- og gynekologisk kreft. Innen prostatakreft ses en relativt 
stor bedring i desember. Helseforetakene har i oppfølgingsmøter presentert detaljerte analyser og 
tiltak knyttet til pakkeforløpene. Det etableres i 2019 et nytt regionalt innsatsteam, forankret i alle 
helseforetak, og en av målsetningene er å bedre måloppnåelsen når det gjelder pakkeforløp. Dette 
følges opp av det regionale helseforetaket. Konsernrevisjonen vil i 2019 gjennomføre en revisjon 
av pakkeforløp kreft, med vekt på samhandling mellom helseforetak. 
 

ISF-poeng innen somatikk  

Antall ISF-poeng for pasienter fra eget opptaksområde er tilnærmet 20 800 lavere enn budsjett for 
døgn, dag og poliklinisk aktivitet. For legemidler er antall ISF-poeng cirka  6 900 høyere enn 
budsjett. Totalt er antall ISF-poeng i underkant av 14 000 lavere enn budsjett. 
 
Antall ISF-poeng for behandling av pasienter bosatt utenom Helse Sør-Øst er i underkant av   
2 500 over budsjett. Dette oppveier i noen grad lavere ISF-refusjoner enn budsjettert. 
 

Bemanningsutviklingen 

Helseforetakene i regionen syntes i store deler av året å ha bedre kontroll med 
bemanningsutviklingen enn tidligere år. De siste tre månedene i 2018 har det imidlertid vært et 
relativt stort merforbruk av antall månedsverk i forhold til budsjett. Merforbruket gjelder flere av 
foretakene. Gjennomsnittlig antall månedsverk totalt for året viser et merforbruk i forhold til 
budsjett på 403, tilsvarende et avvik på 0,7 prosent.  
 
Veksten i gjennomsnittlig antall månedsverk sammenlignet med 2017 er 483, tilsvarende 0,8 
prosent. 
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Innleie av helsepersonell har et akkumulert negativt budsjettavvik på 179 millioner kroner, en 
nedgang i forhold til 2017 på 35 millioner kroner. Kostnadene til innleie av helsepersonell er  
samlet på kr 525 millioner og er marginalt høyere enn i 2017. 
 
Samlet for foretaksgruppen viser lønns- og innleiekostnader eksklusive pensjon et merforbruk mot 
budsjett på 581 millioner kroner, tilsvarende 1,4 prosent. De største avvikene er knyttet til Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF.  
 
Bemanningsavvikene de siste månedene i 2018, særlig knyttet til Oslo universitetssykehus HF, 
Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF krever særskilt oppfølging. Økende avvik i 
bemanningen på slutten av året gir grunnlag for økt oppmerksomhet knyttet til hvor høyt 
kostnadsnivå en har ved inngangn til 2019. 
 

Økonomisk resultat 

Foreløpig resultat for foretaksgruppen er 1 685 millioner kroner, som er 827 millioner kroner 
bedre enn budsjett. I desember har foretaksgruppen et resultat på 549 millioner kroner, noe som er 
476 millioner kroner bedre enn budsjettert. Det store positive resultatet i desember er relatert til 
Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og det regionale helseforeaket. 
Også i desember inneholder resultatene en del engangsforhold.  

Enhetsprisen ISF innen somatikk var satt for lavt i 2018, og det er bekreftet at enhetsprisen for 
2018 vil bli korrigert fra kr 43 428 til kr 43 949. Denne enhetsprisen er høyere enn hva som ble 
signalisert i styresaken per oktober, og er lagt til grunn ved inntektsføring av ISF-refusjoner for 
2018. Ny enhetspris for 2018 innebærer en merinntekt på noe over 200 millioner kroner for 
foretaksgruppen. Dette bidrar generelt til resultatforbedring ved samtlige foretak med 
pasientbehandling. 

Akershus universitetssykehus HF har et resultat i desember som er 75 millioner kroner bedre enn 
budsjett. Dette skyldes i stor grad oppløsning av avsetninger foretatt gjennom året, i tillegg til 
mindrekostnader på enkelte områder som legemidler. Foretakets foreløpige resultat for året er på 
247 millioner kroner, som er 137 millioner kroner bedre enn budsjett. Dette er i hovedsak relatert 
til salg av Ski sykehus som ikke var budsjettert, og andre forhold som økt enhetspris ISF og lavere 
lønnskostnader enn budsjettert. 

Oslo universitetssykehus HF har et resultat i desember som er 148 millioner kroner bedre enn 
budsjett. Dette skyldes hovedsaklig inntektsføring av midler fra avsluttede kliniske 
studier/innovasjonsprosjekter, lavere pensjonskostnader enn tidligere forutsatt og forskjellige 
årsoppgjørsvurderinger. For året har foretaket et foreløpig resultat på 364 millioner kroner, noe 
som er 189 millioner kroner bedre enn budsjett. I tillegg til årsaker nevnt ovenfor, er det både 
positive og negative avvik på forskjellige områder. Spesielt kan nevnes økt enhetspris ISF og at 
foretaket har høyere inntekter i forbindelse med endret finansiering av poliklinisk 
laboratorievirksomhet enn budsjettert. 
 
Sykehuset Innlandet HF har fremdeles en krevende økonomisk situasjon, med et negativt 
budsjettavvik på nærmere 47 millioner kroner i desember. Årsaken til dette er som nevnt tidligere 
høyere bemanning og innleie av helsepersonell enn budsjettert, samtidig som det er en lavere ISF-
aktivitet enn budsjettert. Foretaket har et foreløpig negativt resultat for året på 78 millioner kroner, 
noe som er 178 millioner kroner svakere enn budsjettert. Årsaken til det svake årsresultatet er i 
hovedsak tilsvarende det som er nevnt for desember. 
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Sykehuspartner HF har et negativt resultat i desember som er 135 millioner kroner svakere enn 
budsjettert. Hovedårsaken til dette er nedskrivninger i størrelsesorden 85 millioner kroner, og høye 
driftskostnader i forbindelse med aktiviteter i STIM (program for standardisering og IKT- 
infrastrukturmodernisering). Foreløpig resultat for året er negativt med 168 millioner kroner, noe 
som er 208 millioner kroner svakere enn budsjettert. Hovedårsaken til det negative budsjettavviket 
er som nevnt ovenfor. Resultatet i Sykehuspartner HF inkluderer ikke tilbakeføring av overskudd 
til helseforetakene fra virksomhetsområdet HR/logistikk. Dette vil bli håndtert i forkant av 
årsregnskapsavleggelsen, og vil ytterligere forverre Sykehuspartner HFs resultat. 
 
Helse Sør-Øst RHF har i desember et resultat som er 494 millioner kroner bedre enn budsjett. 
Dette skyldes i hovedsak oppløsning av regional resultatbuffer. Foreløpig resultat for året er 1 079 
millioner kroner, noe som er 879 millioner kroner bedre enn budsjett. Av dette positive avviket 
utgjør 311 millioner kroner ubrukte midler knyttet til regional resultatbuffer. Lavere kjøp fra 
private aktører utgjør 300 millioner kroner. I tillegg er det bedre finansresultat enn budsjettert og 
forskjellige positive effekter og besparelser innen flere områder, som ISF-avregning 2017, kjøp av 
protonbehandling i utlandet, IKT-prosjekter og besparelser i administrasjonen. 
 
Av resultatet i Sykehusapotekene HF, vil den delen av overskuddet som ikke gjelder 
publikumsdelen bli overført helseforetakene. Dette utgjør i overkant av 40 millioner kroner, og vil 
bli fordelt i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. 
 

