
 

Innkalling til møte 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 
Møtetid Onsdag 20. mars 2019, kl. 14:15-18:00 

Møtested Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom CA-E1-028 
 
Møtet avsluttes med befaring og omvisning hos Tønsbergprosjektet 17:00-18:00. 
 
Følgende saker foreligger til behandling: 
 
Saksnr Sak Type Vedl 

17/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  G  
18/19 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 28. februar 2019 G  
19/19 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV T  
20/19 Temasak: Kvalitet og pasientsikkerhet i SiV – styrets rolle T  
21/19 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår B 2 
22/19 Årsberetning og årsregnskap 2018 B 2 

23/19 Oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst RHF – 
risikovurdering B 3 

24/19 Årsmelding 2018 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold O 1 
25/19 Rapportering februar 2019 B  
26/19 Brukerutvalgets leders orientering O  
27/19 Administrerende direktørs orientering O  
28/19 Styrets årsplan 2019 - oppdatering O 1 
29/19 Status for eksterne tilsyn og revisjoner O 1 
30/19 Status for oppfølging av styrevedtak O 1 
31/19 Referatsaker O 1 
32/19 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 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 

Møtetid Torsdag 28. februar 2019, kl. 14:15-18:25 

Møtested Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, møterom CA-E1-028 

 

Tilstede 

Per Christian Voss, leder  

Arne Bredvei, nestleder  

Hans August Hanssen (til og med sak 10/19) 

Kirsti Been Tofte  

Lise Nordahl   

Trond Hugo Haukebøe   

Hilde Hatlo   

  

Observatører med tale og forslagsrett:  

Mona H Knudsen (brukerutvalget)  

Tore Haukvik (brukerutvalget)  

  

Forfall 

Charlotte J Haug  

  

Av 8 styremedlemmer var 7 tilstede. 

  

Ellers møtte 

Konsernrevisor Espen Anderssen, Konsernrevisjonen (sak 3/19) 

Oppdragsleder og internrevisor Liv Lüdemann, Konsernrevisjonen (sak 3/19) 
Internrevisor Torun Melhus Vedal, Konsernrevisjonen (sak 3/19) 
  

Fra administrasjonen møtte 

Adm direktør Stein Kinserdal Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders 

Takvam 

Klinikksjef MED Henning Mørland Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn 

Evert Jacobsen 

Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer Økonomidirektør Roger Gjennestad 

Klinikksjef KFMR Gro E Aasland HR-direktør Bente Krauss 

Klinikksjef KPR Inger Meland Buene Overlege Guro L. Andersen (sak 7/19) 

Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad Prosjektdirektør Tom Einertsen (sak 8/19) 

 Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesek-

retær 
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Saksliste 

 

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20. desember 2018 

3/19 Konsernrevisjonens Rapport 9/2018 – Revisjon av vold og trusler mot helseper-

sonell – foreløpig skisse til handlingsplan 

4/19 Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter besøk fra Sivilombudsmannen 

hos Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk fylkesavdeling, akuttpsykiatriske seksjoner 

(PFA) 

5/19 Årlig melding 2018 for Sykehuset i Vestfold HF 

6/19 Oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst RHF – foreløpig be-

handling 

7/19 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 

8/19 Rapportering Tønsbergprosjektet 

9/19 Rapportering desember 2018/ januar 2019 

10/19 Brukerutvalgets leders orientering 

11/19 Administrerende direktørs orientering 

12/19 Styrets årsplan 2019 

13/19 Status for eksterne tilsyn og revisjoner 

14/19 Status for oppfølging av styrevedtak 

15/19 Referatsaker 

16/19 Eventuelt  
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Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

 

Sak 2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20. desember 2018 

 

Styremedlem Hans August Hanssen bemerket at det i møte 20. desember 2018 ble fore-

slått at det for brukerutvalgets og administrerende direktørs orienteringer heretter skal 

gjengis en punktvis oversikt over hvilke temaer som ble omtalt. Styret sluttet seg til at 

denne justeringen inntas i protokollen fra dette møtet. 

 

Med denne endringen ble protokollen fra møte 20. desember 2018 godkjent. 

 

 

Sak 3/19 Konsernrevisjonens Rapport 9/2018 – Revisjon av vold og trusler mot 

helsepersonell – foreløpig skisse til handlingsplan 

 

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. januar 2019 ble 

det oversendt en rapport hvor det konkluderes med at foretaket bør innarbeider fire ho-

vedanbefalinger i helseforetakets forbedringsarbeid. 

 

Saken legges fram for å orientere styret om rapporten og det foreløpige arbeidet med å 

ferdigstille en handlingsplan. Konsernrevisjonen vil gjennomgå rapporten i styremøte. 

 

HR-direktør Bente Krauss orienterte først om arbeidet med revisjonsrapporten i helse-

foretaket til nå. 

 

Konsernrevisor Espen Anderssen og internrevisor Liv Lüdemann fra Konsernrevisjonen 

presenterte rapportens hovedinnhold og anbefalinger. 

 

Vedtak: 

1. Styret tar den forelagte skissen til handlingsplan til etterretning. 

2. En ferdigstilt handlingsplan legges fram i styremøte 20. mars 2019. 
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Sak 4/19 Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter besøk fra Sivilom-

budsmannen hos Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk fylkesavdeling, akuttpsykiat-

riske seksjoner (PFA) 

 

Sivilombudsmannens gjennomførte besøk til Sykehuset i Vestfold, Psykiatrisk fylkesavde-

ling, akuttpsykiatriske seksjoner i perioden 10.-12. april 2018. Besøksrapport ble over-

sendt 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. 

 

Styrelederen ba om at styret får en orientering om erfaringene med nytt psykiatribygg i 

løpet av høsten 2019. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 5/19 Årlig melding 2018 for Sykehuset i Vestfold HF 

 

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 

rap-port for foregående år. Helse Sør-Øst har utarbeidet en mal for meldingsdokumentet. 

 

Med henvisning til årlig melding og utviklingsplan for Sykehuset i Vestfold, ba styret om 

en sak om regelmessige møteplasser med kommunene i opptaksområdet. Styret ba også 

om en sak vedrørende de ansattes medvirkning. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner forslag til årlig melding 2018 for Sykehuset i Vestfold HF. 

 

 

Sak 6/19 Oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst RHF – fore-

løpig behandling 

 

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. 

 

Vedtak:  

1. Styret bekrefter mottak av oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst 

RHF. 

2. Styret ber administrerende direktør fremme sak til møte 20. 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. 
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Sak 7/19 Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 

 

Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. 

 

Møtets forskningstema var fra Seksjon for barnehabilitering. I tillegg til å være ansvarlig 

for pasientbehandling, er seksjonen ansvarlig for det nasjonale kvalitetsregisteret med 

data for barn med CP (CPRN). I seksjonen foregår det egen forskning og forskning i nett-

verk nasjonalt og internasjonalt. Forsker og overlege Guro L. Andersen viste viktigheten 

av nettverk og register for å kunne forske på en «sammensatt» pasientgruppe. Hun un-

derstreket sammenhengen mellom klinikk og forskning for individer som lever sine liv 

hjemme, men har ulike behov for en sammenhengende helsetjenester fra flere forvalt-

ningsnivå og spesialiteter. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 8/19 Rapportering Tønsbergprosjektet 

 

Styret gis en redegjørelse om overordnet status for Tønsbergprosjektet. 

 

Prosjektdirektør Tom Einertsen gjorde rede for status i Tønsbergprosjektet pr desember 

2018. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 9/19 Rapportering desember 2018/ januar 2019 

 

Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har priori-

tert 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. 

 

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte kort om hovedpunkter i rapporteringen. 

 

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. 
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Sak 10/19 Brukerutvalgets leders orientering 

 

Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-

maer som styret bør være kjent med. 

 

Brukerutvalgets leder gjorde rede for betraktninger om brukermedvirkning generelt, og 

brukerutvalgets innretning og utvikling spesielt. Brukerutvalget skal være et rådgivende 

organ og være endringsagenter for spesialisthelsetjenesten, uten å bli profesjonalisert og 

byråkratisert. Det ble reist spørsmål om brukerutvalget svarer til styrets forventninger. 

Dessuten ble stilt spørsmål om relasjonen mellom brukerutvalget i helseforetak og bru-

kerutvalget i Helse Sør-Øst, på bakgrunn av en konkret sak hvor sistnevnte brukerutval-

get har stilt seg avvisende til et nærmere samarbeid mellom brukerutvalgene ved Sørlan-

det Sykehus og Sykehuset i Vestfold. 

 

Styrelederen viste til at brukerutvalgets rolle primært er å ha systemfokus på tjenesten 

ved Sykehuset i Vestfold. Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold er ikke underordnet 

brukerutvalget i Helse Sør-Øst. 

 

Styret ba om at det fremmes sak om innretning og utvikling av brukerutvalget ved Syke-

huset i Vestfold. 

 

Vedtak: 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Sak 11/19 Administrerende direktørs orientering 

 

Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-

maer som styret bør være kjent med. 

 

Administrerende direktør orienterte om pågående arbeid med følgende temaer: 

a) Ny modell for spesialistutdanning for leger v/ HR-direktør Bente Krauss 

b) Framdrift i arbeidet med prosjektet «Nære kontorer» 

c) Nye Holmestrand kommunes tilknytning til helseforetak og opptaksområde 

 

Vedtak: 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Sak 12/19 Styrets årsplan 2019 

 

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 nå oppmeldte 

saker. Oppdatering av årsplanen blir lagt fram for hvert påfølgende styremøte. 

 

Vedtak: 

Med tilføyelse av sak om pasient- og brukerombudets årsmelding til møte 20. mars 2019, 

tar styret årsplan 2019 til orientering. 
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Sak 13/19 Status for eksterne tilsyn og revisjoner 

 

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. 

 

Vedtak: 

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr februar 2019 til orientering. 

  

 

Sak 14/19 Status for oppfølging av styrevedtak 

 

Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som for-

utsetter særskilte tiltak. 

 

Vedtak: 

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr februar 2019 til orientering. 

 

 

Sak 15/19 Referatsaker 

 

Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte. 

 

Følgende dokumenter legges fram for styret til orientering: 

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 

 

Vedtak: 

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering. 
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Sak 16/19 Eventuelt 

 

Det ble ikke reist temaer til dette punktet på dagsorden. 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen bekreftes godkjent. 

 

 

 

________________ ________________ 

Per Christian Voss Arne Bredvei 

leder nestleder 

 

 

________________ ________________  

Hans August Hanssen Kirsti Been Tofte  

 

 

________________ ________________ ________________ 

Lise Nordahl Trond Hugo Haukebøe Hilde Hatlo 

 

 

 

Tønsberg, 28. februar 2019 

 

Per Jørgen Olafsen 

møtesekretær 
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Saksframlegg til styret 
 

  

  
 

  
Møtedato: 20.03.2019   
 Sak nr: 19/19 

 
 Sakstype: Temasak 

 

Forskning og innovasjon i SiV 
 
Hensikten med saken: 
Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. 
 
Dagens forskningstema er fra Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) og avdeling for 
mikrobiologi. Forskningen som presenteres er et «Fyrtårn prosjekt» for SiV HF, finansiert 
delvis fra Helse sørøst. New Genome Sequensing (NGS) er kjent fra kreftomsorgen, men i 
SiV HF er teknologien benyttet innenfor identifisering av mikrober, og mer anvendt i 
arbeidet med riktig antibiotikabruk. 
 
På 15 minutter vil forsker og mikrobiolog Dagfinn Skaare vise viktigheten av basalforskning 
på gennivå, og hvordan dette kan samvirke med klinisk arbeid og innen utbrudd av 
sykehusinfeksjoner. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Dagfinn Skaare viste viktigheten av basalforskning på gennivå, og hvordan dette kan sam-
virke med klinisk arbeid og innen utbrudd av sykehusinfeksjoner. Styret tar saken til orien-
tering. 
 
 
 
 
 

Tønsberg, 13. mars 2019 
 

 
Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 20.03.2019   

 Saksnr: 20/19 
 

 Sakstype: Temasak 
 

 
Saksbehandler: Adm.diektør Stein Kinserdal 
 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet i SiV – styrets rolle 
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
 
Hensikten med saken: 
Sykehuset i Vestfolds arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet var tema på styresemina-
ret i november, bl.a. på grunnlag av Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes oppfølging 
av kvalitet og pasientsikkerhet. Oppdrag og bestillerdokumentet 2019, kapittel 3.2, un-
derstreker dette og adresserer styrene ved HF-ene. 
 
Styret har bedt om å få forelagt Kvalitet og pasientsikkerhet som tema/sak utover de 
månedlige rapporteringene og enkeltsaker. 
 
I styremøtet vil adm.direktør innlede til dialog med grunnlag i en redegjørelse over sent-
rale kvalitets- og pasientsikkerhetsområder i SiV, og arbeidet med dem. På grunnlag av 
innledningen og dialogen, kan styret gjøre vedtak om hvordan styret vil engasjere seg i 
arbeidet. 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak fattes i møtet. 
 
 
 
 

Tønsberg, 13.03 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Både fra Riksrevisjonen, helseministeren og eier forventes det at helseforetakenes styrer 
involveres sterkere i oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet. Virksomhetens ledelse 
skal ha oversikt over områder i virksomhetens hvor det er risiko for svikt eller mangel på 
etterlevelse av myndighetskrav, og over områder hvor det er behov for vesentlig forbed-
ring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten. Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten stiller også krav om å planlegge, gjen-
nomføre, evaluere og eventuelt korrigere tiltak som kan minimalisere risikoen som av-
dekkes. I dettearbeidet er det av vesentlig betydning at styrene må ta en mer aktiv rolle 
i oppfølgingen av kvalitet og pasientsikkerhet. 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 20.03.2019   

 Saksnr: 21/19 
 

 Sakstype: Beslutningssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 
 
 
Vedlegg: 
1. Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 
2. Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og sels-

kaper med statlig eierandel (2015) 
 
Hensikten med saken: 
Vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 8a annet ledd, at helseforetaket år-
lig skal vedta en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder 
og andre ledende ansatte. Erklæringen skal tas inn som en note i årsregnskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar erklæring for 2019 om ledernes ansettelsesvilkår, med redegjørelse for le-
derlønnspolitikken i 2018. Erklæringen inntas som note til årsregnskap 2018 for Sykehu-
set i Vestfold HF. 
 
 
 

Tønsberg, 13. mars 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 8a annet ledd, at helseforetaket år-
lig skal vedta en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder 
og andre ledende ansatte. Erklæringen skal tas inn som en note i årsregnskapet.  
 
Erklæringen skal være i tråd med allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal inneholde: 
a) retningslinjer for kommende regnskapsår 
b) redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 
c) redegjørelse for virkning av avtaler som er inngått eller endret i foregående regn-

skapsår. 
 
Erklæringen skal behandles i foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold innen utgangen av 
juni 2019, sammen med godkjenning av årsregnskap. 
 