Investeringer 

Foretaksgruppen har per desember investert for 4 284 millioner kroner. Dette er 1 773 millioner 
kroner mindre enn budsjettert. Reduksjonen knytter seg blant annet til forsinkelser ved 
tomteerverv for nytt sykehus i Drammen som er forskjøvet til 2019. Alle foretak, med unntak av 
Akershus universitetssykehus HF, rapporterer lavere investeringer enn budsjett. Økningen ved 
Akershus universitetssykehus HF knytter seg primært til anskaffelse av en operasjonsrobot, 
finansiert med overskuddsmidler fra 2017, som ikke var innarbeidet i budsjett 2018.  
 
De samlede IKT-investeringene i foretaksgruppen utgjør 1 312 millioner kroner i 2018. Dette er 
331 millioner kroner lavere enn budsjett. Avviket skyldes forsinkelser i prosjekter.   
 
For regional IKT-prosjektportefølje ble det endelige investeringsnivået 192 millioner kroner under 
budsjett. Dette skyldes forsinkelser og forskyvninger i pågående prosjekter, samt endringer som 
følge av vedtak i sak 040-2018 vedrørende regional løsning for radiologi og multimedia. I tillegg 
skyldes det endring av en kontrakt som medfører forskyvning til senere år.  
 
Investeringsnivået i Sykehuspartner HF ble 742 millioner kroner i 2018. Dette er 26 millioner 
kroner under budsjett. Det er investeringer innen sikker og stabil drift samt reklassifisering av SLA-
oppgraderinger som forklarer avviket. Investeringene for øvrig er preget av utkjøpet fra DXC og 
etablering av STIM. Avviket mellom budsjett og faktisk for SIPO (program for  
informasjonssikkerhet og personvern) skyldes utsatt investering av sikker e-postløsning og 
reklassifisering til drift. Øvrige aktiviteter innen IKT-området har lite eller intet avvik mot budsjett.  
 
Foretaksgruppen har per desember en tilgjengelig likviditetsreserve på om lag 8 200 millioner 
kroner. Dette er høyere enn tidligere estimert. Dette skyldes i all hovedsak bedre resultat og lavere 
investeringer enn tidligere estimert. Bedringen i resultat skyldes primært Helse Sør-Øst RHF.  
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Videre ble en utbetaling til hovedgrossisten til Sykehusapotekene HF forskjøvet fra 2018 til 2019, 
noe som isolert sett utgjør om lag 300 millioner kroner. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake 
med en fullstendig avviksanalyse på likviditetsutviklingen så snart konsoliderte tall foreligger.  
 
 
3. Administrerende direktørs anbefaling  

 
Administrerende direktør konstaterer at foreløpig økonomisk resultat for foretaksgruppen er veldig 
gledelig. Dette bidrar til å kunne realisere planlagte investeringer i årene fremover. Imidlertid er den 
negative utviklingen ved Sykehuset Innlandet HF krevende. Det er også varierende resultater ved 
de øvrige helseforetakene, noe som innebærer fortsatt tett oppfølging av foretakene.  
 
Administrerende direktør konstaterer videre at for ventetider er det en positiv utvikling mot slutten 
av året, og at prioriteringsregelen med hensyn til ventetider innfris innen VOP og BUP. Samlet sett 
vokser poliklinisk aktivitet mer innen psykisk helsevern enn somatikk, mens aktiviteten innen TSB 
har hatt en lavere vekst enn somatikk i 2018. Det er stor oppmerksomhet i oppfølgingen av 
helseforetakene om tiltak for å bedre å bedre måloppnåelsen knyttet til prioriteringsregelen.  
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid er fortsatt for lav. Andelen ligger 
per desember på 64 prosent, og er således under målet på 70 prosent. Resultatene er ikke 
tilfredsstillende, men utviklingen er positiv. Pakkeforløp blir et sentralt område for regionalt 
innsatsteam i 2019. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreløpig virksomhetsrapport per desember 2018 
til etterretning. 
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Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten
Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling

For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for 
somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale 
tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra 
ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP 
er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene 
ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å 
utelate ventetider for disse i oversikten. 

4
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Ventetid - alle tjenesteområder

Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Som VoP BUP TSB Totalt 2016

Akershus universitetssykehus HF 59,7 42,4 38,2 38,8 57,6 58,2 57,5 62,1 57,5 62,1

Oslo universitetssykehus HF 55,9 40,6 50,4 31,3 55,2 58,8 60,3 66,6 60,3 66,6

Sunnaas sykehus HF 36,7 36,7 52,7 55,5 52,3 55,5 52,3

Sykehuset i Vestfold HF 60,0 27,2 25,2 21,7 56,5 58,2 54,7 56,8 54,7 56,8

Sykehuset Innlandet HF 47,9 38,6 44,2 27,1 47,3 51,1 49,5 53,1 49,5 53,1

Sykehuset Telemark HF 56,4 32,3 26,5 27,9 54,2 55,6 56,6 54,0 56,6 54,0

Sykehuset Østfold HF 59,1 45,4 46,5 20,4 58,0 57,4 55,8 57,6 55,8 57,6

Sørlandet sykehus HF 65,8 41,6 24,0 25,7 63,6 61,5 56,6 57,7 56,6 57,7

Vestre Viken HF 53,9 41,0 33,2 21,4 52,6 57,9 56,6 57,9 56,6 57,9

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56,8 39,1 35,4 27,4 55,2 57,2 55,8 58,4 55,8 58,4

Betanien Hospital 76,0 76,0 72,2 68,0 67,8 68,0 67,8

Diakonhjemmet Sykehus 63,0 36,3 29,2 35,8 58,7 56,0 53,3 47,6 53,3 47,6

Lovisenberg Diakonale Sykehus 82,0 52,4 38,7 35,5 73,1 84,2 81,6 87,1 81,6 87,1

Martina Hansens Hospital 70,5 70,5 63,3 52,1 50,6 52,1 50,6

Revmatismesykehuset 77,3 77,3 73,2 63,3 65,9 63,3 65,9

Private institusjoner m/avtale 43,8 49,2 64,9 60,3 54,5 60,3 54,5

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 
og private rusinstitusjoner

58,2 40,8 35,4 29,9 56,5 58,4 56,7 59,0 56,7 59,0

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som 
har fått helsehjelpen påstartet

Desember 2018
HiÅ 

2018
HiÅ 

2017
HiÅ 

2016 2017

Styresak - desember 2018



Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk

Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling
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Antall langtidsventende somatikk – samlet
Per fagområde

Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling
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Fagområde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des
Plastikk-kirurgi 236 228 208 198 192 182 186 182 170 137 84 81 91 89 96 100 111 121 124 125 125 122 72 68

Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 85 60 48 43 35 36 36 25 20 25 27 29 38 31 31 35 30 32 27 30 31 28 32 36

Øyesykdommer 37 19 27 26 21 28 20 28 54 37 42 47 42 52 69 65 56 30 24 22 40 36 29 36

Generell kirurgi 5 8 9 7 3 2 3 2 2   1   2 1 1 3 2 1 1   3

Gastroenterologisk kirurgi 9 4 4 5 13 7 4 5 5 9 10 4 6 10 6 6 11 9 5 8 12 9 12 9

Urologi 128 131 132 125 133 137 136 115 121 74 70 69 62 63 57 62 63 64 60 57 66 27 7 10

Fordøyelsessykdommer 24 9 8 10 12 14 16 16 15 20 23 24 9 15 15 12 15 12 10 12 15 13 9 8

Øre-nese-hals sykdommer 10 9 13 14 20 26 20 21 33 32 43 38 53 68 85 89 93 115 95 66 83 94 88 102

Kjevekirurgi og munnhulesykdom 2 1 1 1 2 1 1  1 3 1 3 1 2 2       1 5 4

Hjertesykdommer 14 12 14 12 11 12 17 8 10 13 9 5 6 8 9 11 6 5 4 3 3 3 8 9

Nevrologi 8 8 6 7 10 8 9 8 5 5 5 6 3 1 1 2 5 9 7 5 7 6 10 8

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 31 32 31 28 25 24 20 17 16 16 16 18 18 14 12 15 11 12 14 13 17 16 22 29