Vurdering: 
Lederlønnspolitikken i Sykehuset i Vestfold vurderes i 2018 å ha vært i tråd med de stat-
lige retningslinjene. Lønnsjusteringene for ledende ansatte var gjennomgående noe sva-
kere enn for øvrige ansatte i helseforetaket. 



Årsregnskap 2018 
 
Note vedr. erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2018 
  
 
Sykehuset i Vestfold HF 
 
Sykehuset i Vestfold HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, 
stabsdirektører og klinikksjefer som ledende ansatte.  
Sykehuset i Vestfold HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige 
foretak og selskaper (fastsatt i henhold til notat fra HOD 17. mars 2015) hvor 
hovedprinsippet er at; 
 

Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende 
selskaper. Selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene.  

 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF har i sak 068/2011 behandlet ”Veileder for styrearbeid 
i helseforetak” som inneholder retningslinjer for fastsettelse av lønn for ledende ansatte.  
 
Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Sykehuset i Vestfold HF 10. februar 2012, jfr. 
aksjelovens § 6-16a med virkning for regnskapsåret 2011.  
 
Sykehuset i Vestfold HF har som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige 
arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken bygger i hovedsak på de samme prinsipper som 
beskrevet i punktene ovenfor.  
 
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at adm. 
direktør inngår avtaler om opptjening av permisjon, bistillinger ved universitet eller 
helseforetak og kostnader til pendling.  
 
Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2018 
 
Styret i Sykehuset i Vestfold HF mener at lederlønnspolitikken i 2018 har vært i tråd med 
de statlige retningslinjene.  
 
Det ble i 2018 gjort justeringer i lønningene for ledende ansatte som i snitt lå noe i 
underkant av snittet for øvrige ansatte i foretaket. 
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Saksframlegg til styret   

  
 

  
Møtedato: 20.3.2019   
 Sak nr: 22/19 

 
 Sakstype: Beslutningssak 

 
Saksbehandler: Roger Gjennestad 
 

Årsberetning og årsregnskap 2018 
 
 
Trykte vedlegg: Årsberetning 2018 
   Årsregnskap med noter 2018 
 

Hensikten med saken:  
I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta 
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Sykehuset i Vestfold HF 
 

 
ÅRSBERETNING 2018 

 

 

Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er et helseforetak i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og gir 

spesialisthelsetjenester primært til befolkningen i Vestfold. Sykehuset har drift i egne og 

leide lokaler flere steder i Vestfold, med Tønsberg som helseforetakets faglige og 

administrative tyngdepunkt. I løpet av 2018 har SiV avviklet sin aktivitet innenfor 

”Raskere tilbake”-tilbudet utenfor Vestfolds grenser; i Skien og Hønefoss, grunnet 

Stortingets beslutning om å endre organiseringen av dette tilbudet. 

  

Sykehuset har også oppgaver innen forskning og utdanning samt opplæring av pasienter 

og pårørende. 

Redegjørelse for foretakets utsikter 

Styret og administrerende direktør legger fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av 

årsregnskapet. Foretaket har god faglig utvikling og aktiviteten vokser. Den økonomiske 

utviklingen har gjennom flere år vært god.  Foretaket har økt sitt overskudd år for år for 

å møte høyere kostnader når foretaket tar i bruk nye bygg, først psykiatri i 2019 og så 

somatikk i 2021. SiV fikk et overskudd i 2018 på 114,5 millioner kroner, noe som er 5,5 

millioner kroner lavere enn budsjett, men snaue 20 millioner kroner høyere enn i 2017. 

 

Pasientbehandling: Stabilt høy aktivitet  

Innføring av ISF for psykisk helsevern og rusbehandling innebar et radikalt brudd med 

hva som ble regnet som aktivitet før og etter 1. januar 2017. I tillegg var det i 

begynnelsen av 2017 usikkerhet om hvordan kontakter skulle registreres i forhold til nytt 

regelverk. Det er derfor mulig at noe av aktivitetsoppgangen på 7,8% og flere 

polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i 2018 sammenlignet med 2017, skyldes mer korrekt registrering.   

 

I tråd med «Oppdrag og bestilling 2018» fortsatte SiV utviklingen med å vri 

pasientbehandlingen fra døgnbehandling til dagbehandling, og videre fra dagbehandling 

til poliklinisk behandling. Målet har vært å behandle pasientene best mulig på lavest 

mulig ressursnivå. I 2018 reduserte somatikken antall døgninnleggelser med i underkant 

av 1%, mens antall dagopphold økte med 11,3% og polikliniske konsultasjoner økte med 

1%. Poliklinisk aktivitet utgjør den største aktiviteten ved foretaket med drøye 80% for 

somatikk og vel 98% for psykisk helsevern og rusbehandling målt i antall 

pasientkontakter.  

 

Samlet var det 83.100 enkeltindivider ved somatikken i SiV i 2018. Disse sto for 301.500 

pasientkontakter. Aktiviteten resulterte i 56.869 DRG-poeng, noe som er en nedgang på 

0,8% prosent fra 2017. 

 

Innenfor psykisk helsevern og rusbehandling var det 11.400 enkeltindivider som fikk 

behandling i 2018. 

 

Samhandlingsreformen  

Reformen ble iverksatt fra 1. januar 2012. Reformen medførte fra starten i 2012 

endringer i finansieringen for at kommunene skulle ta imot pasienter på det tidspunkt 

hvor de blir utskrivningsklare fra sykehus. For SiV innebar denne omleggingen en varige 

reduksjon i rammeinntekten på 25,7 millioner kroner. Disse midlene ble overført til 

kommunene.  Det er på overordnet nivå i kommunene og SiV full enighet om denne 
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oppgavefordelingen. Kommunene har heller ikke i 2018 klart å ta imot alle 

utskrivningsklare pasienter til avtalt tid, slik at denne pasientkategorien til tider har 

opptatt et betydelig antall senger på SiV. Foretakets inntekt på dette beløp seg til 14,2 

millioner kroner. 

  

Midler til drift av Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (ØHD) ble fra 2016 overført fra 

helseforetakene til kommunene. Slike enheter, med til sammen 29 senger, er nå etablert 

for samtlige kommuner.  Det er usikkert hvilken netto økonomisk konsekvens denne 

endringen har gitt for helseforetak og kommuner. Utnyttelsen av sengene varierer 

mellom enhetene, og det usikkert i hvor stor grad de avlaster sykehuset slik intensjonen 

var. Det er etablert et Faglig Forum for ØHD i Vestfold for å videreutvikle tilbudet. 

 

På bakgrunn av endret kommunestruktur med reduksjon av antall kommuner i Vestfold 

fra 12 til 8, og senere 6, er det vedtatt endringer i strukturen for samhandlingsarbeidet i 

Vestfold. Overordnet Samhandlingsutvalg, OSU, er avviklet og erstattes med en 

strategisk møteplass for kommunale rådmenn og helsesjefer/-direktører. 

Samhandlingsutvalget SU får et redusert antall medlemmer. Kommunaldirektørene møter 

i SU med beslutningsfullmakt fra sine rådmenn. SiV sine deltakere, samhandlingsdirektør 

og klinikksjefer, møter med fullmakt fra administrerende direktør. 

Kommunene har vært trukket aktivt inn i arbeidet med utviklingsplan for sykehuset. Det 

er etablert et felles overordnet utfordringsbilde mellom SiV og kommunene om en 

nødvendig utvikling av et mye mer integrert helsevesen på tvers av dagens 

forvaltningsnivåer.  

 

Det ble ved innføring av Samhandlingsreformen inngått avtaler ihht Helsedirektoratets 

veileder mellom SiV og de 12 Vestfoldkommunene som er SiVs opptaksområde. Avtalene 

er under revisjon. På bakgrunn av prosessene skissert over ønsker både kommuner og 

SiV et større fokus på strategisk samarbeid og mindre fokus på detaljer i de vedtatte 

avtalene. Disse er allikevel viktige for den løpende samhandlingen. 

 

Pasienttilfredshet  

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har ikke publisert en 

fullstendig nasjonal undersøkelse om pasienterfaringer ved somatiske sykehus siden 

2015. Imidlertid publiserte Kunnskapssenteret en rapport om Brukererfaringer med 

fødsels- og barselomsorgen i 2016 (desember 2017), samt rapport om Pasienters 

erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (oktober 2017). 

 

Resultatene for førstnevnte viser at pasientene ved SiV rapporterer høy score på 

indikatorene for fødeavdelingen: 

 Relasjonen til personellet ved fødeavdelingen (nest høyest i landet) 

 Rammer og organisering ved fødeavdelingen (nest høyest i landet) 

 Ivaretakelse av partneren ved fødeavdelingen (nest høyest i landet) 

 

Pasientene rapporterer om erfaringene midt på treet eller dårligere på indikatorene som 

dreier seg om erfaringene under barseloppholdet: 

 Relasjonen til personellet ved barseloppholdet (midt på treet) 

 Informasjon om kvinnens helse under barseloppholdet (nest lavest i landet) 

 Informasjon om barnet under barseloppholdet (tredje lavest i landet) 

 Rammer og organisering under barseloppholdet (midt på treet) 

 Ivaretakelse av partneren under barseloppholdet (nest lavest i landet) 

 

Pasienters erfaring med døgnopphold innen psykisk helsevern måler pasientenes 

erfaringer på tre områder – miljø, pasientorientering og utbytte av behandlingen: 

 Miljø (maks score er 81 (Helgelandssykehuset), minimum score er 64 (OUS) og 

SiV får 67 
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 Pasientorientering (maks score er 67 (Private i Helse Nord), minimum score er 47 

og det er ved SiV 

 Utbytte av behandlingen (maks score er 68 (Private i Helse Nord), minimum score 

er 45 og det er ved SiV 

 

SiV viderefører og utvikler sin egen lokale undersøkelse om pasienterfaringer. 
 

Forskning og innovasjon 

Forskning ved SiV er først og fremst knyttet til pasientnære problemstillinger og klinisk 

praksis ved sykehuset. Pasientnær forskning er viktig for å få ny kunnskap som på kort 

eller lang sikt kan gi en bedre helsetjeneste, og bidra til medisinsk utvikling. I tillegg er 

et godt og bredt forskningsmiljø viktig for fag- og kompetanseutvikling, noe som igjen er 

viktig for rekruttering av fagpersoner til sykehuset. 

 

De fleste pågående forskningsprosjekter ved sykehuset har etablert et samarbeid med 

akademiske miljøer nasjonalt og/eller internasjonalt. Et av de styrkede 

forskningsområdene for sykehuset er knyttet til antibiotikaresistens. 

 

SiVs systematiske satsning på forskning gjennom flere år ser foretaket nå resultater av. 

Forskningsaktiviteten har de siste årene vært høy sammenlignet med andre helseforetak 

i Norge basert på NIFU-poeng i den årlige forskningsrapporteringen til Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD). Foreløpig resultater fra forskningsrapporteringen i 2018 

viser at forskningsaktiviteten ved SiV fortsatt er høy. Forskere ved SiV publiserte mer 

enn 120 vitenskapelig artikler i 2018, og over 15% er nivå 2 artikler. I tillegg avla 4 

forskere sin doktorgrad i 2018. 

 

Det er utviklet en ny strategi for forskning og innovasjon. Strategien har mer vekt på 

klinisk forskning og samhandlingsforskning. Sykehuset jobber systematisk med å øke 

prosentandelen av budsjettet til finansiering av forskning. Sykehuset ønsker spesielt å 

styrke den eksterne finansieringen av forskningsprosjektene den kommende tiden.  

 

Den strategiske satsningen på innovasjon ved SiV er økende. Sykehuset i Vestfold 

mottok eksterne midler fra HSØ til 4 innovasjonsprosjekter i 2018. Prosjektene fokuserer 

spesielt på tjenesteinnovasjon og eventuell bruk av ny teknologi for å møte både 

brukernes og sykehusets behov for økt kvalitet og mer brukersentrerte tjenester. 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet  

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å bygge en kultur, sikre kompetanse og utvikle 

systemer som understøtter en helse- og omsorgstjeneste der kvaliteten på tjenestene 

gjenspeiler seg i ansattes atferd. Pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender”, har 

som hovedmål å: 

 Redusere pasientskader 

 Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

 Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten  

 

Det er arbeidet i flere år med implementering av tiltak i forbindelse med 

pasientsikkerhetsprogrammet. SiV har etablert en egen programledelse som sikrer at de 

enkelte innsatsområdene følges opp i tråd med kampanjens intensjon. 

 

Inntrykket er at bevisstheten på en mer proaktiv, forebyggende arbeidsform har fått 

fotfeste. Engasjementet for å arbeide systematisk med forbedringsarbeid er i økende 

grad etablert som en kultur ute i de ulike fagmiljøene ved sykehuset. 

Foretaket har blant annet gjennom de siste årene utviklet en risikotavle til daglig bruk 

ute ved de somatiske avdelinger for å identifisere og forebygge uønskede 

pasienthendelser - risikomøter. Arbeidet med denne metodikken er også videreutviklet 
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og benyttet inn i «Klinikk psykisk helse og rusbehandling» og «Klinikk fysikalsk medisin 

og rehabilitering». 

 

Alle avvik i pasientbehandlingen meldes i eget avvikssystem. Sykehuset ønsker fortsatt å 

bedre meldekulturen, og har de senere årene sett en økning i meldte avvik fra ansatte. 

Andelen meldte alvorlige uønskede hendelser knyttet til pasient, er nærmest uendret i 

2018. Det er etablert kvalitetsgrupper og utvalg på alle nivå, slik at uønskede hendelser 

benyttes til læring og forbedring av virksomheten. Sykehuset publiserer hendelsene på 

internett, hvor målsettingen er at dette skal påvirke internt til større grad av åpenhet og 

læring, og at foretaket ut mot befolkningen og brukerne synliggjør at uønskede hendelser 

tas på alvor og at det kan bidra til større grad av tillit. Erfaringen med publiseringen så 

langt er gode. 

 

Som de siste årene har pasientforløpsarbeidet også i 2018 vært et satsingsområde ved 

sykehuset. Det har vært arbeidet videre med å få forløpseiere og forløpskoordinatorer på 

plass for alle kreftsforløpene. Videre har det vært arbeidet med å forberede innføringen 

av nye pakke- og pasientforløp både innenfor somatikk og psykisk helsevern og 

tverrfaglig rusbehandling. Arbeidet med kreftpakkeforløpene har bidratt til endret og 

forbedret logistikk for flere av forløpene. Samtidig er arbeidet krevende og sykehuset har 

satset betydelige ressurser gjennom økt bemanning for å styrke innføringen.  