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 33 28 26 23 22 14 12 12 10 7 12 14 14 12 7 8 7 9 9 4 5 4 6 8

Karkirurgi 3 5  1 3 3 3 5 10 10 7 6 7 5 6 4 4 6 4 5 3 4 5 8

Generell indremedisin   2  1 2 2 2 1   1     1      1 1

Øvrige fagområder 79 74 72 72 76 102 96 74 70 73 57 73 67 75 56 59 83 86 63 48 50 64 78 72

Total 704 628 601 572 579 598 581 520 543 461 406 419 417 445 454 469 497 513 448 399 458 427 384 411

2017 2018



Antall langtidsventende somatikk – samlet
Per foretak/sykehus

Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling
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Helseforetak/Sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des
Akershus universitetssykehus 101 104 102 97 104 101 102 71 69 71 73 72 72 71 71 71 69 72 69 68 68 42 37 48

Oslo universitetssykehus 98 52 61 63 68 60 51 45 47 27 29 19 26 23 30 28 40 36 26 23 33 40 46 61

Sunnaas sykehus            1    1         

Sykehuset i Vestfold 19 3 4 2 8 11 8 6 15 10 5 11 10 11 9 11 7 9 6 6 8 7 6 7

Sykehuset Innlandet 33 26 17 23 25 23 20 19 40 40 31 47 44 47 24 26 36 44 39 30 44 33 39 35

Sykehuset Telemark 296 294 267 264 261 262 261 249 234 157 91 90 85 89 97 100 106 112 113 111 118 111 62 54

Sykehuset Østfold 35 27 23 22 21 27 27 23 14 22 31 21 25 22 17 18 22 35 34 20 29 36 34 31

Sørlandet sykehus 34 25 23 23 27 35 39 42 56 64 74 76 88 115 133 129 121 116 102 75 96 97 92 88

Vestre Viken 20 21 21 23 19 22 25 27 33 31 35 32 22 25 41 44 57 46 29 32 27 30 26 28

Betanien Hospital 18 20 23 24 16 16 10 12 8 5 9 12 6 5 4 4 1 5 6 4 5 5 7 11

Diakonhjemmet Sykehus 21 26 19 14 14 16 15 9 6 10 9 16 13 14 12 9 18 16 5 11 5 1 5 7

Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 6 5 2 4 9 7 1 4 3 5 6 12 9 7 11 6 10 7 7 10 8 3 13

Martina Hansens Hospital 16 10 15 8 4 10 10 10 11 14 9 8 7 9 7 13 9 9 9 10 12 15 23 23

Revmatismesykehuset 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 2 1 1 1 1   1 1 1 1 2

Private Helse Sør-Øst 7 13 20 6 7 6 6 5 5 6 4 7 5 4 1 3 4 3 3 1 2 1 3 3

Total 704 628 601 572 579 598 581 520 543 461 406 419 417 445 454 469 497 513 448 399 458 427 384 411

2017 2018



Pasientene opplever ikke fristbrudd
Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling
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Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet 

Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB

Som VoP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus HF 3,4 0,0 1,5 1,9 3,1 2,7 3,4 1,4 3,4 1,4

Oslo universitetssykehus HF 0,8 1,4 1,8 0,0 0,8 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0

Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Sykehuset i Vestfold HF 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 1,4 1,0 0,6 1,0 0,6

Sykehuset Innlandet HF 2,6 0,4 0,0 0,0 2,5 2,3 1,4 0,8 1,4 0,8

Sykehuset Telemark HF 1,4 0,0 0,0 0,0 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4

Sykehuset Østfold HF 3,9 0,0 0,0 0,0 3,6 2,5 1,7 2,5 1,7 2,5

Sørlandet sykehus HF 1,9 1,3 0,0 1,7 1,8 2,3 2,4 2,2 2,4 2,2

Vestre Viken HF 0,7 0,3 0,0 0,0 0,7 1,5 1,6 0,7 1,6 0,7

Betanien Hospital 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2

Diakonhjemmet Sykehus 0,3 0,0 8,7 0,0 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,4 0,0 0,0 5,3 1,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0

Martina Hansens Hospital 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3

Revmatismesykehuset 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1

Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 4,8 2,7 3,3 1,8 3,0 1,8 3,0

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private 
institusjoner

1,8 0,3 0,7 1,3 1,7 1,7 1,6 1,2 1,6 1,2

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet

Desember 2018

2017 2016
HiÅ 

2018
HiÅ 

2017
HiÅ 

2016

Styresak - desember 2018



Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter

Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling
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Andel og antall passert planlagt tid 
Topp 15 fagområder per helseforetak

Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling
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Fagområde Ahus OUS SiV SI SS ST SØ VV Ahus OUS SiV SI SS ST SØ VV Totalt

Øre-nese-hals sykdommer 25,4 % 2,9 % 10,1 % 11,0 % 16,8 % 19,5 % 37,0 % 13,0 % 2 140 197 637 1 331 1 631 1 266 2 497 1 317 11 016

Hjertesykdommer 29,8 % 1,8 % 19,2 % 7,6 % 0,8 % 4,2 % 26,2 % 16,6 % 3 201 334 1 425 707 69 210 1 864 2 426 10 236

Øyesykdommer 0,0 % 5,3 % 6,9 % 19,3 % 7,9 % 0,0 % 9,2 % 14,9 % 0 921 404 2 553 604 0 906 2 499 7 887

Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 16,2 % 6,8 % 11,4 % 3,5 % 10,2 % 14,6 % 16,4 % 3,0 % 1 444 1 200 633 389 846 480 1 336 356 6 684

Nevrologi 5,8 % 8,7 % 3,8 % 13,9 % 22,9 % 12,3 % 49,7 % 1,4 % 330 1 001 141 737 845 334 2 717 52 6 157

Fordøyelsessykdommer 12,5 % 2,7 % 16,7 % 7,3 % 7,7 % 23,9 % 4,4 % 15,3 % 1 117 405 897 364 487 1 077 367 1 140 5 854

Lungesykdommer 22,5 % 8,1 % 41,7 % 5,3 % 17,9 % 2,9 % 17,6 % 12,0 % 962 471 949 190 906 61 486 413 4 438

Barnesykdommer 16,2 % 8,6 % 9,2 % 5,4 % 15,7 % 1,2 % 15,3 % 5,8 % 921 1 022 253 263 585 24 701 335 4 104

Endokrinologi 23,1 % 0,4 % 15,1 % 10,4 % 13,8 % 3,9 % 17,2 % 19,0 % 943 32 660 402 455 87 307 892 3 778

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 0,0 % 22,5 % 0,0 % 2,7 % 23,6 % 0,0 % 15,0 % 2,0 % 0 911 0 52 1 148 0 846 177 3 134

Gastroenterologisk kirurgi 10,4 % 9,6 % 19,7 % 3,7 % 11,3 % 0,4 % 22,8 % 4,2 % 377 393 461 239 298 5 746 187 2 706

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 3,8 % 4,0 % 2,4 % 0,8 % 3,6 % 13,1 % 4,2 % 3,7 % 290 765 77 70 202 482 189 308 2 383

Psykisk helsevern voksne 4,1 % 1,4 % 0,9 % 2,4 % 3,7 % 1,7 % 6,2 % 3,0 % 499 136 56 183 376 79 325 288 1 942

Plastikk-kirurgi 22,1 % 9,5 % 0,0 % 3,0 % 47,7 % 7,2 % 18,1 % 1,3 % 190 584 0 34 422 168 319 33 1 750

Urologi 12,8 % 3,4 % 5,2 % 0,7 % 7,9 % 3,8 % 4,0 % 8,9 % 339 207 159 22 334 71 80 463 1 675

Total andel / totalt antall "topp" 15 fagområder 15,2 % 5,3 % 11,6 % 7,8 % 10,9 % 10,3 % 17,7 % 9,2 % 12 753 8 579 6 752 7 536 9 208 4 344 13 686 10 886 73 744

Total andel / totalt antall alle fagområder 12,5 % 5,1 % 8,3 % 7,4 % 9,9 % 8,2 % 15,0 % 8,7 % 15 221 12 297 7 402 8 976 10 999 4 642 15 762 12 998 88 297

AntallAndel passert planlagt tid



Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid

Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling

Første måling for indikatoren var september 2016 pga overgang til ny og forbedret definisjon. 