 

Kvalitetsindikatorer knyttet til ventetider, epikrisetider og fristbrudd så vel som uønskede 

hendelser i form av fall, feilmedisinering og sykehusinfeksjoner er innarbeidet i alle 

lederavtaler med spesifikke mål. Det er oppdatert/etablert skriftlige prosedyrer for 

legemiddelhåndtering, herunder prosedyrer for evaluering, kontroll og vurdering av 

risikoforhold. Prevalensundersøkelsene knyttet til sykehusinfeksjoner er gjennomført fire 

ganger og det er innført løpende insidensregistrering av sykehusinfeksjoner (NOIS). 

  

Andelen saker som har fått medhold i Norsk Pasientskade Erstatning (NPE) i 2018 var på 

landsbasis 21% (ned fra 22% i 2017). Andelen saker med medhold for pasienter 

behandlet ved SiV var i samme periode 14% (ned fra 17% i 2017). Sykehuset har 

bevisst arbeidet for at pasienter som utsettes for uønskede hendelser får informasjon om 

ordningen, slik foretaket er pålagt. Likevel er antallet behandlede saker i NPR fra 

sykehuset nærmest uendret de siste tre årene. Antallet saker som er avvist eller henlagt 

øker, mens antallet saker der pasient får medhold er redusert. 

 

Klassifiseringen av hendelser er laget med utgangspunkt i nasjonale anbefalinger fra 

Kunnskapssenteret. 

 
Brukermedvirkning 

Brukerutvalget ved SiV er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret i 

spørsmål som angår brukerperspektivet i pasienttilbudet. Brukerutvalget arbeider for at 

brukerkompetansen blir benyttet i utforming av tjenestene. Det ble i begynnelsen av 

2018 også etablert et Ungdomsråd ved SiV. 

 

Administrerende direktør og sekretær for Brukerutvalget deltar på utvalgets møter. 

Brukerutvalgets medlemmer deltar i prosjekter ved SiV, på interne og eksterne 

konferanser og seminarer, samt samarbeidsmøter. Leder og nestleder av brukerutvalget 

er observatører i SiV-styret. Brukerutvalget er representert i sykehusets overordnede 

kvalitetsutvalg og i forskningsutvalget. Det er oppnevnt klinikk-kontakter fra 

Brukerutvalget og disse møter i klinikkenes fora etter avtale med klinikksjefene. 

 

I 2018 er det tilsatt rådgiver for brukermedvirkning i 50% stilling, foreløpig engasjement 

i 2 år. Denne rollen skal styrke SiV sin brukermedvirkning både på individ- og 

systemnivå. En viktig arbeidsoppgave er å bygge opp en bank av kompetente brukere 
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som SiV sin organisasjon kan benytte seg av inn mot enkeltprosjekt. Denne funksjonen 

erstatter ikke brukerutvalgets funksjoner, men er et tillegg for ytterligere styrking av 

brukermedvirkning. 

Arbeidsmiljø 

Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for medarbeidernes trivsel og derigjennom 

kvalitet og resultater innenfor pasientbehandlingen og annen drift. Ledere har et særlig 

ansvar for videreutvikling av arbeidsmiljøet gjennom egne medarbeidere, konkretisert i 

lederavtaler og tilhørende dokumenter. Videre har alle medarbeidere et medansvar for 

sitt arbeidsmiljø. 

 

En ny nasjonal medarbeiderundersøkelse ForBedring ble iverksatt for alle sykehus i 2018. 

Undersøkelsen gjentas årlig og det vil bli mulig å sammenligne utviklingen år for år. 

Resultatet av undersøkelsen i 2018 viser at det generelt er god jobbtilfredshet, men 

påviser også variasjoner i organisasjonen og områder som krever spesiell 

oppmerksomhet i oppfølgingsarbeidet. Det legges stor vekt på at oppfølgingen av 

undersøkelsen skjer i den enkelte seksjon. 

 

HAMU (Hovedarbeidsmiljøutvalget) og AMU-ene i klinikk/divisjon har fungert i noen år 

nå. Strukturendringen har bidratt til å understøtte målet om at HMS-relaterte 

utfordringer skal løses i linjen, på lavest mulig nivå og så tidlig som mulig. I 2018 har det 

vært arbeidet særskilt med tematikk knyttet til trakassering og konfliktløsning/-

forebygging. 

Sykefravær 

SiVs sykefravær for 2018 ble 7,4%. I perioden 2012 til 2015 har SiV hatt en positiv, 

fallende utvikling fra 7,3% i 2012 til 6,9% i 2015. SiV følger i all hovedsak utviklingen i 

sammenlignbare foretak. Det betyr at det har vært en vekst etter 2015 som det arbeides 

kontinuerlig for å holde nede. Foretaket har et omfattende, forutsigbart system for 

oppfølging av sykmeldte basert på nasjonale krav og føringer. I 2017 startet HR å aktivt 

kontakte ledere som har ansatte med langvarig fravær for å tilby støtte. I tråd med ny 

IA-avtale vil alle oppfølgingstiltak igjen bli vurdert og justert for å sikre at de er 

kunnskapsbasert og virkningsfulle. 

 

SiV er tilsluttet avtalen om «Inkluderende arbeidsliv» (IA) og har tett og godt samarbeid 

med NAVs arbeidslivssenter. Foretakets bedriftshelsetjeneste styrker organisasjonen i 

oppfølgingen av IA-målene generelt og sykefraværsarbeidet spesielt. 

Likestilling 

I helseforetaket skal det være full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke 

forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 

karriereutvikling eller rekruttering. Alle former for trakassering anses som uakseptabelt. 

SiV tolererer ikke noen form for diskriminering mot sine ansatte. Alle ansatte har krav på 

rettferdighet og lik behandling. Ansvaret for likestilling og likeverd er forankret i ledelsen 

av foretaket og i samspillet mellom partene. 

 

Omlag 80% av medarbeiderne i SiV er kvinner. Direktørens ledergruppe er sammensatt 

av 36% kvinner og 64% menn og utgjør toppledelsen. I øvrige lederstillinger er kvinnene 

i flertall. 

Arbeidstidsordninger i sykehuset følger av de ulike stillinger, og de er uavhengig av 

kjønn. Andelen ansatte som jobber deltid er høyere blant kvinner enn blant menn. 
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Diskriminering 

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter 

og å hindre forskjellsbehandling på grunn av kjønn, nasjonalt og etnisk opphav, religion 

og livssyn, hudfarge, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell 

legning, nedsatt funksjonsevne og alder. 

 

SiV arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme Diskrimineringslovens formål 

innenfor foretakets virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og 

arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.  

Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering 

av noe slag. 

 

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) – avvik og uønskede hendelser 

Både avvik (mangel på oppfyllelse av krav i lov, forskrift og styrende dokumentasjon) og 

uønskede hendelser (en hendelse, situasjon eller vedvarende forhold som ikke er ønsket 

eller tilsiktet) meldes i et felles meldesystem ved foretaket. 

 

Formålet med systemet for avvik/uønskede hendelser, er å bidra til kontinuerlig læring 

og forbedring. Registrering og håndtering av avvik skal føre til positive konsekvenser for 

den enkeltes arbeidshverdag og foretaket som helhet.  

 

Alle meldte HMS relaterte hendelser skal følges opp av ledelsen i samarbeid med 

medarbeiderne for iverksetting av risikoreduserende tiltak for kontinuerlig kvalitetssikring 

av tjenesten og trygge arbeidsplasser. 

 

I 2018 ble det totalt meldt 1.765 hendelser relatert til HMS-området ved foretaket. 

Hendelsene fordelte seg med 689 hendelser med ansatte, og 1.076 hendelser meldt som 

andre avvik/HMS relaterte hendelser. Totalt medførte 48 av de meldte hendelsene en 

fraværsskade (minst 1 fraværsdag utover skadedagen). 

Miljøledelse – Ytre miljø 

Hovedmiljømålet for SiV er de nasjonale miljømålene som er å redusere CO2-utslippet 

med 30% innen 2020 mot CO2 utslipp i 2012. Sykehuset hadde i 2018 et beregnet CO2-

utslipp på 11.706 tonn, noe som gir marginale endringer sammenlignet mot 2017. 

Sammenlikningen mot 2012-tall vurderes som usikker grunnet endring i rapporteringen i 

2015/2016, men viser samlet sett en reduksjon på anslagsvis 15-20%.  

Største bidragsyter til klimaregnskapet er energiforbruket som samlet står for ca. 75% 

av estimert utslipp. Strømforbruket i 2018 er økt med ca 7% fra 2017, men satt i 

sammenheng med 2013 så har man totalt hatt en reduksjon på ca 30%. Flere av postene 

i klimaregnskapet holder seg relativt stabile, mens flyreiser utenlands og innenlands er 

redusert med 43% sammenliknet med 2017.  

 

Resultat i 2018: 

Matsvinn er redusert fra 92 tonn i 2017 til 87 tonn i 2018 (reduksjon ca. 5%) 

Plastavfall har økt fra 33 tonn i 2017 til 52 tonn i 2018 (37% økning) og papp/papiravfall 

hadde en reduksjon på 40 tonn fra 170 tonn i 2017 til 130 tonn i 2018. 

Kildesortering – Sorteringsgrad ble på 35% inkl. smitteavfall, målet var 50%. 

Total mengde avfall er økt med 17 tonn fra 2017 til 2018.  

 

Resertifiseringsbesøk DNV GL: 

Sykehuset hadde i januar 2019 resertifiseringsbesøk etter ISO 14001:2015, og fikk totalt 

21 funn. Fem av disse ble vurdert som mindre avvik (kategori 2) samt 16 observasjoner. 

Alle funn blir fulgt opp av HMS-rådgiver i samråd med fagansvarlige, og lukkes i henhold 

til forespeilet tidspunkt i handlingsplanen. DNV-GL erfarte mange motiverte og 
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miljøbevisste ledere og medarbeidere på ulike nivåer i organisasjonen, og konkluderte 

med at det jobbes godt innenfor dette området. 

 

Internrevisjon 

I 2018 ble det gjennomført en intern revisjon hvor revisjonstema var innkjøp, håndtering 

og avhending av legemidler ved SIV, med fokus på livsløpsperspektiv. Det er utarbeidet 

en handlingsplan, og resultatene fra revisjonen er forelagt HAMU og respektive klinikkers 

AMU. Gjennom internrevisjon vurderes våre samsvarforpliktelser og oppfølgingen av 

interne prosedyrer relatert til miljøledelse. Revisjonene viser at foretaket har motiverte 

medarbeidere og ledere, og at arbeidet med miljøledelse synes å være godt 

implementert. Det gjenstår noe på det systematiske i forhold til bruk av HMS-

handlingsplanene og foretaket ser også at noen avdelinger har litt forbedringspotensial 

innenfor avfall- og kjemikaliehåndtering. 

Økonomiske resultater for 2018 

Det er helt nødvendig for SiV å drive med overskudd da SiVs behov for å investere er 

høyere enn den kontantstrømmen eier tilfører foretaket. Foretaket fikk i Statsbudsjettet 

for 2015 midler til å gjennomføre Tønsbergprosjektet (se nedenfor) noe som fra 2019 og 

2021 vil gi økte rente- og avskrivningskostnader. For å møte disse økte kostnadene øker 

foretaket sitt overskudd fram mot at foretaket tar i bruk disse 2 nye byggene. Foretakets 

behov for overskudd er derfor summen av behov for investeringsmidler og behov for en 

resultatbuffer grunnet høyere kostnader som følge av Tønsbergprosjektet.  Resultatet for 

2018 ble derfor noe høyere enn i 2017 (114,5 mot 94,8 millioner kroner). 

 

Av de totale brutto investeringene på 750 millioner kroner i 2018 utgjør 

Tønsbergprosjektet (se nedenfor) 646 millioner kroner.  Prosjektet er indeksregulert per 

2018-kroner til en ramme på ca. 3 milliarder kroner. Av dette finansieres 70% gjennom 

årlige lånebevilgninger i statsbudsjettet, og 30% av eier.  Som en del av Helse Sør-Øst 

sin økonomimodell holder eier årlig tilbake drøye 100 millioner kroner i likviditet fra SiV. 

Fra oppstarten til avslutningen av Tønsbergprosjektet holder derfor eier tilbake omtrent 

like mye likviditet som prosjektet tilføres. 

 

Investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygningsmassen generelt anses å være på et 

tilfredsstillende nivå med den tildeling foretaket får av likviditet fra eier til investeringer 

og det overskuddsnivået foretaket har, justert for den ekstraordinære delen av resultat 

som bygges opp for å møte nye kostnader som kommer som følge av 

Tønsbergprosjektet. 

 

Foretakets rentebærende gjeld er i sin helhet mot HSØ. SiV hadde per 31. desember 

2018 en bevilget driftskreditt på 301 millioner kroner, en kreditt som ikke var benyttet 

ved utgangen av året. I tillegg til driftskreditten har SiV lån knyttet til byggetrinn 6, TSB-

bygg på Skjerve, ny helikopterlandingsplass på nytt P-hus og det pågående 

Tønsbergprosjektet på til sammen 1.187 millioner kroner. 

 

Kontantstrømsanalysen viser en økning i beholdningen av likvide midler på 5 millioner 

kroner.  Det er eksklusiv endring på kassekreditt/innestående på konto som klassifiseres 

som kortsiktig gjeld til HSØ. 

 

SiV er ikke direkte eksponert for endringer i valutakurser, men er indirekte gjennom bruk 

av utenlandske leverandører og norske leverandører som har stor grad av import.  Etter 

hvert som Tønsbergprosjektet skrider fram blir SiV mer og mer eksponert for endringer i 

rentenivået, da foretakets rentebærende gjeld (1.187 millioner kroner) i løpet av 2018 

har blitt en del større enn summen av foretakets rentebærende utlån til Helse Sør-Øst 

RHF (639 millioner kroner) og innestående på bank (115 millioner kroner). Risiko for at 
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motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det 

historisk har vært relativt lite tap på fordringer. 

 

Styret er tilfreds med de økonomiske resultatene foretaket har hatt de siste årene.  I 

budsjettet for 2019 er det forutsatt videre god drift med fokus på omstilling og 

forbedringer. Det gir SiV nye utfordringer, men styret forventer at det økonomiske 

resultatet blir i tråd med det budsjetterte overskuddet på 105 millioner kroner. 

Foretakets framtidsutsikter 

Det er viktig for SiV å drive en lønnsom, effektiv og god sykehusdrift. Overskuddene fra 

driften i 2018 og tidligere år, gir SiV grunnlag til å gjøre viktige og riktige investeringer.  

Nivået på overskuddet i budsjettet bestemmes ut fra en vurdering av behovet for 

driftsmidler i forhold til behovet for investeringsmidler ut fra målet om en bærekraftig 

økonomisk utvikling.  Derfor vil budsjettert overskudd variere fra år til år. Som forklart 

ovenfor er Tønsbergprosjektet årsaken til at SiV i 2018 hadde et høyere overskudd enn i 

2017. 

 

Styret konstaterer med tilfredshet at den bærekraftige økonomiske utviklingen ikke er til 

hinder for pasientsikkerhet og kvalitet. Foretaket har mange forbedringsområder, men 

kommer generelt godt ut av sammenligninger med øvrige sykehus i HSØ. 

 

SiV har pr 31. desember 2018 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 9.686 millioner 

kroner mot 9.141 millioner kroner pr 31. desember 2017, mens netto 

pensjonsforpliktelse er på henholdsvis 1.604 millioner kroner og 1.452 millioner kroner. 

Pensjonsforpliktelsene vil påvirke SiVs framtidige likviditet i form av innbetalinger til 

pensjonsordninger. Per 31. desember 2018 utgjør ikke resultatført estimat- og 

planendringer 2.108 millioner kroner mot 1.905 millioner kroner pr 31. desember 2017. 

Framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende. 

 

I tråd med styrevedtak i HSØ skal SiV forholde seg til en samlet kontantstrøm.  Det betyr 

at de siste års overskudd kan brukes til investeringer. SiV har økt overskuddet de siste 

årene for å møte de økte rente- og avskrivningskostnadene som Tønsbergprosjektet gir 

når foretaket etter planen tar i bruk nytt psykiatribygg medio 2019, og nytt somatisk 

akuttsenter/erstatning av mange av dagens somatiske sengeposter i 2021. 

 

Foretaket har de siste årene kunnet bruke mer lederkraft på andre områder enn økonomi 

og har fortsatt offensive planer for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet.  Grepene som er 

gjort innenfor styring, ledelse og organisering gjør foretaket godt rustet til å forbedre 

disse andre områdene av driften på samme vis som økonomien er forbedret.  

 

Styret takker medarbeiderne ved SiV for innsatsen, og forventer fortsatt stor innsats og 

engasjement for å gi Vestfolds befolkning mer og stadig bedre spesialisthelsetjenester. 

Resultatdisponering 

SiV hadde i 2018 et overskudd på 114,5 millioner kroner.  Dette disponeres som følger: 

 

Overført til annen egenkapital:    114,5 millioner kroner 

Sum disponert:  114,5 millioner kroner 

 

 

Total egenkapital utgjør etter dette 2.839,3 millioner kroner.  Fri egenkapital er positiv. 
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……………………………  ……………………………   ……………………………. 

Hilde Hatlo   Lise Nordahl    Stein Kinserdal 

(ansattrepresentant)  (ansattrepresentant)   (adm.dir.) 



Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01 - 31.12

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Basisramme 2 2 913 673 2 872 864

Aktivitetsbasert inntekt 2 1 764 773 1 650 877

Annen driftsinntekt 2 253 558 234 998

Sum driftsinntekter 4 932 003 4 758 739

Kjøp av helsetjenester 3 343 479 328 265

Varekostnad 4 565 743 530 055

Lønn og annen personalkostnad 5 3 172 866 3 126 086

Ordinære avskrivninger 9,10 139 864 134 825

Nedskrivning 9,10 5 615 13 372

Annen driftskostnad 6,8 600 253 539 769

Sum driftskostnader 4 827 818 4 672 373

Driftsresultat 104 186 86 366

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekt 7 13 651 12 126

Finanskostnad 7 3 376 3 719

Netto finansposter 10 275 8 407

Resultat før skattekostnad 114 461 94 773

ÅRSRESULTAT 114 461 94 773

OVERFØRINGER

Overføringer til/fra annen egenkapital -114 461 -94 773

Sum overføringer -114 461 -94 773

_________ ______________



Årsregnskap

Balanse per 31.12

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note 2018 2017

EIENDELER

Anleggsmidler

Immatrielle eiendeler

Immaterielle eiendeler 9 380 530

Sum immaterielle eiendeler 380 530

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 1 751 047 1 786 690

Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 10 324 977 282 880

Anlegg under utførelse 10 1 234 491 636 607

Sum varige driftsmidler 3 310 515 2 706 177

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i andre aksjer og andeler 11 222 575 202 333

Andre finansielle anleggsmidler 12 638 785 807 797

Pensjonsmidler 16 277 496 248 025

Sum finansielle anleggsmidler 1 138 855 1 258 156

Sum anleggsmidler 4 449 750 3 964 863

Omløpsmidler

Varer 4 6 676 6 456

Fordringer

Fordringer 13 528 894 270 763

Sum fordringer 528 894 270 763

Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 114 764 110 020

Sum omløpsmidler 650 333 387 240

SUM EIENDELER 5 100 083 4 352 103



EGENKAPITAL OG GJELD

Note 2018 2017

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Foretakskapital 100 100

Annen innskutt egenkapital 2 117 138 2 117 138

Sum innskutt egenkapital 15 2 117 238 2 117 238

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 722 018 607 557

Sum opptjent egenkapital 15 722 018 607 557

Sum egenkapital 2 839 256 2 724 795

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

Andre avsetninger for forpliktelser 17 84 151 84 976

Sum avsetninger for forpliktelser 84 151 84 976

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 12 1 187 134 743 035

Sum annen langsiktig gjeld 1 187 134 743 035

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter 223 219 177 612

Annen kortsiktig gjeld 18 766 323 621 685

Sum kortsiktig gjeld 989 542 799 297

Sum gjeld 2 260 827 1 627 308

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 100 083 4 352 103

Tønsberg 20. mars 2019

_________ ______________

_________ ______________

Per Christian Voss Arne Bredvei Charlotte Haug

(styreleder) (nestleder)

Hans August Hansen Kirsti Been Tofte Trond Hugo Haukebø

(ansattrepresentant)

Hilde Hatlo Lise Nordahl Stein Kinserdal

(ansattrepresentant) (ansattrepresentant) (adm.dir.)



Årsregnskap

Kontantstrømoppstilling

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Årsresultat 114 461 94 773

Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler 546 -185

Ordinære avskrivninger 139 864 134 825

Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid 5 615 13 372

Endring i omløpsmidler -258 350 -166 390

Endring i kortsiktig gjeld 90 730 -190 358

Endring langsiktig fordring -67 617 -87 339

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i -29 470 332 588

Øvrige langsiktige forpliktelser -722 4 673

Inntektsført investeringstilskudd -103 -1 316

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -5 048 134 644

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved salg av driftsmidler 231 1 496

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -750 443 -488 505

Leverandørgjeld anlegg under utførelse 99 866 37 901

Innbetalinger av avdrag på utlån (langs.fordringer) 225

Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler -20 242 -19 128

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -670 587 -468 011

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 715 397 372 970

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -34 668 -36 318

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 680 729 336 652

Netto endring i likviditetsbeholdning 5 093 3 285

Likviditetsbeholdning pr 01.01. 109 670 106 385

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 114 764 109 670

_________ ______________



Årsregnskap

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Sykehuset i Vestfold HF

Regnskapsprinsipper

Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

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

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

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

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

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

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper 

Virksomhetsoverdragelser 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. 
Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på 
over kr. 100.000,-.  Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp av 
driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Tomter avskrives ikke da disse anses å ha ubegrenset økonomisk levetid.

Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. 
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved 
større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. Driftsmidler 
som erstattes, kostnadsføres. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del 
av kostprisen.



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

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

Datterselskap 
Med datterselskap menes annet foretak der helseforetaket normalt har en eierandel på over 50 %, hvor 
investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor helseforetaket har bestemmende 
innflytelse. Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig 
verdi når det oppstår verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må 
anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning 
ikke lenger er til stede.

Behandling av felleskontrollerte virksomheter
Med felleskontrollert virksomhet (joint venture) menes virksomhet hvor deltakerne sammen har felles 
kontroll. Ingen deltaker alene har bestemmende innflytelse, men sammen har man bestemmende 
innflytelse. Samarbeidet må være regulert i en samarbeidsavtale som hjemler felles kontroll, og 
deltakelsen må ikke være midlertidig. Helse Sør-Øst vurderer felleskontrollert virksomhet etter 
egenkapitalmetoden i morselskapets og foretaksgruppens regnskap.

Tilknyttede selskap 
Med tilknyttet selskap menes et selskap hvor investor har betydelig innflytelse uten at det foreligger et 
konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet (joint venture). Betydelig innflytelse anses normalt å 
foreligge når investor har 20 % til 50 % av stemmeberettiget kapital i et selskap. Tilsvarende gjelder 
dersom to eller flere konsernselskap har en slik innflytelse over et annet selskap. Investering i tilknyttet 
selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i morselskapets og foretaksgruppens regnskap.

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til anskaffelseskost.

Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 
Pensjonskostnader.  Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den 
diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes 
at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden. 

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. 
Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. 
Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdi av overfinansiering i en ordning og 
underfinansiering i andre ordninger nettoføres i balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres 
mellom ordningene. Netto pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto 
pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning for forpliktelser.



Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og 
avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av brutto 
pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av periodens 
pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av 
pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning 
av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift.

Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden.

Konsolideringsprinsipper 
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle underliggende 
helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om gruppen var én økonomisk enhet. 
Transaksjoner og mellomværende mellom foretakene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger fra 
Helse- og omsorgsdepartementet resultatføres via det regionale helseforetaket.

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

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

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

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

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

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

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

Skatt 
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skattepliktig. Skatteberegning som fremkommer i 
regnskapet til foretaksgruppen knytter seg til skattepliktig virksomhet i datterdatter foretak, samt 
publikumsdelen av Sykehusapotekenes virksomhet.



Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/ skattefordel. 
Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/ skattefordel beregnes 
på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt 
skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel er bare balanseført i den grad det er 
sannsynlig at fordelen vil bli realisert i fremtiden.

Leieavtaler
Helseforetak har anledning til å inngå finansielle leiekontrakter, jf. Helseforetaksloven § 33 og 
vedtektene til Helse Sør-Øst RHF 
§ 12. De finansielle leieavtalene er balanseført til kostpris og som langsiktig gjeld, og avskrives over 
eiendelens levetid, fordelt på de ulike delkomponentene.

Nøytral merverdiavgift
Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet ble det 
fra 1.januar 2017 innført en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene. Ordningen 
innebærer at helseforetakene får kompensert merverdiavgiftsutgifter på en rekke varer og tjenester 
som inngår i driften av virksomheten.



Årsregnskap

Note 1 - Virksomhetsområder

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Driftsinntekter pr virksomhetsområde

Somatiske tjenester 3 400 718 3 264 254

Psykisk helsevern VOP 840 064 837 619

Psykisk helsevern BUP 234 246 214 523

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 219 841 208 984

Annet 237 134 233 358

Driftsinntekter pr virksomhetsområde 4 932 003 4 758 739

Driftskostnader pr virksomhetsområde

Somatiske tjenester -3 328 880 -3 205 012

Psykisk helsevern VOP -822 319 -822 417

Psykisk helsevern BUP -229 298 -210 630

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere -215 197 -205 191

Annet -232 125 -229 123

Driftskostnader pr virksomhetsområde -4 827 818 -4 672 373

Driftsinntekter fordelt på geografi

Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr 4 909 768 4 735 456

Pasienter hjemmehørende i resten av landet 14 516 16 083

Pasienter hjemmehørende i utlandet 7 719 7 200

Driftsinntekter fordelt på geografi 4 932 003 4 758 739



Årsregnskap

Note 2 - Inntekter

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

DRIFTSINNTEKTER

Basisramme

Basisramme 2 913 673 2 872 864

Basisramme 2 913 673 2 872 864

Aktivitetsbasert inntekt

Behandling av egne pasienter i egen region 1) 1 394 336 1 308 487

Behandling av pasienter internt i egen region 86 267 83 392

Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 11 444 10 558

Behandling av andre pasienter i egen region 3) 14 516 16 083

Poliklinikk, laboratorie og radiologi 228 730 210 685

Utskrivningsklare pasienter 14 189 15 306

Andre aktivitetsbaserte inntekter 15 289 6 367

Aktivitetsbasert inntekt 1 764 773 1 650 877

Annen driftsinntekt

Kvalitetsbasert finansiering 21 039 19 336

Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake" 8 525 26 655

Øremerkede tilskudd til andre formål 44 142 37 619

Inntektsføring av investeringstilskudd 4) 771 2 040

Andre driftsinntekter 179 081 149 347

Annen driftsinntekt 253 558 234 998

Sum driftsinntekter 4 932 003 4 758 739

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter

    innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar 

2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter

    innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar 

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

4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd

5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert

Aktivitetstall

Aktivitetstall somatikk

Antall ISF poeng iht. "sørge for" ansvaret 61 062 59 102

Antall ISF poeng iht. eieransvaret 60 852 59 059

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 242 132 233 834

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 67 73

Antall  inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 42 561 40 029

Antall ISF-poeng iht eieransvar 15 013 13 470

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 2 164 1 794

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 77 356 68 122

Antall ISF-poeng iht eieransvar 11 464 9 964

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere

Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 503 504

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 23 657 24 276

Antall ISF-poeng iht eieransvar 3 308 4 388

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til

behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at 

andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.

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

Inntektene i DRG-systemet er i 2018 satt til 50 % av full DRG-pris, det vil si kr 21.377 per ISF poeng.

Aktivitet som til og med 2017 ble gjennomført som del av ordningen «raskere tilbake» er ikke med i aktivitetstallene for 2017. Fra og med 2018

er ordningen «Raskere tilbake» avviklet, og aktiviteten som er videreført med betegnelsen «helse og arbeid» er inkludert i aktivitetstallene

Aktivitetstallene består også av pasienter behandlet hos private.

Fra og med 2017 er den aktivitetsbaserte finansieringen av poliklinisk psykisk helsevern og poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

overført til ISF-ordningen.  I antall polikliniske konsultasjoner for TSB og PH fra og med 2017 inngår kun de konsultasjonene som er finansiert 

gjennom ISF (antall ISF poeng). 

Ved  innføring av ISF-refusjon er det samtidig endret tellemåte når det gjelder antall konsultasjoner. 