I mai 2017 ble det inkludert tall fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Betanien Hospital er inkludert fra mars 2018, Martina Hansens  Hospital 
fra april 2018 og Revmatismesykehuset fra mai 2018. 
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Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer (januar tom desember 2018)

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse
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Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst, HF (januar tom desember 2018)

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse
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Måloppnåelse per pakkeforløp (januar tom desember 2018)

Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling
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Andel korridorpasienter - somatikk

Tilbake til innholdsfortegnelse2. Kvalitet og pasientbehandling
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Andel korridorpasienter somatikk

2017 2018

Andel korridorpasienter - somatikk HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016

Akershus universitetssykehus HF 1,5 % 1,1 % 0,9 %

Oslo universitetssykehus HF 0,6 % 0,7 % 1,3 %

Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 3,0 % 2,1 % 1,3 %

Sykehuset Innlandet HF 0,8 % 1,0 % 0,9 %

Sykehuset Telemark HF 0,8 % 0,8 % 1,7 %

Sykehuset Østfold HF 3,1 % 2,7 % 1,1 %

Sørlandet sykehus HF 0,6 % 1,1 % 0,6 %

Vestre Viken HF 2,0 % 1,2 % 1,6 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,3 % 1,2 % 1,2 %

Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 0,9 % 0,2 % 0,2 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,4 % 2,0 % 1,8 %

Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,3 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,3 % 1,1 % 1,2 %

Styresak - desember 2018



Prioriteringsregelen – status per tjenesteområde
Per helseforetak/sykehus

3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse

16

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 1,9 % -4,5 % -0,3 % -2,2 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % -5,4 %

Oslo universitetssykehus HF -2,3 % -11,7 % -1,9 % 54,8 % 1,2 % -1,0 % 5,2 % 7,7 %

Sunnaas sykehus HF -5,1 % 40,4 %

Sykehuset i Vestfold HF 8,2 % -8,6 % -11,5 % 4,0 % 3,5 % 13,6 % 6,3 % -2,5 %

Sykehuset Innlandet HF 3,4 % -0,8 % 10,1 % 1,5 % 0,6 % 5,3 % 4,6 % 19,0 %

Sykehuset Telemark HF -0,9 % -12,9 % -5,6 % -19,9 % 2,4 % -7,6 % 19,9 % 8,0 %

Sykehuset Østfold HF 3,6 % -4,6 % -8,0 % -9,2 % 7,5 % 0,4 % 3,6 % 7,8 %

Sykehuspartner HF

Sørlandet sykehus HF 9,1 % 2,3 % -5,1 % -0,2 % 1,1 % 2,0 % -1,9 % -0,8 %

Vestre Viken HF 3,3 % -6,2 % -16,9 % 6,9 % 4,3 % 7,0 % -2,9 % 2,1 %

Helse Sør-Øst RHF 138,4 % -12,2 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 3,1 % -5,7 % -5,3 % 5,9 % 2,4 % 4,7 % 2,7 % 1,6 %

Betanien Hospital 6,2 % 9,3 %

Diakonhjemmet Sykehus 6,0 % 8,5 % -21,6 % -22,6 % 4,0 % 15,3 % -6,8 % -15,0 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,5 % 5,8 % -2,3 % -12,6 % 0,9 % 32,8 % 1,3 % -7,7 %

Martina Hansens Hospital 21,6 % 2,6 %

Revmatismesykehuset 15,8 % 11,0 %

% endring hittil i år 2017 - 2018

Helseforetak / sykehus
Ventetider Polikliniske opphold

Styresak - desember 2018



Prioriteringsregelen – status hittil i år per tjenesteområde
Per helseforetak

3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse

17Ledelsesrapport - desember 2018



Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde
Per helseforetak/sykehus

3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse
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Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 293 934    133 152    75 312      27 838      296 202    133 131    75 902      26 338    0,8 % 0,0 % 0,8 % -5,4 %

Oslo universitetssykehus HF 835 458    91 237      43 469      23 263      845 859    90 311      45 716      25 044    1,2 % -1,0 % 5,2 % 7,7 %

Sunnaas sykehus HF 3 692        5 182        40,4 %

Sykehuset i Vestfold HF 234 024    68 122      40 029      24 276      242 114    77 356      42 561      23 657    3,5 % 13,6 % 6,3 % -2,5 %

Sykehuset Innlandet HF 362 492    109 325    47 726      23 162      364 780    115 144    49 931      27 564    0,6 % 5,3 % 4,6 % 19,0 %

Sykehuset Telemark HF 162 000    55 622      22 892      11 429      165 846    51 405      27 451      12 349    2,4 % -7,6 % 19,9 % 8,0 %

Sykehuset Østfold HF 244 655    64 388      39 006      27 916      263 018    64 677      40 412      30 107    7,5 % 0,4 % 3,6 % 7,8 %

Sørlandet sykehus HF 319 656    108 034    46 698      27 664      323 242    110 142    45 816      27 445    1,1 % 2,0 % -1,9 % -0,8 %

Vestre Viken HF 392 692    116 491    71 749      31 592      409 517    124 663    69 684      32 270    4,3 % 7,0 % -2,9 % 2,1 %

Helse Sør-Øst RHF -            11 177      -            32 926      -            26 647      -            28 895    138,4 % -12,2 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2 848 603 757 548    386 881    230 066    2 915 760 793 476    397 473    233 669  2,4 % 4,7 % 2,7 % 1,6 %

Betanien Hospital 25 973      28 393      9,3 %

Diakonhjemmet Sykehus 68 417      43 084      12 392      8 174        71 176      49 685      11 554      6 948      4,0 % 15,3 % -6,8 % -15,0 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 64 977      70 442      20 837      8 767        65 540      93 520      21 100      8 095      0,9 % 32,8 % 1,3 % -7,7 %

Martina Hansens Hospital 33 822      34 692      2,6 %

Revmatismesykehuset 9 283        10 304      11,0 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3 051 075 871 074    420 110    247 007    3 125 865 936 681    430 127    248 712  2,5 % 7,5 % 2,4 % 0,7 %

Polikliniske opphold
Hittil i år 2017 Hittil i år 2018 Endring i %  2017 til 2018

Styresak - desember 2018



Tilbake til innholdsfortegnelse4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB
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2017 2018
Endring 2017 

- 2018
Endring %  

2017 - 2018

Somatikk 43 877 787 45 939 296 2 061 509 4,7 %

VOP 9 247 375 9 489 418 242 043 2,6 %

BUP 2 051 984 2 203 790 151 807 7,4 %

Psykisk helsevern 11 299 359 11 693 209 393 850 3,5 %

TSB 2 505 655 2 626 667 121 013 4,8 %

Annet 4 608 188 4 743 045 134 857 2,9 %

Sum alle tjenesteområder 62 290 989 65 002 218 2 711 229 4,4 %

Per 3. tertial

Kostnader per tjenestområde eksklusive 
avskrivninger, legemidler og pensjon

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 4 688 086   1 220 861   285 264      215 430      4 929 179   1 274 520   300 977      208 837      5,1 % 4,4 % 5,5 % -3,1 %