_________ ______________



Årsregnskap

Note 3 - Kjøp av helsetjenester

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

KJØP AV HELSETJENESTER

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt 22 744 22 648

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen 224 672 228 752

Kjøp av private helsetjenester somatikk 33 291 14 117

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt 3 960 2 316

Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen 17 264 15 390

Kjøp av private helsetjenester psykiatri 3 304 3 204

Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt 1 156 858

Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen 2 716 6 822

Kjøp av private helsetjenester rus 110 304

Kjøp av helsetjenester utland 2 584 1 019

Sum gjestepasientkostnader 311 801 295 431

Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå 12 366 13 417

Andre kjøp av helsetjenester 19 311 19 417

Sum kjøp av andre helsetjenester 31 678 32 834

Sum kjøp av helsetjenester 343 479 328 265

_________ ______________



Årsregnskap

Note 4 - Varer

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) 5 308 4 984

Andre varebeholdninger (eget bruk) 1 368 1 472

Sum lager til eget bruk 6 676 6 456

Sum varebeholdning 6 676 6 456

Anskaffelseskost 6 676 6 456

Bokført verdi 31.12 6 676 6 456

VAREKOSTNAD

Legemidler 340 723 295 562

Medisinske forbruksvarer 187 278 194 161

Andre varekostnader til eget forbruk 38 033 40 567

Innkjøpte varer for videresalg -291 -235

Sum varekostnad 565 743 530 055

_________ ______________



Årsregnskap

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

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

LØNNSKOSTNADER

Lønnskostnader 2 353 686 2 264 338

Arbeidsgiveravgift 341 047 326 159

Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift 444 651 499 690

Andre ytelser 33 481 35 899

Sum lønn og andre personalkostnader 3 172 866 3 126 086

Gjennomsnittlig antall ansatte 5 290 5 337

Gjennomsnittlig antall årsverk 4 107 4 145

(Tall i kroner)

Lønn til ledende ansatte

Andre Tjeneste- Ansettelses-

Navn Tittel Lønn Pensjon Godtgjørelser Sum periode periode

Stein Kinserdal Adm.dir 1 779 905 260 309 10 076 2 050 290 2018 1.1.2007-

Roger Gjennestad Øk.dir 1 475 506 268 826 9 748 1 754 080 2018 1.5.2003-

Jørn Jacobsen Direktør 1 153 308 229 919 7 061 1 390 288 2018 15.7.2002-

Sven-Erik Andersen Direktør 1 179 629 210 916 4 866 1 395 411 2018 1.9.1995-

Finn Hall Klinikksjef 1 424 318 5 885 1 430 203 1.1-28.2 1.1.1985-28.2.2018

Per Grunde Weydahl Fagdirektør 938 175 70 612 3 621 1 012 408 1.1-30.6 22.4.2014-30.6.2018

Jon Anders Takvam Fagdirektør 1 405 135 206 085 5 013 1 616 233 2018 1.5.1999-

Siri Vedeld Hammer Klinikksjef 1 435 705 331 522 4 835 1 772 062 2018 9.1.2012-

Josten Todal Direktør 1 380 283 340 745 27 099 1 748 127 2018 24.9.2014-

Geir Magnussen               Direktør 1 178 975 243 149 3 943 1 426 067 2018 13.8.2012-

Elisabeth Dahlin-Ricci Klinikksjef 751 181 6 357 757 538 1.1-5.8 18.1.2010-5.8.2018

Lene Aasheim Hoffstad Klinikksjef 1 281 835 257 161 4 927 1 543 923 2018 4.9.1995-

Jørgen Einerkjær Klinikksjef 1 122 972 238 714 4 835 1 366 521 2018 1.1.2009-

Inger Meland Buene Klinikksjef 1 333 219 264 067 5 234 1 602 520 1.8-31.12 20.3.1997-

Henning Mørland Klinikksjef 553 226 310 404 2 015 865 645 6.8-31.12 29.6.2018-

Gro E. Aasland Klinikksjef 432 661 178 587 3 004 614 252 6.8-31.12 1.7.2018-

Bente Krauss HR direktør 909 409 273 620 4 352 1 187 381 2018 1.1.2018-

19 735 442 3 684 636 112 871 23 532 949

Tilleggsopplysninger pensjonsavtale ledende ansatte

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

Alle ledende ansatte har standard tjenestepensjon

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

Godtgjørelse til styrets medlemmer

Annen Tjeneste-

Navn Tittel Styrehonorar Lønn godtgjørelse Sum periode

Per Christian Voss Styreleder 209 119 209 119 14.2-31.12

Arne Bredvei Nestleder 164 888 164 888 2018

Hans August Hansen Styremedlem 118 234 50 118 284 2018

Kirsti Been Tofte Styremedlem 118 234 118 234 2018

Charlotte J. Haug Styremedlem 104 516 104 516 14.2-31.12

Lise Nordahl Ansatt repr 59 150 573 041 4 835 637 026 1.8-31.12

Trond Hugo Haukebø Ansatt repr 118 234 1 167 011 9 716 1 294 961 2018

Hilde Hatlo Ansatt repr 118 234 190 511 4 835 313 580 2018

Heidi M. Petersen Styreleder 27 497 416 27 913 1.1-13.2

Tove Kreppen Jørgensen Styremedlem 13 718 3 813 17 531 1.1-13.2

Nina Christin Clausen Ansatt repr 4 700 506 591 4 835 516 126 2018

Tone Woll Buer Ansatt repr 68 484 347 655 2 874 419 013 1.1-31.7

1 125 008         2 784 809         31 374              3 941 191         

(Tall i kroner)

Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:

Lovpålagt revisjon 176 050 246 320

Andre attestasjonstjenester 108 000 122 500

Andre tjenester utenfor revisjon 125 000

Sum godtgjørelse til revisor 409 050 368 820

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon

Akonto kontrollhandlinger for Tønsbergprosjektet 125 000

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon 125 000

_________ ______________



Årsregnskap

Note 6 - Andre driftskostnader

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Transport av pasienter 49 166 42 931

Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 76 447 66 685

Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv. 68 452 47 894

Konsulenttjenester 14 010 16 260

Annen ekstern tjeneste 250 351 222 747

Reparasjon vedlikehold og service 51 972 53 559

Kontor og kommunikasjonskostnader 23 240 25 395

Kostnader forbundet med transportmidler 8 254 7 384

Reisekostnader 17 338 18 503

Forsikringskostnader 1 841 1 558

Pasientskadeerstatning 936 3 031

Øvrige driftskostnader 38 246 33 822

Andre driftskostnader 600 253 539 769

_________ ______________



Årsregnskap

Note 7 - Finansinntekter- og kostnader

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Finansinntekter

Konserninterne renteinntekter 11 983 10 404

Andre renteinntekter 1 601 1 666

Andre finansinntekter 67 56

Finansinntekter 13 651 12 126

Finanskostnader

Konserninterne rentekostnader 3 184 3 510

Andre rentekostnader 69 88

Andre finanskostnader 123 121

Finanskostnader 3 376 3 719



Årsregnskap

Note 8 - Forskning og utvikling

Sykehuset i Vestfold HF

(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Øremerket tilskudd fra eier til forskning 4 927 3 759

Andre inntekter  til forskning 27 916 17 911

Sum inntekter  til forskning 32 843 21 670

Andre inntekter  til utvikling 34 026 31 801

Sum inntekter til utvikling 34 026 31 801

Sum inntekter til forskning og utvikling 66 869 53 471

Kostnader til forskning :

- somatikk 38 634 35 453

- psykisk helsevern 37 520 37 310

- annet 5 722 7 272

Sum kostnader til forskning 81 876 80 035

Kostnader til utvikling :

- somatikk 1 666 3 062

- psykisk helsevern 27 870 20 535

- annet 567 720

Sum kostnader til utvikling 30 103 24 317

Sum kostnader Forskning og utvikling 111 979 104 352

Ant avlagte doktorgrader 4 6

Ant publiserte artikler 127 140

Ant årsverk forskning 66,6 67,47

Ant årsverk utvikling 30,4 23,66



Årsregnskap

Note 9 - Immaterielle driftsmidler

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Sum

EDB Immatrielle

2018 programvare eiendeler

Anskaffelseskost 1.1 25 702 25 702

Åpningsbalanse korrigert 25 702 25 702

Anskaffelseskost 31.12.18 25 702 25 702

Akkumulerte avskrivninger 1.1 -25 172 -25 172

Akkumlerte avskrivnigner korrigert -25 172 -25 172

Årets avskrivning -151 -151

Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 -25 323 -25 323

Bokført verdi 31.12.18 380 380

_________ ______________



Årsregnskap

Note 10 - Varige driftsmidler

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Tomter og Anlegg under Medisinsk- Transportmidl. Sum varige

2018 boliger Bygninger utførelse teknisk utstyr og annet driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1 77 730 3 446 543 636 607 535 458 230 389 4 926 727

Åpningsbalanse korrigert 77 730 3 446 543 636 607 535 458 230 389 4 926 727

Tilgang ekstern 4 143 707 242 30 370 8 689 750 443

Tilgang fra anlegg under utførelse 47 937 -109 358 44 455 16 965 0

Avgang ved salg, ekstern -869 -4 314 -5 182

Utrangering -18 203 -5 293 -23 496

Anskaffelseskost 31.12.18 77 730 3 498 623 1 234 491 591 212 246 437 5 648 492

Akkumulerte avskrivninger 1.1 0 -1 730 043 0 -332 327 -150 641 -2 213 011

Akkumlerte avskrivnigner korrigert 0 -1 730 043 0 -332 327 -150 641 -2 213 011

Årets avskrivning -82 108 -41 156 -16 449 -139 713

Akk. Avskrivning ved avgang ekstern 18 848 9 053 27 900

Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 0 -1 812 151 0 -354 635 -158 037 -2 324 824

Akkumulerte nedskrivninger 1.1 0 -7 539 0 0 0 -7 539

Akkumlerte nedskrivninger korrigert 0 -7 539 0 0 0 -7 539

Årets nedskrivning -5 615 -5 615

Akkumulerte nedskrivning 31.12.18 0 -13 154 0 0 0 -13 154

Bokført verdi 31.12.18 77 730 1 673 318 1 234 491 236 577 88 400 3 310 515

1) herav balanseførte lånekostnader 6 016 6 016

Operasjonell leasing/ leieavtaler Årlig leiebeløp Varighet (år)

Sykehuset i Vestfold HF NDM2010 22 349 1-20

Bygninger 22 349

Sykehuset i Vestfold HF NDM2030 4 197 6

Medisinsk-teknisk utstyr 4 197

Sykehuset i Vestfold HF NDM2040 14 644 3-5

Transportmidler og annet 14 644

Akk.verdi Akk.verdi Total kostnads- Plan tidspunkt

Investeringsprosjekter 1812 1712 ramme ferdigstillelse

Tønsbergprosjektet - forprosjekt 212 707 212 707 230 000 2017

Tønsbergprosjektet - hovedprosjekt 995 294 349 071 2 724 423 2021

Sum 1 208 001 561 778 2 954 423

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

* Bygninger '10-60

* Medisinteknisk utstyr '4-15

* Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc '3-15

* Personalboliger Avskrives ikke

* Tomter Avskrives ikke

* Kunst Avskrives ikke

_________ ______________

Leasing/leieavtaler medisinsk teknisk utstyr gjelder PET-skanner som leies av Norsk medisinsk Syklotronsenter.  Leieavtalen gjelder t.o.m 1.6.2023
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Note 11 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

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

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

antas det at medlemmene får tildelt aksjer.

Total Total

Investeringer i andre aksjer og andeler 2018 2017

Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP 222 575 202 333

Sum investeringer i andre aksjer og andeler 222 575 202 333

_________ ______________
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Note 12 - Finansielle anleggsmidler og gjeld

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme foretaksgruppe 638 785 807 797

Sum finansielle anleggsmidler 638 785 807 797

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe 1 187 134 743 035

Sum langsiktig gjeld 1 187 134 743 035

Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år 109 250 144 000
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Note 13 - Kundefordringer og andre fordringer

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Fordringer

Kundefordringer 26 765 21 011

Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst            488 690 227 308

Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.) 7 264 10 310

Øvrige kortsiktige fordringer 6 175 12 135

Fordringer 528 894 270 763

Avsetning for tap på fordringer 31.12

Avsetning for tap på kundefordringer 1.1. -11 426 -16 177

Årets endring i avsetning til tap på krav -3 243 4 751

Avsetning for tap på fordringer 31.12 -14 669 -11 426

Årets konstanterte tap

Årets konstanterte tap 4 633 10 036

Kundefordringer pålydende 31.12

Ikke forfalte fordringer 12 595 10 228

Forfalte fordringer 1-30 dager 2 268 1 751

Forfalte fordringer 30-60 dager 1 990 1 312

Forfalte fordringer 60-90 dager 721 510

Forfalte fordringer over 90 dager 9 191 7 210

Kundefordringer pålydende 31.12 26 765 21 011

_________ ______________
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Note 14 - Kontanter og bankinnskudd

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Innestående skattetrekksmidler 114 461 109 374

Andre bundne konti 83 83

Sum bundne bankinnskudd 114 544 109 457

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 219 563

Sum bankinnskudd og kontanter 114 764 110 020

Sykehuset i Vestfold HF har en kredittramme på 301 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.

Av trekkrammen er det benyttet 0 mill. kroner.

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

_________ ______________
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Note 15 - Egenkapital

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Annen

Foretaks- innskutt Annen Total

kapital egenkapital egenkapital Egenkapital

EGENKAPITAL 31.12.17

Inngående balanse 1.1 100 2 117 138 512 784 2 630 022

Åpningsbalanse korrigert 100 2 117 138 512 784 2 630 022

Årets resultat 94 773 94 773

Egenkapital 31.12.17 100 2 117 138 607 557 2 724 795

Annen

Foretaks- innskutt Annen Total

kapital egenkapital egenkapital Egenkapital

EGENKAPITAL 31.12.18

Inngående balanse 1.1 100 2 117 138 607 557 2 724 795

Åpningsbalanse korrigert 100 2 117 138 607 557 2 724 795

Årets resultat 114 461 114 461

Egenkapital 31.12.18 100 2 117 138 722 018 2 839 256

_________ ______________
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Note 16 - Pensjoner

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Sykehuset i Vestfold HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 13995 personer, hvorav 4526 er yrkesaktive, 

5742 er oppsatte og 3727 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er

i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes

med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket 

gjennom pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for 

sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Oslo pensjonsforsikring AS.

I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til og med 66 år.

AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan".

2018 2017

Pensjonsforpliktelse

Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 9 685 720 9 140 963

Pensjonsmidler -8 081 826 -7 688 698

Netto pensjonsforpliktelse 1 603 893 1 452 265

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 226 149 204 769

Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl ag -2 107 538 -1 905 060

Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift -277 496 -248 025

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga

Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga 277 496 248 025

Spesifikasjon av pensjonskostnad

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 388 150 359 124

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 226 014 228 527

Årets brutto pensjonskostnad 614 165 587 651

Forventet avkastning på pensjonsmidler -318 691 -259 254

Administrasjonskostnad 23 349 23 298

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost 318 823 351 695

Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost 44 954 49 589

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 66 091 81 515

Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst) 14 782 16 891

Årets netto pensjonskostnad 444 651 499 690

Pensjonsmidler - premiefond

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

Premiefond 01.01. 296 977 476 080

Tilførte premiefond 82 628 96 897

Uttak fra premiefond -102 851 -276 000

Saldo per 31.12. 276 754 296 977

Økonomiske forutsetninger

Diskonteringsrente 2,6 2,4

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,3 4,1

Årlig lønnsregulering 2,75 2,5

Årets pensjonsregulering 1,73 1,48

Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,5 2,25

Pensjonskostnaden for 2018 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse.

Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2018 basert på de økonomiske forutsetningene som er 

angitt for 2018. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2018 er det også vist et beste estimat for

pensjonsmidlene pr. 31.12.2018. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon

Demografiske forutsetninger

Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens

forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

2018 2017

Anvendt dødlighetstabell K2013BE K2013BE

Forventet uttakshyppighet AFP 15-46% 15-46%

Frivillig avgang for sykepleiere (i %)

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

Sykepleiere 25,00 15,00 10,00 6,00 4,00 3,00 0,00

Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)

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

Sykehusleger og fellesordning 30,00 20,00 10,00 5,00 3,00 0,00

_________ ______________
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Note 17 - Andre avsetninger for forpliktelser

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Tariffestet utdanningspermisjon 75 552 76 274

Investeringstilskudd 8 599 8 702

Sum avsetning for forpliktelser 84 151 84 976

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 407 overlege- og psykologspesialistårsverk.

Uttakstilbøyeligheten er satt til 80 % for overlegestillingene og 80 % for psykologspesialister

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

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

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

avdelinger i foretakene.

_________ ______________
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Note 18 - Kortsiktig gjeld

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Annen kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 220 400 118 770

Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 134 187 88 674

Påløpte feriepenger 268 777 261 162

Påløpte lønnskostnader 49 547 48 924

Annen kortsiktig gjeld 93 413 104 155

Annen kortsiktig gjeld 766 323 621 685

_________ ______________



Årsregnskap

Note 19 - Eiers styringsmål

Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2018 2017

Årsresultat 114 461 94 773

Korrigert resultat 114 461 94 773

Resultat jf økonomiske krav fra HOD 114 461 94 773

Resultatkrav fra HOD 120 000              85 000                

Avvik fra resultatkrav -5 539 9 773

_________ ______________
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Note 20 - Foretakets transaksjoner med nærstående parter

Sykehuset i Vestfold HF

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

Transaksjoner med andre helseforetak er i hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter.
Det vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde og som på grunn av midlertidig opphold, 
fritt sykehusvalg eller manglende kompetanse eller kapasitet i eget foretak får behandling i 
et annet helseforetak innen regionen, i annen region eller private sykehus vår eller andre 
helseregioner har avtale med.
Sykehuset i Vestfold HF sitt kjøp fra andre innen dette området utgjorde 244,6 mill kroner i 
2018 mot 250,9 mill kroner i 2017. Tilsvarende salg utgjorde 112,2 mill kroner i 2018 mot 
110,0 mill kroner i 2017. 

Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF, ordinære 
kjøp av medisinsk forbruksmateriell fra den regionale leverandøren Forsyningssenteret, og 
kjøp av IKT- og HR tjenester av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner. 
Forsyningssenteret er en avdeling i Sykehuspartner som er et eget foretak innunder Helse 
Sør-Øst RHF. Videre selger Sykehuset i Vestfold middagsporsjoner til Sykehuset Østfold HF 
og Vestre Viken HF.

Det er gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av styremedlemmers og ledende 
ansattes verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretakene har til andre 
aktører.

Ingen ledende ansatte/styremedlem i Sykehuset Vestfold HF har roller, ansvar og/eller verv 
som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører.
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Note vedr. erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2018 
  

 
Sykehuset i Vestfold HF 
 
Sykehuset i Vestfold HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, stabsdirektører og 
klinikksjefer som ledende ansatte.  
Sykehuset i Vestfold HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og 
selskaper (fastsatt i henhold til notat fra HOD 17. mars 2015) hvor hovedprinsippet er at; 
 

Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. 
Selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene.  

 
Styret for Sykehuset i Vestfold HF har i sak 068/2011 behandlet ”Veileder for styrearbeid i 
helseforetak” som inneholder retningslinjer for fastsettelse av lønn for ledende ansatte.  
 
Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Sykehuset i Vestfold HF 10. februar 2012, jfr. aksjelovens § 6-
16a med virkning for regnskapsåret 2011.  
 
Sykehuset i Vestfold HF har som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. 
Lederlønnspolitikken bygger i hovedsak på de samme prinsipper som beskrevet i punktene ovenfor.  
 
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at adm. direktør inngår 
avtaler om opptjening av permisjon, bistillinger ved universitet eller helseforetak og kostnader til 
pendling.  
 
Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2018 
 
Styret i Sykehuset i Vestfold HF mener at lederlønnspolitikken i 2018 har vært i tråd med de statlige 
retningslinjene.  
 
Det ble i 2018 gjort justeringer i lønningene for ledende ansatte som i snitt lå noe i underkant av snittet 
for øvrige ansatte i foretaket. 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 20.03.2019   

 Saksnr: 23/19 
 

 Sakstype: Beslutningssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Oppdrags- og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst RHF – 
risikovurdering 
 
 
Vedlegg: 
1. Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuset i Vestfold HF 
2. Protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold HF 13.02.2019 
3. Styringsmål 2019 fra Helse Sør-Øst RHF 
 
Hensikten med saken: 
I møte 28. februar 2019, sak 6/19, ble styret gitt en foreløpig orientering om oppdrags- 
og bestillingsdokument 2019 fra Helse Sør-Øst RHF. I denne saken inviteres styret til 
grundigere å drøfte Sykehuset i Vestfolds evne til å realisere de styringsbudskap som 
Helse Sør-Øst har formidlet for 2019, sammenholdt med administrerende direktørs opp-
legg for å møte kravene. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Styret tar administrerende direktørs risikovurdering av Mål 2019 i Helse Sør-Østs 

oppdrags- og bestillingsdokument 2019 til orientering. 
2. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra Helse Sør-Øst for 2019 følges opp gjen-

nom administrerende direktørs samlede virksomhetsstyring, blant annet som sentralt 
ledd i de lederavtaler som inngås på alle nivåer i Sykehuset i Vestfold. 

3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av 
styringsbudskapene, herunder som del av rapportering etter tiltaket Ledelsens gjen-
nomgang og senest som del av årlig melding 2019. 

 
 
 

Tønsberg, 13. mars 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
Oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) for 2019 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuset i 
Vestfold HF ble overlevert i foretaksmøtet 13. februar 2019. Dokumentet sammenstiller 
Helse Sør-Østs styringsbudskap til Sykehuset i Vestfold for 2019. 
 
Styringsbudskapene kommer til uttrykk dels som konkrete måltall (Mål 2019), og dels 
som mer generelle premisser for innretningen av virksomheten (Andre oppgaver 2019). 
Det skal rapporteres fortløpende på måltallene i de faste oppfølgingsmøtene med Helse 
Sør-Øst, mens det i utgangspunktet kun skal rapporteres på generelle premisser i årlig 
melding 2019. Måloppgavene knyttet til HMS- arbeidet vil bli rapportert fortløpende, 
sammen med rapportering av måltallene. 
 
Hovedtrekk i OBD 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 kommune- eller spesialisthelsetje-
nesten. 
 
OBD viderefører den grunnleggende forutsetningen om at Sykehuset i Vestfold skal delta 
i arbeidet med å sikre befolkningen tilgang til spesialisthelsetjenester. 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, 
skal Sykehuset i Vestfold 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. 
 
Det er gjennomført grove risikovurderinger av samtlige 22 måltall under de ovennevnte 
tre hovedmålene. Vurderingene gir uttrykk for helseforetakets evne til å møte disse mål-
kravene.  
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Hovedmål 1: Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
 
Mål 2019 Risiko- 

vurdering 
Tiltak og merknader 

1.2 Gjennomsnittlig ventetid 
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.] 

 Resultat samlet for SiV 2018 58,2 
dager som er en lett økning fra 2017 
og høyere enn mål for 2019. Ventet-
ider innen KPR viser god utvikling og 
er for 2018 totalt for klinikken på 30 
dager. Fordelt på fagområder i de-
sember 2018 viser ventetid VOP 27 
dager, BUP 25 dager, TSB 22 dager. 
I somatikken har medisinsk klinikk 
ventetid 37 dager mens kirurgisk 
klinikk har 82 dager. Innen kirurgi 
er det utfordringer ved enkelte seks-
joner og tiltak vil i 2019 bli satt inn 
for aktuelle fagområder. 
 
Gastrokirurgi: 
1. Kvalitet på henvisninger- Samar-

beid PKO 
2. Kriterier for å avvise henvis-

ninger må utarbeides 
3. Timebooking og brevmaler til pa-

sienter. Man bør få bekreftelse 
fra pasient før det avsettes res-
surser  

4. Arbeidsglidning lege-spl-kontor. 
Dersom tidsforbruket per lege-
konsultasjon øker medfører det 
færre konsultasjoner og lenger 
ventetid. 

 
Ortopedi: 
1. Nytt pasientforløp for ryggpasi-

enten: alle skal henvises til 
KFMR for vurdering der før ope-
rasjon. Informasjon til fastleger i 
praksisnytt og på samhandlings-
møtene 

2. Arbeidsplaner i Gat for legene 
skal være oppgavefordelt minst 
6 mnd frem i tid. For å få forut-
sigbarhet på operasjon og i poli-
klinikk.  

3. Det ses på mulighet for å be-
nytte geriater til ortopedisk 
sengepost som frigir ortoped til 
poliklinikk. 

1.3a Overholdelse av pasientavtaler 
Median tid til tjenestestart skal redu-
seres sammenliknet med 2018. 
 

 Median tid til tjenestestart ved SiV 
var per 2. tertial 2018 66 dager. 
Grunnlagstall er aktivitetsdata for 
somatiske fagområder. Tallene in-
kluderer kun henvisninger som er 
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[Tiden mellom tidspunktet henvis-
ningen er mottatt i spesialisthelse-
tjenesten og tjenestestartdato (dato 
for når prosedyre er utført) for spe-
sifikke sykdomsgrupper. Målet gjel-
der for sykdomsgrupper der tid til 
tjenestestart er tilgjengelig som na-
sjonale tall fra NPR. Datakilde er 
Helsedirektoratet som publiserer 
dette tertialvis.] 

ordinært avviklet fra venteliste. Tid 
til tjenestestart er spesielt aktuelt 
innen de kirurgiske fagområder fordi 
en her ofte må gjøre en utredning 
før valg av, og oppstart av behand-
ling. 
Gastrokirurgi skal i 2019 prioriteres 
med mer operasjonstid for å over-
holde tidsfrister innen pakkeforløp 
kreft, og også kunne gi et kvalitativt 
godt tilbud til pasienter med beninge 
sykdommer innen anbefalt tid. Ved 
innføring av dette tiltaket er det 
også en intensjon om å slippe å 
måtte henvise galler, brokk og 
andre benigne tilstander til private 
tilbydere. 
 

1.3b Overholdelse av pasientavtaler 
Helseforetaket skal overholde en 
større andel av pasientavtalene 
sammenliknet med 2018 (passert 
planlagt tid). I 2019 skal helsefore-
taket overholde minst 93 % av avta-
lene. Innen 2021 skal minst 95 % 
av avtalene overholdes. 
 
[Andel pasientkontakter som har 
passert planlagt tid av totalt antall 
planlagte pasientkontakter. Må må-
les med samme uttrekksdato som 
året før.] 

 SiV overholdt i 2018 91,7% av pasi-
entavtalene. For å nå måltall for 
2019 vil god langtidsplanlegging ge-
nerelt og for poliklinikk spesielt 
være viktigste tiltak. Enkelte fagom-
råder spesielt innen medisinsk kli-
nikk men også ortopedi har et bety-
delig og stabilt etterslep av pasien-
ter som ikke har fått overholdt sine 
avtaler. Videre vi SiV aktivt bruke 
mulighetsrom med kjøp av private 
tilbydere/andre HF innen de fagfelt 
der egen kapasitet ikke er tilstrek-
kelig. 
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1.4 Kreftbehandling 
Andel pakkeforløp gjennomført in-
nenfor 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 
krefttyper) innen maksimal anbefalt 
forløpstid. Andel pakkeforløp som 
har en forløpstid fra start av forløpet 
til start av kirurgisk, medikamentell- 
eller strålebehandling, som er innen-
for standard forløpstid, for lunge-, 
bryst-, prostata- og tykk- og ende-
tarmskreft, kreft i spiserør og mage-
sekk, blærekreft, testikkelkreft, 
skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos 
barn, hjernekreft, nevroendokrine 
svulster, føflekkreft, peniskreft, buk-
spyttkjertelkraft, myelomatose, 
akutt leukemi, kronisk lymfatisk leu-
kemi, galleveiskreft, primær lever-
kreft, hode- halskreft, lymfom, nyre-
kreft, livmorkreft, eggstokkreft, liv-
morhalskreft og sarkom. Datakilde 
er Helsedirektoratet som publiserer 
dette tertialvis.] 

 I 2018 oppnådde SiV 67% andel 
pakkeforløp gjennomført innen stan-
dard forløpstid for kreftpakkeforløp 
samlet mot måltall 70%. Samlet 
måloppnåelse for HSØ 66%. Antall 
nye pas inkluderte i pakkeforløp i 
SiV er 84% i 2018, høyest i Helse 
Sør-Øst.  Nytt krav for 2019 inne-
bærer krav om 70% måloppnåelse 
for alle forløp separat. 
Fra 2018 er det innført forløpsgjen-
nomganger for alle kreftforløp. 
 
Forløpene med størst utfordring og 
som er stor risiko for at en ikke får 
innenfor 70 % i 2019: 
o Lunge 
o Prostata 
o Nyre 
o Testikkel 
o Tykk/endetarmskreft 
o Bukspyttkjertel 
o LymfomM 
Alle forløp innen kreftforløp rappor-
teres månedlig i Direktørens leder-
gruppe. Det er ulike årsaker til 
manglende måloppnåelse for de 
ulike kreftpakkeforløp. Kreftpakke-
forløp involverer regelmessig flere 
klinikker og forbedring medfører 
endringsbehov i flere klinikker, både 
medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk 
og KMD. I tillegg involverer mange 
av kreftpakkeforløpene andre HF, 
spesielt OUS. Samtidig med interne 
forbedringstiltak arbeides det med 
økt samhandling mot andre HF slik 
at flaskehalser i overganger reduse-
res mest mulig. 
 
Eksempler på tiltak innen spesifikke 
forløp: 
Pakkeforløp kolorektal kreft.  
- Bedre kapasitet ved Gastromed. 

På grunn av kompleksitet av ki-
rurgi og spesialisering av kirur-
ger, må tidsforbruket fram til be-
slutning om operasjon, reduse-
res, slik at gastrokir får et ak-
septabelt «tidsvindu» for plan-
legging.  

- Operasjonskapasitet for gastro 
skal økes slik at man ikke har et-
terslep før MDT møtet. 

Pakkeforløp prostata.  
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- Oppgavefordeling mellom for-
løpskoordinator og inntak, må 
defineres. 

- Man må opprettholde opera-
sjonskapasitet Robot gjennom 
lavdriftsperiode i sommer slik at 
man ikke opparbeider seg etter-
slep. 

Medikamentell kreftbehandling, alle 
forløp.  
- Inntakskontor cyt pol må ha en 

logistikk for tidsbooking som gjør 
at de holder noen timer «åpne» 
en uke fram. 