Oslo universitetssykehus HF 14 962 158 1 573 138   354 231      353 978      15 359 711 1 618 469   404 909      374 399      2,7 % 2,9 % 14,3 % 5,8 %

Sunnaas sykehus HF 448 392      477 790      6,6 %

Sykehuset i Vestfold HF 2 474 273   674 836      172 849      163 825      2 559 972   708 054      197 470      175 897      3,5 % 4,9 % 14,2 % 7,4 %

Sykehuset Innlandet HF 4 480 619   1 129 317   226 947      187 020      4 725 407   1 182 607   237 867      197 359      5,5 % 4,7 % 4,8 % 5,5 %

Sykehuset Telemark HF 2 038 939   448 458      103 005      47 170        2 112 377   473 191      109 726      64 958        3,6 % 5,5 % 6,5 % 37,7 %

Sykehuset Østfold HF 3 067 053   721 648      181 477      129 239      3 304 917   785 588      192 076      141 575      7,8 % 8,9 % 5,8 % 9,5 %

Sykehuspartner HF 635 475      673 914      6,0 %

Sørlandet sykehus HF 3 396 716   776 884      187 438      195 772      3 569 755   800 586      200 275      208 420      5,1 % 3,1 % 6,8 % 6,5 %

Vestre Viken HF 4 701 690   1 082 429   301 341      189 544      4 926 696   1 146 510   313 396      186 669      4,8 % 5,9 % 4,0 % -1,5 %

Helse Sør-Øst RHF 6 322 693   1 859 434   239 430      1 118 651   7 190 286   1 774 702   247 095      1 138 811   13,7 % -4,6 % 3,2 % 1,8 %

Elimineringer -3 338 307  -239 630     -              -94 975       -3 890 707  -274 808     -              -70 258       

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 43 877 787 9 247 375   2 051 984   2 505 655   45 939 296 9 489 418   2 203 790   2 626 667   4,7 % 2,6 % 7,4 % 4,8 %

Kostnader per tjenesteområde 
Per 3. tertial 2017 Per 3. tertial 2018 Endring i %  2017 til 2018

Kostnader per tjenesteområde 
Eksklusive avskrivninger, legemidler og pensjon per helseforetak/sykehus



Aktivitet somatikk
Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)

4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
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ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ∆ %

ISF-poeng pasientbehandling

ISF (døgn) iht. "sørge for" 601 757 623 789 -22 031 -3,5 %  584 0,1 %

ISF (dag) iht. "sørge for" 65 223 68 029 -2 806 -4,1 % -6 069 -8,5 %

ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" 153 731 149 686 4 044 2,7 % 10 817 7,6 %

Herav ISF- poeng "Helse og arbeid" 1 321  940  381 40,5 % 1 321

ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 820 711 841 504 -20 793 -2,5 % 5 332 0,7 %

ISF-poeng legemidler

Legemidler 36 033 31 029 5 005 16,1 % 9 990 38,4 %

Nye legemidler 12 332 10 469 1 864 17,8 % 2 523

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk 
og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret 

869 077 883 002 -13 924 -1,6 % 17 845 2,1 %

Bosatt utenom egen region behandlet i eget 
HF

28 667 26 187 2 480 9,5 % 1 844 6,9 %

Hittil i år HiÅ 2017 mot HiÅ 2018



Aktivitet somatikk
ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år)

4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
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Faktisk Budsjett Avvik
Avvik i 
prosent

Akershus universitetssykehus HF 91 544 91 602 - 58 -0,1 %

Oslo universitetssykehus HF 215 253 222 378 -7 125 -3,2 %

Sunnaas sykehus HF 5 654 5 813 - 159 -2,7 %

Sykehuset i Vestfold HF 55 746 58 939 -3 193 -5,4 %

Sykehuset Innlandet HF 98 067 101 098 -3 031 -3,0 %

Sykehuset Telemark HF 41 831 42 200 - 369 -0,9 %

Sykehuset Østfold HF 68 154 67 280  874 1,3 %

Sørlandet sykehus HF 71 624 74 366 -2 742 -3,7 %

Vestre Viken HF 107 210 107 633 - 423 -0,4 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 755 083 771 308 -16 225 -2,1 %

Betanien Hospital 4 004 3 950  54 1,4 %

Diakonhjemmet Sykehus 21 632 21 821 - 189 -0,9 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 17 503 18 270 - 767 -4,2 %

Martina Hansens Hospital 6 927 7 411 - 484 -6,5 %

Revmatismesykehuset 1 662 1 659  3 0,2 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 806 811 824 419 -17 608 -2,1 %

Kjøp fra andre helseregioner 7 338 8 074 - 736 -9,1 %

Kjøp fra private avtaleparter 6 382 8 900 -2 518 -28,3 %

Fritt behandlingsvalg  180  111  69 61,9 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 820 711 841 504 -20 793 -2,5 %

Legemidler 36 033 31 029 5 005 16,1 %

Nye legemidler 12 332 10 469 1 864 17,8 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 869 077 883 002 -13 924 -1,6 %

ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret

Hittil i år

Endring Prosent

3 502 4,0 %

-3 443 -1,6 %

 217 4,0 %

 676 1,2 %

- 353 -0,4 %

1 496 3,7 %

5 399 8,6 %

 269 0,4 %

3 210 3,1 %

10 973 1,5 %

- 427 -9,6 %

1 049 5,1 %

- 616 -3,4 %

-1 296 -15,8 %

 251 17,8 %

9 935 1,2 %

- 651 -8,1 %

-4 066 -38,9 %

 115

5 332 0,7 %

9 990 38,4 %

2 523

17 845 2,1 %

Endring HiÅ 2017 - 
2018



Aktivitet somatikk
ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode)

4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
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Faktisk Budsjett Avvik
Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Akershus universitetssykehus HF 7 492 7 412  80 1,1 %  106 1,4 %

Oslo universitetssykehus HF 16 539 17 825 -1 286 -7,2 % -1 377 -7,7 %

Sunnaas sykehus HF  456  500 - 43 -8,7 % - 29 -6,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 3 966 4 839 - 874 -18,1 % - 226 -5,4 %

Sykehuset Innlandet HF 7 675 8 320 - 645 -7,7 % - 546 -6,6 %

Sykehuset Telemark HF 3 277 3 342 - 64 -1,9 %  150 4,8 %

Sykehuset Østfold HF 5 310 5 510 - 200 -3,6 %  424 8,7 %

Sørlandet sykehus HF 5 645 5 949 - 304 -5,1 % - 286 -4,8 %

Vestre Viken HF 8 592 8 867 - 275 -3,1 %  35 0,4 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58 952 62 564 -3 611 -5,8 % -1 750 -2,9 %

Betanien Hospital  306  329 - 23 -7,0 % - 45 -12,8 %

Diakonhjemmet Sykehus 1 776 1 832 - 56 -3,1 %  2 0,1 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 411 1 393  18 1,3 % - 149 -9,6 %

Martina Hansens Hospital  463  530 - 67 -12,6 % - 134 -22,5 %

Revmatismesykehuset  120  142 - 22 -15,8 %  16 15,1 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 63 028 66 790 -3 762 -5,6 % -2 060 -3,2 %

Kjøp fra andre helseregioner  580  746 - 166 -22,3 % - 181 -23,8 %

Kjøp fra private avtaleparter  157  487 - 330 -67,8 % - 366 -70,0 %

Fritt behandlingsvalg  17  9  7 80,3 %  7

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 63 782 68 033 -4 251 -6,2 % -2 601 -3,9 %

Legemidler 1 450 2 179 - 729 -33,5 % - 826 -36,3 %

Nye legemidler -1 290           809               -2 099           -259,5 % -2 582         