Brystkreft. 
- 51 % av pasientene i pakkefor-

løp brystkreft fikk beh. innenfor 
forløpstid i 2018. Det var 40 % 
fra januar –juni, og 65 % fra 
juli-august. Det er arbeidet med 
dette forløpet med jevnlige for-
løpsgjennomganger og det er 
ventet at tallene vil forbedres vi-
dere utover i 2019. 2018 var et 
år med store endringer, lo-
gistikkmessig, for dette forløpet 
da SiV startet samarbeid med 
Vestre Viken på kirurgisk side. 

Kreft hos barn:  
- Lavt antall pasienter, men kreft-

koordinator vil i 2019 følge opp 
at forløpskoordinator ved barn 
får opplæring slik at det sikres at 
alle nye pasienter kodes inn i 
pakkeforløp. I 2018 50% kodet 
inn. 

Hematologi (myelomatose, akutt 
leukemi, kronisk lymfatisk leukemi 
og lymfom): 
- De hematologiske forløpene var i 

2018 innenfor mål med unntak 
av lymfom der det var 52 % som 
fikk behandling innenfor forløps-
tid. Landsgjennomsnittet var 58 
%.  

- Det er lang svartid på lymfeknu-
tebiopsiene fra patologisk avde-
ling ved OUS. Dette forverrer 
forløpstidene for dette forløpet.  

- Det er i 2018/2019 sendt epost 
til kreftstyret om dette og 
problemstillingen er tatt opp i 
felles videomøter med OUS 
kreftstyre.  
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Gynekologi (livmor-, livmorhals- , 
eggstokkreft) 
- Antall inkluderte er høyest i 

Helse Sør-Øst på alle forløp 
- - Det er ingen av forløpene 

som når 70% behandlet innenfor 
forløpstid. Det ble i 2018 sendt 
en formell henvendelse til OUS 
da en ved gjennomgang ser at 
forløpene stopper opp der. Det 
er kommet skriftlig svar og SiV 
vil i 2019 følge opp at tiltak fra 
OUS blir fulgt slik at det forhå-
pentligvis blir bedre forløpstider.  

1.5 Behandling av hjerneslag 
Minst 60 % av pasienter med hjer-
neinfarkt som er trombolysebehand-
let, får denne behandlingen innen 40 
minutter etter innleggelse. 
 
[Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 Ny indikator for 2019. Siste rappor-
tering i 2018 viste at 62,5% av pasi-
enter gitt trombolyttisk behandling 
ved SiV innen 40 minutt. Resultater 
følges opp med forløpsgjennomgang 
for slagforløpet. 
Det er regelmessig tverrfaglig tre-
ning på SIM-senteret. 

 
1.6 Basert på analyser av uønsket variasjon i effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbruk 
på tvers av helseforetakene, skal Sykehuset i Vestfold innen 1. oktober 2019 identifisere: 
 
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 om-
råder. 

 Ventetid i PHV, spesielt VOP og TSB 
hvor SiV har ligget svært godt an i 
HSØ. Det henger helt klart sammen 
med logistikk ved oppsett av timer. 
Her kunne vi evt har delt erfaringer 
med andre. 

Minst to områder der foretaket har 
svake resultater/høy risiko, og utar-
beide en tiltaksplan for å bedre mål-
oppnåelsen på disse områdene. I ut-
arbeidelsen av tiltaksplanen skal det 
eksplisitt vurderes hva man kan lære 
av andre helseforetak som har bedre 
måloppnåelse. 

 1. Drift av akuttpsykiatriske enhe-
ter. Det ville være nyttig å lære 
av andre foretak som driver 
akuttpsykiatriske enheter i øko-
nomisk balanse. 

2. 2.Det ville være nyttig å lære fra 
andre foretak hva de gjør i arbei-
det med pakkeforløp i PHV. Det 
er en risiko for oss i dette, da det 
er nytt, selv om vi har satt inn 
tydelige tiltak og tett oppfølging 
av disse. Vi vil følge med på mål-
oppnåelsen hos andre HF under-
veis i 2018 og kontakte de HF vi 
ser ligger bedre an enn oss. 
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Hovedmål 2: Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
Mål 2019 Risiko- 

vurdering 
Tiltak og merknader 

2.0a Generelt 
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.] 

 Fordelt på fagområder i desember 
2018 viser ventetid VOP 27 dager, 
BUP 25 dager, TSB 22 dager. 

2.0b Generelt 
Helseforetaket skal i 2019 redusere 
avvisningsrater ved poliklinikkene 
innen psykisk helsevern. 
 
[Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 Resultat 2018, avvisninger i KPR to-
talt: 8,7 %. (BUP: 2,9%. PFA: 
15,6%. Glenne 34,8%. DPS: 10.1%. 
ARB: 0%). Pakkeforløp vil ikke 
umiddelbart føre til redusert avvis-
ningsrate, og det benyttes der også 
kode for vurderingssamtale om rett 
foreligger. Det kodes som avvisning, 
selv om pasienten har møtt. Kode 
XR. 
Det er også usikkert om vi kommer 
lavere enn i 2018 for KPR totalt, 
men Glenne og to poliklinikker i PFA 
(ADHD og Alder) peker seg ut som 
de seksjonene hvor avvisningsraten 
er høyest og hvor oppfølging kreves. 

2.1 Høyere vekst innen psykisk hel-
severn og TSB enn for somatikk på 
regionnivå 
Det skal på regionnivå være høyere 
vekst innen psykisk helsevern og 
TSB enn for somatikk. Distriktspsy-
kiatriske sentre og psykisk helsevern 
for barn og unge skal prioriteres in-
nen psykisk helsevern. Dette måles 
ved gjennomsnittlig ventetid (som 
årlig gjennomsnitt), kostnader 
(kostnader til avskrivninger, lege-
midler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor) og aktivitet (polikli-
niske konsultasjoner). Det skal være 
prosentvis større økning i kostnader 
og aktivitet. Gjennomsnittlig vente-
tid skal være lavere enn 40 dager 
for psykisk helsevern voksne, lavere 
enn 40 dager for psykisk helsevern 
barn og unge og lavere enn 35 da-
ger for TSB i 2019. Innen 2021 skal 
gjennomsnittlig ventetid være lavere 
enn 35 dager for psykisk helsevern 
barn og unge og lavere enn 30 da-
ger for TSB.  
 

 KPR har utfordrende mål innen akti-
vitet i VOP, men vi går for at vi vil 
klare aktivitetsmålene satt for 2019. 
Ventetidsmål bør vi klare. 
 
Kostnadene: For utskrivningsklare 
pasienter fra PHV er rammen redu-
sert med 7,5 mill. Inntekter på dette 
er en usikker størrelse for oss pt, da 
kommunene har avvist å gå inn på 
denne ordningen og gått til tviste-
nemd. Dette gjør at vi må bufre opp 
fra andre områder for å klare det 
gitt at inntektene uteblir.  
 
Høyere vekst innen psykisk helse-
vern og TSB enn for somatikk av-
henger av somatikk og psykiatri i 
sammenheng, og KPR kan ikke 
skåre alene her. 
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[Datakilde for gjennomsnittlig vente-
tid: Helsedirektoratet. Datakilde for 
kostnader: de regionale helseforeta-
kenes regnskap. Datakilde for poli-
kliniske opphold: Helsedirektoratet 
(ISF).] 
2.2a Pakkeforløp psykisk helsevern 
Andel pakkeforløp gjennomført in-
nen forløpstid for utredning i psykisk 
helsevern barn og unge skal være 
minst 80 %. 
 
[Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 Pakkeforløp psykisk helse og rus er i 
SiV innført etter plan i 2019. Forlø-
pene følges regelmessig opp fra le-
delsen. Dette er nye forløp og vi har 
derfor valgt å risikovurdere dette 
området til gul risiko da det krever 
tett monitorering og oppfølging både 
lokalt og for ledelsen sentralt. Dette 
gjelder for alle punkt under 2.2. Fo-
reløpig foreligger det ikke resultater 
for disse forløpene. 

2.2b Pakkeforløp psykisk helsevern 
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.] 

 Nytt forløp, ingen data foreligger pt 
og derfor gult. 

2.2c Pakkeforløp psykisk helsevern 
Andel pakkeforløp gjennomført in-
nen forløpstid for utredning i psykisk 
helsevern voksne skal være minst 
80 %. 
 
[Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 Nytt forløp, ingen data foreligger pt 
og derfor gult. 

2.2d Pakkeforløp psykisk helsevern 
Andel pakkeforløp gjennomført for 
evaluering av behandling i poliklinikk 
for psykisk helsevern voksne skal 
være minst 80 %. 
 
[Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 Nytt forløp, ingen data foreligger pt 
og derfor gult. 

2.3a Pakkeforløp tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling 
Andel pakkeforløp gjennomført in-
nen forløpstid fra avsluttet avrusning 
til påbegynt behandling TSB i døgn-
enhet skal være minst 60 %. 
 
[Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 Pakkeforløp TSB er innført etter plan 
i SiV i 2019. Forløpene følges regel-
messig opp fra ledelsen. Dette er 
nye forløp og vi har derfor valgt å ri-
sikovurdere dette området til gul ri-
siko da det krever tett monitorering 
og oppfølging både lokalt og for le-
delsen sentralt. Dette gjelder for alle 
punkt under 2.3. Foreløpig foreligger 
det ikke resultater for disse forlø-
pene. 

  



 

Side 10 av 17 
 

2.3b Pakkeforløp tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling 
Andel pakkeforløp gjennomført for 
evaluering av behandling i poliklinikk 
for TSB skal være minst 80 %. 
 
[Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette tertialvis.] 

 Nytt forløp, ingen data foreligger pt 
og derfor gult. 

2.5 Tvangsbruk i psykisk helsevern 
Antall pasienter med tvangsmiddel-
vedtak i psykisk helsevern (døgnbe-
handling) skal reduseres i 2019. 
 
[Datakilde er Helsedirektoratet som 
publiserer dette årlig.] 

 Antall pasienter med tvangsmiddel-
vedtak i 2018 i KPR: 123 personer. I 
denne kategorien inngår mekaniske 
og kjemiske tvangsmidler, samt 
fastholding. 
I sykehusets lederavtalegrunnlag 
inngår antall pasienter på mekanisk 
og kjemisk tvangsmiddel. 
I klinikken vil tallene følges pr mnd. 
I seksjonene hvor tvangsvedtak 
gjennomføres vil det arbeides med 
registrering av vedtakstyper over tid 
som grunnlag for kontinuerlig for-
bedringsarbeid.  
  
Tiltak utarbeidet etter sivilombuds-
mannens besøk som tiltak innenfor 
dette feltet 
Anbefaling 14: Sykehuset bør gjen-
nomgå mulige årsaker til den høye 
bruken av tvang ved sine akuttpsy-
kiatriske seksjoner. Dette bør skje 
ved en helhetlig tilnærming, som 
også inkluderer å arbeide med å fo-
rebygge at situasjoner eskalerer slik 
at tvangsbruk blir nødvendig. 
 
1. Kartleggingssamtale ved inn-

komst (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 nedteg-
nes, se punkt nedenfor.   

2. I samråd med pasienten utar-
beide tiltak for å forebygge og 
utarbeide alternativer til bruk av 
tvang.  Dette nedtegnes i en til-
taksplan/kriseplan/behandlings-
plan, 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. 
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5. Sikre at evalueringssamtaler 
gjennomføres etter bruk av 
tvang med vekt på pasientens 
opplevelse og pasientens syn på 
hva som kunne vært gjort an-
nerledes.  Jfr Tema 13 

6. Etisk refleksjon i tverrfaglig sam-
mensatt gruppe av ansatte gjen-
nomføres ukentlig.  

7. Faglige ansvarlige for vedtak 
møtes i akuttseksjonen en gang 
ukentlig der det tas opp hendel-
ser og kasuistikker hvor etiske 
og faglige dilemmaer vedr bruk 
av tvang drøftes.  

8. Ukentlig undervisning i aktuelle 
temaer  

9. SIM trening med fokus på kom-
munikasjon for å forebygge si-
tuasjoner som kan fremme 
sinne/aggresjon og derigjennom 
behov for tvangstiltak.  

10. Innhente brukererfaringer syste-
matisk for konkrete brukererfa-
ringer og større bevissthet om 
«personen bak atferden».  Gjen-
nom fokusintervjuer av tidligere 
innlagte pasienter ved sykehu-
sets brukerrådgiver.  

11. Månedlig oppfølging av registe-
ring av tvang og tilbakemel-
dinger til seksjonen for å følge 
tvangsbruk.  Tvangsbruk blir 
rapportert i ledermøter både på 
avdelingsnivå og klinikknivå.   

12. Mer systematisk arbeid med mil-
jøterapi.   

13. Bruke avviksmeldinger/uønskete 
hendelser til læring. Ha en god 
meldekultur.  

14. Oppmykning av husordensreg-
lene  

 
Skåren settes gul og ikke grønn, da 
det ikke er sikkert at antallet vil gå 
ned. Det er flere forhold som spiller 
inn som gir usikkerhet her, spesielt 
pasientvariabelen (økende grad av 
utagering, nye narkotiske stoffer 
som medfører sterk aggresjon f.eks) 
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2.6 Epikrise 
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.] 

 Resultater i 2018 viste stor variasjon 
mellom avdelingene; fra 20% til 54 
%, og det var kun en avd som lå 
over 50 %. Totalt for KPR var 38% 
måloppnåelse. 
Bedring for disse resultatene vil 
kreve tett oppfølging av alle avde-
linger og seksjoner. Klinikkledelsen i 
KPR vil vår 2019 utarbeide hand-
lingsplan på dette området med til-
hørende tiltaksplan for måloppnå-
else. 

 
 
Hovedmål 3: Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Mål 2019 Risiko- 

vurdering 
Tiltak og merknader 

3.1.1 Generelt kvalitetsarbeid 
- HMS og pasientsikkerhet 
Arbeidet med HMS og pasientsik-
kerhet må sees i sammenheng. An-
del «enheter med modent sikker-
hetsklima» (jf. definisjon i pasient-
sikkerhetsprogrammet) ved hvert 
helseforetak skal være minst 60 %. 
 
[Minst 60 % av medarbeiderne i 
enheten skårer 75 eller høyere. Va-
riasjonen mellom helseforetakene 
skal reduseres. Datakilde skal være 
ForBedring. Dette publiseres årlig.] 
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3.1.1 Generelt kvalitetsarbeid 
- Bruk av bredspektrede antibiotika 
Helseforetak skal, som del av det 
langsiktige arbeidet med å redu-
sere 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. genera-
sjons cefalosporiner, penicillin med 
ensymhemmer og kinoloner).  
 
[Datakilde skal være sykehusenes 
legemiddelstatistikk. Dette publise-
res tertialvis.] 