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 63 941 71 020 -7 079 -10,0 % -6 008 -8,6 %

ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret

Desember 2018
Desember måned 2017-

2018

Styresak - desember 2018



Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk
ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år)

4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
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Desember 2018 - hittil i år

ISF-poeng
Faktisk 

HiÅ
Budsjett 

HiÅ
Avvik

Avvik i 
prosent

Faktisk 
HiÅ

Budsjett 
HiÅ

Avvik
Avvik i 
prosent

Faktisk 
HiÅ

Budsjett 
HiÅ

Avvik
Avvik i 
prosent

Akershus universitetssykehus HF 18 523    18 068    455         2,5 % 24 054    23 402    652         2,8 % 3 515      4 788      -1 272    -26,6 %

Oslo universitetssykehus HF 12 523    11 599    924         8,0 % 14 283    13 049    1 234      9,5 % 3 830      3 200      630         19,7 %

Sykehuset i Vestfold HF 11 464    11 282    182         1,6 % 15 013    15 775    -762       -4,8 % 3 308      3 565      -257       -7,2 %

Sykehuset Innlandet HF 16 587    15 387    1 200      7,8 % 15 857    15 293    565         3,7 % 3 786      3 582      203         5,7 %

Sykehuset Telemark HF 7 538      7 364      174         2,4 % 8 984      8 200      784         9,6 % 1 515      1 958      -443       -22,6 %

Sykehuset Østfold HF 9 830      9 826      4             0,0 % 13 371    13 427    -56         -0,4 % 4 320      4 861      -541       -11,1 %

Sørlandet sykehus HF 16 456    16 015    440         2,8 % 14 473    14 700    -227       -1,5 % 3 901      4 400      -499       -11,3 %

Vestre Viken HF 18 121    16 772    1 348      8,0 % 22 317    23 161    -844       -3,6 % 5 276      6 240      -964       -15,5 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 111 041  106 313  4 728      4,4 % 128 353  127 007  1 346      1,1 % 29 451    32 594    -3 143    -9,6 %

Diakonhjemmet Sykehus 6 502      5 517      985         17,9 % 3 346      3 698      -352       -9,5 % 898         1 082      -184       -17,0 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 14 235    13 150    1 085      8,3 % 7 075      6 415      660         10,3 % 1 096      1 765      -669       -37,9 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 131 778  124 980  6 798      5,4 % 138 774  137 120  1 654      1,2 % 31 445    35 441    -3 996    -11,3 %

Kjøp fra andre helseregioner 425         -         425          -         -         -          44           -         44            

Kjøp fra private institusjoner 1 577      1 167      410         35,2 % -         -         -          2 936      2 165      771         35,6 %

Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 133 780  126 146  7 633      6,1 % 138 774  137 120  1 654      1,2 % 34 425    37 606    -3 181    -8,5 %

VOP BUP TSB



Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder
4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
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Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik
Avvik i 
prosent

Faktisk Budsjett Avvik
Avvik i 
prosent

∆ Prosent

Somatikk

Antall utskrivninger døgnbehandling 38 645 40 965 -2 320 -5,7 % 492 450 502 110 -9 660 -1,9 % -3 118 -0,6 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 141 634 150 651 -9 017 -6,0 % 1 820 656 1 844 105 -23 449 -1,3 % -20 692 -1,1 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 23 699 25 291 -1 592 -6,3 % 322 804 317 183 5 621 1,8 % 12 724 4,1 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 223 056 245 674 -22 618 -9,2 % 3 125 865 3 123 655 2 210 0,1 % 74 790 2,5 %

VoP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling 1 901 2 019        - 118 -5,9 % 26 094 25 659  435 1,7 %  384 1,5 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 45 951 46 750      - 799 -1,7 % 571 163 567 507 3 656 0,6 % -6 393 -1,1 %

Antall oppholdsdager dagbehandling - 84 137           - 221 -161,4 %  683 1 512 - 829 -54,8 %  316 86,1 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 66 243 66 659      - 416 -0,6 % 936 681 927 197 9 484 1,0 % 65 607 7,5 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling  105 126           - 21 -16,9 % 1 292 1 325 - 33 -2,5 % - 103 -7,4 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 4 730 4 230         500 11,8 % 55 481 54 236 1 245 2,3 %  466 0,8 %

Antall oppholdsdager dagbehandling  213 363           - 150 -41,3 % 4 066 4 158 - 92 -2,2 % - 283 -6,5 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 28 809 31 050      -2 241 -7,2 % 430 127 446 950 -16 823 -3,8 % 10 017 2,4 %

TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige
Antall utskrivninger døgnbehandling  579 708           - 129 -18,3 % 8 371 8 587 - 216 -2,5 %  72 0,9 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 32 578 30 700      1 878 6,1 % 361 678 380 609 -18 931 -5,0 % -18 352 -4,8 %

Antall oppholdsdager dagbehandling  90 110           - 20 -18,2 % 1 160 1 344 - 184 -13,7 %  59 5,4 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 17 548 18 794      -1 246 -6,6 % 248 712 256 800 -8 088 -3,1 % 1 705 0,7 %

Endring HiÅ 2017 - 
2018

Desember 2018 Hittil i år



Bemanning 
Månedsverk

5. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse

Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette 
tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og 
overtid lønnet av foretaksgruppen. 
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jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2018

Budsjett 2018

2017

2016

Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %

Endring 2017 - 
2018

%-vis 
endring

Akershus universitetssykehus HF 6 798 6 633  164 2,5 % 6 694 6 704 - 9 -0,1 %  39 0,6% 8 904

Oslo universitetssykehus HF 19 392 18 926  466 2,5 % 19 113 18 943  169 0,9 %  223 1,2% 23 477

Sunnaas sykehus HF  570  559  11 1,9 %  567  559  7 1,3 %  6 1,0%  766

Sykehusapotekene HF  732  709  22 3,1 %  715  711  4 0,6 %  21 3,1%  851

Sykehuset i Vestfold HF 4 108 4 140 - 32 -0,8 % 4 108 4 152 - 44 -1,1 % - 7 -0,2% 5 308

Sykehuset Innlandet HF 7 453 7 258  195 2,7 % 7 501 7 333  167 2,3 %  42 0,6% 10 038

Sykehuset Telemark HF 2 973 2 943  30 1,0 % 2 973 2 940  32 1,1 % - 24 -0,8% 3 862

Sykehuset Østfold HF 5 082 4 906  176 3,6 % 5 013 4 945  68 1,4 %  121 2,5% 6 838

Sykehuspartner HF 1 485 1 508 - 23 -1,5 % 1 404 1 458 - 55 -3,7 %  17 1,2% 1 424

Sørlandet sykehus HF 5 675 5 586  89 1,6 % 5 697 5 645  53 0,9 %  30 0,5% 7 371

Vestre Viken HF 7 238 7 130  108 1,5 % 7 178 7 153  25 0,3 %  8 0,1% 9 455

Helse Sør-Øst RHF  169  181 - 13 -6,9 %  166  180 - 15 -8,2 %  6 4,0%  178

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 61 674 60 479 1 195 2,0 % 61 128 60 725  403 0,7 %  483 0,8% 78 470

Hittil i år per des (snitt) HiÅ 2017 - 2018 per des
Totalt antall 
ansatte per 
des (snitt)

Desember 2018

Styresak - desember 2018



Bemanning
Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader

Tilbake til innholdsfortegnelse

Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle 
lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 

5. Bemanning
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Budsjettavvik innleie 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2018

TNOK Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader     

Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i %

Akershus universitetssykehus HF 71 602 57 739 13 864 24,0 % 4 633 492 4 604 446 29 046 0,6 % 42 910 0,9 %

Oslo universitetssykehus HF 229 518 163 703 65 815 40,2 % 13 648 737 13 532 922 115 815 0,9 % 181 630 1,3 %

Sunnaas sykehus HF  0  0  0 0,0 % 373 762 376 122 -2 360 -0,6 % -2 360 -0,6 %

Sykehusapotekene HF  0  0  0 0,0 % 436 981 453 959 -16 977 -3,7 % -16 977 -3,9 %

Sykehuset i Vestfold HF 12 366 11 850  516 4,4 % 2 728 215 2 724 120 4 095 0,2 % 4 612 0,2 %

Sykehuset Innlandet HF 68 240 50 992 17 248 33,8 % 4 976 657 4 788 719 187 939 3,9 % 205 187 4,1 %

Sykehuset Telemark HF 21 340 14 147 7 194 50,9 % 2 023 019 1 994 673 28 346 1,4 % 35 540 1,7 %

Sykehuset Østfold HF 49 486 2 713 46 773 1724,0 % 3 319 796 3 284 528 35 268 1,1 % 82 041 2,4 %

Sykehuspartner HF  0  0  0 0,0 % 1 001 101 1 020 913 -19 812 -1,9 % -19 812 -2,0 %

Sørlandet sykehus HF 42 777 24 456 18 321 74,9 % 3 728 590 3 692 767 35 823 1,0 % 54 144 1,4 %

Vestre Viken HF 29 680 19 996 9 684 48,4 % 4 932 064 4 900 036 32 028 0,7 % 41 712 0,8 %

Helse Sør-Øst RHF  0  0  0 0,0 % 181 184 209 195 -28 010 -13,4 % -28 010 -15,5 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 525 009 345 595 179 414 51,9 % 41 983 598  41 582 398  401 200 1,0 % 580 614 1,4 %

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn

Styresak - desember 2018



Bemanning
Lønnskostnader

Tilbake til innholdsfortegnelse

Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og 
avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, 
vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg.

5. Bemanning
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Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon 

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017

TNOK

Foretak Fast lønn 
Overtid og 
ekstrahjelp 

Offentlige 
tilskudd og 
refusjoner

Annen lønn Totalt Fast lønn 
Overtid og 
ekstrahjelp 

Offentlige 
tilskudd og 
refusjoner

Annen lønn Totalt

Akershus universitetssykehus HF 3 891 381  341 007 - 275 976  677 081 4 633 492 - 34 765  63 654 - 22 878  23 035  29 046 0,6 %

Oslo universitetssykehus HF 11 172 123 1 309 190 - 756 759 1 924 183 13 648 737  4 647  143 944 - 44 839  12 063  115 815 0,9 %

Sunnaas sykehus HF  320 310  21 101 - 21 493  53 843  373 762  6 765 - 3 995 - 2 478 - 2 652 - 2 360 -0,6 %

Sykehusapotekene HF  379 122  13 200 - 21 821  66 480  436 981 - 2 795 - 3 578  2 195 - 12 800 - 16 977 -3,7 %

Sykehuset i Vestfold HF 2 366 977  126 165 - 158 341  393 414 2 728 215 -  531  4 447  5 767 - 5 588  4 095 0,2 %

Sykehuset Innlandet HF 4 328 391  241 746 - 268 381  674 901 4 976 657  141 826  65 744  1 443 - 21 074  187 939 3,9 %

Sykehuset Telemark HF 1 734 472  96 597 - 91 131  283 080 2 023 019  13 951  4 896  12 396 - 2 897  28 346 1,4 %

Sykehuset Østfold HF 2 836 773  203 668 - 188 432  467 788 3 319 796 - 52 214  106 680  12 519 - 31 717  35 268 1,1 %

Sykehuspartner HF  822 380  55 316 - 35 974  159 379 1 001 101 - 1 155  11 912 - 14 819 - 15 750 - 19 812 -1,9 %

Sørlandet sykehus HF 3 206 202  208 745 - 220 295  533 938 3 728 590  22 332  26 048 - 11 373 - 1 184  35 823 1,0 %

Vestre Viken HF 4 216 548  277 291 - 277 645  715 870 4 932 064 - 3 531  44 653  4 999 - 14 093  32 028 0,7 %

Helse Sør-Øst RHF  146 489  7 240 - 3 384  30 839  181 184 - 18 574   341 - 3 384 - 6 393 - 28 010 -13,4 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 35 421 168 2 901 267 -2 319 632 5 980 795 41 983 598  75 956  464 746 - 60 451 - 79 051  401 200 1,0 %

Faktisk hittil i år Avvik hittil i år 
Avvik i % av 
budsjett hittil 

i år

Styresak - desember 2018



Bemanning
Sykefravær

5. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse
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Bemanning
Sykefravær per foretak

5. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse
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Helseforetak November 2018 November 2017 November 2016 Hittil i år 2018 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016

Akershus universitetssykehus HF 8,1 % 8,0 % 8,5 % 7,9 % 7,8 % 8,1 %

Oslo universitetssykehus HF 7,4 % 7,8 % 7,8 % 7,3 % 7,3 % 7,3 %

Sunnaas sykehus HF 5,5 % 7,2 % 7,7 % 6,3 % 8,3 % 7,1 %

Sykehusapotekene HF 7,4 % 7,5 % 8,3 % 7,3 % 6,8 % 6,7 %

Sykehuset i Vestfold HF 7,8 % 7,4 % 7,6 % 7,4 % 7,1 % 6,9 %

Sykehuset Innlandet HF 7,4 % 7,7 % 8,0 % 7,3 % 7,6 % 7,4 %

Sykehuset Telemark HF 6,6 % 7,6 % 6,8 % 6,9 % 6,6 % 6,8 %

Sykehuset Østfold HF 7,5 % 7,9 % 8,2 % 7,3 % 7,5 % 8,1 %

Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6,4 % 6,6 % 6,6 % 6,1 % 5,7 % 6,3 %

Sørlandet sykehus HF 7,1 % 7,1 % 7,0 % 7,0 % 6,8 % 6,5 %

Vestre Viken HF 7,5 % 7,9 % 8,1 % 7,5 % 7,7 % 7,3 %

Helse Sør-Øst RHF 3,2 % 3,6 % 3,1 % 3,7 % 2,7 % 3,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,4 % 7,7 % 7,8 % 7,3 % 7,3 % 7,3 %

Sykefravær

Styresak - desember 2018



Bemanning
Fast ansatte - deltid

Tilbake til innholdsfortegnelse

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for 
eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for 
reduksjon av det samlede deltidsomfanget.

5. Bemanning
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Helseforetak
Totalt antall fast 

ansatte
Herav deltid Andel deltid

Gj.snittlig juridisk 
stillingsprosent

Korrigert andel 
deltid

Gj.snittlig korr. 
stillingsprosent

Akershus universitetssykehus HF 6 167 1 551 25,1 % 91,0 % 22,3 % 91,8 %

Oslo universitetssykehus HF 16 792 2 615 15,6 % 93,9 % 13,8 % 94,5 %

Sunnaas sykehus HF  520  103 19,8 % 92,1 % 16,7 % 93,3 %

Sykehusapotekene HF  725  126 17,4 % 95,8 % 9,8 % 97,5 %

Sykehuset i Vestfold HF 4 138 1 489 36,0 % 87,0 % 28,1 % 89,4 %

Sykehuset Innlandet HF 7 208 2 697 37,4 % 87,6 % 31,2 % 89,5 %

Sykehuset Telemark HF 2 937 1 104 37,6 % 87,5 % 33,0 % 88,9 %

Sykehuset Østfold HF 4 882 1 846 37,8 % 86,7 % 34,1 % 87,9 %

Sykehuspartner HF 1 435  27 1,9 % 99,2 % 1,8 % 99,3 %

Sørlandet sykehus HF 5 334 1 898 35,6 % 87,5 % 29,1 % 89,4 %

Vestre Viken HF 6 730 2 132 31,7 % 89,4 % 27,4 % 90,7 %

Helse Sør-Øst RHF  165  4 2,4 % 98,8 % 2,4 % 98,8 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57 033 15 592 27,3 % 90,4 % 23,4 % 91,6 %

Fast ansatte

Styresak - desember 2018



ISF-produktivitet somatikk hittil i år

6. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Produktivitet  = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.
Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser per tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at 
alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til 
personalboliger og personalbarnehage. 
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ISF-poeng ISF-produktivitet 

ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett)

ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett

ISF-produktivitet
Aktivitet uført i 
eget foretak 
HiÅ (faktisk)

Aktivitet uført i 
eget foretak 

HiÅ (budsjett)

Brutto mnd.verk 
somatikk 

gjennomsnitt HiÅ 
(faktisk)

Brutto mnd.verk 
somatikk 

gjennomsnitt HiÅ 
(budsjett)

ISF-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk HiÅ 
(faktisk)

ISF-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk HiÅ 
(budsjett)

Avvik mot 
budsjett

ISF-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk 
årsbudsjett

Akershus universitetssykehus HF 92 485 92 487 4 555 4 572 1,69 1,69 0,01 1,69

Oslo universitetssykehus HF 233 855 238 746 15 532 15 279 1,25 1,30 -0,05 1,30

Sunnaas sykehus HF 6 355 6 368  567  559 0,93 0,95 -0,01 0,95

Sykehuset i Vestfold HF 56 229 59 463 2 705 2 693 1,73 1,84 -0,11 1,84

Sykehuset Innlandet HF 100 051 103 382 4 884 4 739 1,71 1,82 -0,11 1,82

Sykehuset Telemark HF 42 090 42 500 2 071 2 052 1,69 1,73 -0,03 1,73

Sykehuset Østfold HF 68 392 67 519 3 363 3 313 1,69 1,70 0,00 1,70

Sørlandet sykehus HF 73 414 76 068 3 832 3 771 1,60 1,68 -0,08 1,68

Vestre Viken HF 108 807 109 028 4 880 4 821 1,86 1,88 -0,03 1,88

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 781 677 795 562 42 390 41 801 1,54 1,59 -0,05 1,59

Styresak - desember 2018



ISF-produktivitet somatikk hittil i år 
2017 og 2018

Tilbake til innholdsfortegnelse6. Produktivitet
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ISF-poeng ISF-produktivitet 

ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ

ISF-produktivitet
Aktivitet uført i 
eget foretak 

HiÅ 

Aktivitet uført i 
eget foretak 

HiÅ 2017

Brutto mnd.verk 
somatikk 

gjennomsnitt HiÅ 

Brutto mnd.verk 
somatikk 

gjennomsnitt HiÅ 
2017

ISF-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk HiÅ 

ISF-poeng per 
brutto mnd.verk 

somatikk HiÅ 
2017

Akershus universitetssykehus HF 92 485 88 902 4 555 4 508 1,69 1,64

Oslo universitetssykehus HF 233 855 235 306 15 532 15 387 1,25 1,27

Sunnaas sykehus HF 6 355 6 179  567  561 0,93 0,92

Sykehuset i Vestfold HF 56 229 55 582 2 705 2 724 1,73 1,70

Sykehuset Innlandet HF 100 051 100 682 4 884 4 844 1,71 1,73

Sykehuset Telemark HF 42 090 40 603 2 071 2 103 1,69 1,61

Sykehuset Østfold HF 68 392 62 965 3 363 3 279 1,69 1,60

Sørlandet sykehus HF 73 414 73 013 3 832 3 816 1,60 1,59

Vestre Viken HF 108 807 105 387 4 880 4 813 1,86 1,82

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 781 677 768 620 42 390 42 036 1,54 1,52

Styresak - desember 2018



Resultat
Per foretak

Tilbake til innholdsfortegnelse
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7. Økonomi/finans

Styresak - desember 2018

Tall i 1 000

Resultat Faktisk
Budsjett-

avvik
Faktisk

Budsjett-
avvik

Faktisk
Budsjett-

avvik
Akershus universitetssykehus HF 84 666 75 499 19 606 10 439 247 372 137 372

Oslo universitetssykehus HF 162 226 147 642 30 949 16 366 364 213 189 213

Sunnaas sykehus HF  18 -1 399 3 127 1 710 24 055 7 055

Sykehusapotekene HF -1 838 -2 859  259  373 43 592 42 592

Sykehuset i Vestfold HF -2 020 -12 020 14 420 4 420 106 212 -13 788

Sykehuset Innlandet HF -38 409 -46 742 20 542 12 208 -77 925 -177 925

Sykehuset Telemark HF -2 087 -4 587 6 002 3 502 4 607 -25 393

Sykehuset Østfold HF -31 261 -13 761 -13 083 4 417 -236 697 -26 697

Sykehuspartner HF -130 529 -134 770 -9 066 -18 910 -167 760 -207 760

Sørlandet sykehus HF 5 499 - 751 17 585 11 335 56 853 -18 147

Vestre Viken HF -7 612 -24 278 74 542 57 875 241 946 41 946

Helse Sør-Øst RHF 510 185 493 517 161 631 144 963 1 078 852    878 853

Sum Helse Sør-Øst 548 837 475 491 326 513 248 699 1 685 320    827 320

Denne periode Forrige periode Hittil i år



Resultat eksklusive salgsgevinst/-tap ved avgang av anleggsmidler
Per foretak

34

Sykehuset Telemark har budsjettert med 6 millioner kroner og Vestre Viken har budsjettert med 21 millioner kroner  i 2018 i gevinst ved 
avgang av anleggsmidler.

7. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse

Styresak - desember 2018

Tall i 1 000

Resultat
Faktisk ekskl. 
salgsgevinst 

/ -tap

Budsjettavvik 
ekskl. 

salgsgevinst 
/ -tap

Faktisk ekskl. 
salgsgevinst 

/ -tap

Budsjettavvik 
ekskl. 

salgsgevinst 
/ -tap

Faktisk ekskl. 
salgsgevinst 

/ -tap

Budsjettavvik 
ekskl. 

salgsgevinst 
/ -tap

Akershus universitetssykehus HF 84 666 75 499 19 646 10 479 196 175 86 175

Oslo universitetssykehus HF 162 148 147 564 30 924 16 341 366 695 191 695

Sunnaas sykehus HF  18 -1 399 3 127 1 710 24 055 7 055

Sykehusapotekene HF -1 838 -2 859  259  373 43 592 42 592

Sykehuset i Vestfold HF -2 054 -12 071 14 382 4 366 106 758 -13 442

Sykehuset Innlandet HF -38 409 -46 742 21 695 13 362 -77 785 -177 785

Sykehuset Telemark HF -2 360 -4 402 4 184 2 142 -5 629 -30 141

Sykehuset Østfold HF -31 286 -13 786 -13 083 4 417 -236 632 -26 632

Sykehuspartner HF -130 529 -134 770 -9 066 -18 910 -167 756 -207 756

Sørlandet sykehus HF 5 499 - 751 19 093 12 843 58 361 -16 639

Vestre Viken HF -16 408 -33 074 74 542 57 875 233 148 54 148

Helse Sør-Øst RHF 510 185 493 517 161 631 144 963 1078 852 878 853

Sum Helse Sør-Øst 539 631 466 726 327 335 249 962 1 619 835    788 123

Denne periode Forrige periode Hittil i år



Investeringer – hittil i år
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Økonomi/finans

Styresak - desember 2018



Investeringer 2018 per helseforetak
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Økonomi/finans

Styresak - desember 2018
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