 SiV har reduksjon på 25 % i bruk av 
bredspektret antibiotika i forhold til 
forbruk 2012 mot reduksjon totalt i 
HSØ 10%.  Området settes likevel i 
gult da en har sett en svak økning i 
forbruk i siste del av 2018. SiV har 
et velfungerende antitiotikateam 
som ledes av smittervernoverlege.  
 

3.1.1 Generelt kvalitetsarbeid 
- Korridorpasienter 
Ingen korridorpasienter.  
 
[Datakilde skal være Helsedirekto-
ratet. Dette publiseres tertialvis.] 

 Det arbeides med å kvalitetssikre re-
gistreringspraksisen som ble etablert 
som følge av funnene i internrevi-
sjon. Resultatene følges opp mot kli-
nikksjef månedlig, også i rapporte-
ring på AD`s ledermøte. Hyppigere 
og mer detaljert rapportering innfø-
res.  Henter inn kompetanse for å 
lære av andre HF i Norge som har 
lykkes bedre med dette enn SiV.  
Etablere flere buffersenger. 

3.1.1 Generelt kvalitetsarbeid 
- Uønskede hendelser 
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 publise-
res årlig.] 

 SiV følger opp GTT målingene via år-
lig sak i Hovedkvalitetsutvalget. Me-
disinsk klinikk har en ønsket reduk-
sjon i skader med en nedgang større 
en krav i OBD, mens Kirurgisk kli-
nikk har fortsatt en tilnærmet uend-
ret utvikling i antall funn fra 2017. 
 
Resultatene fra 2017 ble presentert i 
HKU møtet i oktober 2018 og ble det 
besluttet at Kirurgisk- og Medisinsk 
klinikk skulle utarbeide en 10 punkts 
handlingsplan for å redusere antall 
funn i GTT- som skal presenteres 
med resultater i slutten av 2019 i 
HKU. 
Funn blir brukt i forbedringsarbeidet 
i klinikken. 
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3.1.2 Somatikk og rehabilitering 
- Epikrise 
Minst 70 % av epikrisene er sendt 
innen 1 dag etter utskrivning fra 
somatisk helsetjeneste.  
 
[Datakilde skal være Helsedirekto-
ratet. Dette publiseres tertialvis.] 

 Ny indikator for 2019. Resultat for 
2018 for epikrise innen 7 dager viser 
resultat for SiV på 89,6% mot 82,8 i 
HSØ. Tilsvarende tall for epikrise in-
nen 1 dag er 63,1% for somatikk. 
Måloppnåelse er viktig for pasient-
sikkerhet, pasientmedvirkning og 
samhandling med øvrige deler av 
helsetjenesten. Det er betydelig 
spredning i resultat mellom de ulike 
seksjoner. Indikator må følges av le-
dere spesielt på nivå 4 for å sikre 
måloppnåelse i egen seksjon. 
Tiltak identifisert i handlingsplan for 
KPR (ref 2.6) bør breddes også i so-
matikk. 

3.6 Forskning og innovasjon 
- Kliniske behandlingsstudier 
Antall nye kliniske behandlingsstu-
dier er økt med 5 % i 2019 sam-
menliknet med 2017.  
 
[Datakilde skal være CRIStin. Dette 
publiseres årlig.] 

 SiV HF har i 2018 vedtatt ny strategi 
for forskning og innovasjon. Et av 
målene her er å øke antall kliniske 
studier, og tiltak er skissert i hand-
lingsplanen. Det tar tid og krever 
ressurser å bygge infrastruktur for å 
motta industristudier eller starte 
egne. 

 

Økonomiske krav og rammer 
 
Mål 2019 Risiko- 

vurdering 
Tiltak og merknader 

4.1.1 Drift og investering 
Sykehuset i Vestfold HF skal be-
nytte midlene som er stilt til rådig-
het 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 
Årsresultat 2019 for Sykehuset i 
Vestfold HF skal være på minst 105 
millioner kroner. 

 De økonomiske resultatene følges 
opp fortløpende mot alle organisato-
riske enheter slik at tiltak iverkset-
tes så raskt som mulig etter eventu-
elle avvik oppstår.  Det ligger buffer 
i budsjettet. 
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4.1.2 Resultat - Prioriteringsrege-
len 
Sykehuset i Vestfold HF skal i 2019 
ha en aktivitet innen sine tjeneste-
områder i samsvar med kravene til 
oppfyllelse av prioriteringsregelen 
fastsatt fra Helse Sør-Øst RHF. Det 
samme kravet gjelder til kostna-
dene fordelt per tjenesteområde. 
 
[Det vises til vedlagte tabeller med 
budsjett 2019 som viser oversikt 
over innrapporterte tall for priorite-
ringsregelen sammenlignet med 
2018. Andre relevante tabeller for 
budsjettert aktivitet er også ved-
lagt.] 

 Aktiviteten følges opp månedlig, og 
kostnader per tjenesteområde per 
tertial, slik at tiltak skal iverksettes 
umiddelbart dersom avvik oppstår. 

4.1.4 Overføring av likviditet – 
driftskreditt 
Sykehuset i Vestfold HF skal styre 
innenfor tilgjengelig driftskreditt-
ramme fastsatt av Helse Sør-Øst 
RHF. 

  

4.1.5 Økonomisk handlingsrom 
Det er skapt økonomisk handlings-
rom som sikrer nødvendige inves-
teringer. Sykehuset i Vestfold HF 
skal derfor sikre at gevinster av ut-
viklingsarbeid og investeringer er 
realisert, både når det gjelder kva-
litet og økonomi. 

  

4.2 Aktivitetskrav 
Sykehuset i Vestfold HF skal i 2019 
ha en aktivitet innen sine tjeneste-
områder i samsvar med aktivitets-
kravene fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
[En oversikt over de detaljerte kra-
vene er tatt inn i vedlegg.] 

 Budsjettert aktivitet følges opp med 
tanke på prioriteringsregelen, øko-
nomiske konsekvenser og indikato-
rer for ventetid, fristbrudd, etterslep 
etc.  Tiltak iverksettes dersom avvik 
i aktivitet medfører avvik på et eller 
flere av disse områdene. 
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Annen oppgave 2019 
- Innen utvalgte områder 

Risiko- 
vurdering 

Tiltak og merknader 

Helseforetaket skal i 2019 under-
støtte god drift og oppnå resultat-
krav, for å kunne investere i utstyr, 
teknologi og bygg  
 
[Fra plakaten Styringsmål 2019] 

  

Arbeide med IKT-standardisering 
for å understøtte informasjonssik-
kerhet, informasjonsdeling, mobile 
og brukervennlige løsninger. 
 
[Fra plakaten Styringsmål 2019] 

 Ressurssituasjonen i Sykehuspartner 
representerer en sårbarhet for de 
fleste teknologiprosjekter. SiV har 
svært begrensede muligheter til å 
kompensere for denne type risiko. 

3.5 Personell, utdanning og kom-
petanse 
- Heltidskultur 
Målet er flest mulig ansatte i hele 
faste stillinger, noe som også er et 
viktig bidrag for å øke pasientsik-
kerheten og kvaliteten i pasientbe-
handlingen. 

 Det er for høy andel deltid, og hel-
tidskultur er et viktig ledd i arbeidet 
med å fremme kvalitet i pasientbe-
handlingen og for å øke pasientsik-
kerheten. Å kunne tilby heltidsstil-
linger er viktig for å sikre god re-
kruttering og beholde kvalifisert ar-
beidskraft. Det er en utfordring å 
balansere dette med behov for kom-
petent og fast arbeidskraft i hel-
gene. Det er iverksatt en rekke til-
tak med utgangspunkt i å øke ande-
len heltid. Blant annet dreier det seg 
om å få flere til å arbeide fleksibelt 
på flere steder (poliklinikk – senge-
post – bemanningsenheten), stimu-
lere flere til å arbeide hyppigere 
helg, lange vakter i helg, bruk av 
bemanningsenheten og færrest mu-
lig med relevant kompetanse unntas 
fra helgearbeid. Det er tett samar-
beid med arbeidstakerorganisasjo-
nene. 

3.5 Personell, utdanning og kom-
petanse 
- Helsefagarbeider 
Det må sikres at andelen stillinger 
for helsefagarbeidere oppretthol-
des. 

 Sykehuset i Vestfold vil øke andelen 
lærlinger i helsefagarbeiderfaget fra 
høsten 2019 gitt at det er tilstrekke-
lig kvalifiserte søkere. Andelen an-
satte helsefagarbeidere vil øke de 
kommende årene. 
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3.5 Personell, utdanning og kompe-
tanse 
- Utdanning, rekruttering ot utvikling 
av medarbeidere 
Helseforetaket skal i 2019 styrke ar-
beidet med å utdanne, rekruttere, 
beholde og utvikle medarbeidere. 

 Godt motiverte medarbeidere med 
riktig kompetanse og som fyller rol-
len de har, er nøkkelen til at Syke-
huset i Vestfold, nå og i framtiden 
skal kunne tilby pasienter kvalitativt 
god og riktig behandling. Godt fung-
erende organisasjoner rekrutterer 
og beholder medarbeidere. Det er 
uløselig sammenheng mellom le-
delse, kompetanse og medarbei-
dere- og organisasjonens evne til å 
nå fastsatte mål. Derfor er områ-
dene identifisert som tre av seks 
strategiske innsatsområder i en 4-
års periode. I 2019 vil konkrete til-
tak rettes mot utvikling av ledere og 
sykehuset er i sluttfasen med å fer-
digstille en kompetansestrategi som 
skal følges opp med konkrete mål og 
tiltak. I tillegg skal innsats rettes 
mot å i større grad mobilisere med-
arbeidere i utvikling av sykehuset 
samt andre konkrete tiltak som er 
identifisert i samarbeid med arbeids-
takerorganisasjonene. 

 
 
Vurdering: 
Administrerende direktør vurderer Sykehusets i Vestfolds evne til å nå målkravene for 
2019 som samlet sett god. I flere tilfeller vil det imidlertid være nødvendig å forsterke 
innsatsen vesentlig. Dette skyldes både at målkrav for 2019 er skjerpet sammenliknet 
med kravene for 2018, men også fordi måloppnåelsen i 2018 ikke var tilfredsstillende. 
Blant slike områder er andel korridorpasienter og ventetider for behandling av visse 
kreftformer. 
 
I 2018 ble Ledelsens gjennomgang (LGG) dessverre ikke gjennomført. For 2019 forutset-
tes LGG gjennomført i mai og september måned. Direktøren forventer at dette vil bidra 
til en mer forpliktende og systematisk realisering av styringsbudskapene for 2019. 
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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

kapasitetsutnyttelsen
Mål 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 



16 
 

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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kvaliteten i disse tjenestene. Ombudets årsmelding 2018 legges fram for styret til orien-
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Ombudet har ordet 

 

I våre henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende er det viktigheten av å bli møtt på en 
omsorgsfull måte, bli lyttet til, bli gitt muligheten til å ta del i valg av behandlingsalternativer, bli 
behandlet av kompetente folk, ha faste kontaktpersoner, motta god informasjon, bli vist åpenhet 
hvis uheldige hendelse skjer, som er gjennomgangstema. 

Pasienter, brukere og pårørende som kontakter oss har ofte erfaringer hvor disse grunnleggende 
elementene ikke er på plass. Da utfordres tilliten.  

Vårt helse- og omsorgsvesen har de senere tiår blitt preget av en utvikling der jus og politikk i stor 
grad setter rammer for, og i økende grad styrer tjenestene. Parallelt med dette har pasienter, 
brukere og pårørende fått styrket sine lovmessige rettigheter. Pliktene til helse- og 
omsorgstjenestene er blitt mer detaljerte, og det stilles klare kvalitetskrav. Som ombud for pasienter 
og brukere har vi et «følge-med-på» ansvar for at de helse- og omsorgstjenestene som gis er 
forsvarlige og av god kvalitet.   

Pasient- og brukerombudet i Vestfold er et av landets 15 pasient- og brukerombud. Vi representerer 
en lokal ombudsordning med god lokal kjennskap til tjenestene. Sammen utarbeider alle ombudene 
en felles årsmelding, se https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter. Det som der 
er omtalt gjenkjennes også her lokalt. Anbefalingene og enkelte avsnitt er tatt inn i denne 
årsmeldingen. 

Selv om antall henvendelser til oss er lavt sammenlignet med antall treffpunkter mellom pasienter, 
brukere og tjenestene, mener vi at mye av det som er omtalt i denne meldingen representerer 
erfaringer som tjenestene bør ta lærdom av. Vil også tillegge, at etter syv år som ombud er det litt 
nedslående at vi år etter år mottar samme type henvendelser; om mangelfull informasjon, uheldig 
kommunikasjon, lange ventetider, feilmedisinering, treg saksbehandling m.v.  

Det er likevel viktig å påpeke at årsmeldingens innhold ikke kan ses på som en tilstandsrapport for 
helse- og omsorgstjenestene i Vestfold. Vi trekker frem erfaringer og forbedringspunkter, som vi 
forventer at tjenestene merker seg. 

Som ombud ønsker vi å være tilgjengelige, effektive og ubyråkratiske. I vårt arbeid skal vi ha et 
«utenfra-blikk» på tjenestene og bidra med innspill til økt kvalitet og pasientsikkerhet. Vi skal være 
tjenestenes "kritiske venn". God lesning!  

 

Tønsberg 28. februar 2019 

Torunn Grinvoll, Pasient- og brukerombud i Vestfold 

 

 

 

 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter


3 
 

 

Innhold 

 

Ombudene anbefaler 4 

Introduksjon til ombudets virksomhet 5 

Antall henvendelser - årsaker til at ombudet kontaktes 5 

Arbeid med enkeltsaker 7 

Arbeidet med å få til kvalitetsforbedringer i tjenestene 7 

Utadrettet virksomhet 8 

Utekontor i Vestfoldbyene 8 

Annet informasjonsarbeid – samarbeid med andre 8 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene 10 

Fastleger 10 

Individuell plan (IP) 11 

Hjemmesykepleie 11 

Sykehjem 11 

Hva er viktig for deg? 13 

Spesialisthelsetjenesten 14 

Den gylne regel – aktivitet innen psykisk helsevern 15 

Klagesaksbehandlingen 15 

Samhandling 16 

Kjøp av tjenester fra andre – private aktører – behov for å følge opp 16 

Noen særlige forhold 17 

Korridorpasienter – satellittpasienter  17 

Lungeavdelingen 18 

Gastroseksjonen 18 

Føde / barsel 18 

Radiologiske undersøkelser og ventetid 19 

Informasjon gjennom pasientforløpet – ny time i hånden 19 

Fire gode vaner 20 

VEDLEGG 21 

Aktiviteter 2018 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold 21 

 

 
 
Årsmeldingene er tilgjengelige på pasient‐ og brukerombudenes hjemmeside, på 
plattformen til www.helsenorge.no 

http://www.helsenorge.no/


4 
 

Ombudene anbefaler  

 

 Ombudene mener at helsemyndighetene må stille strengere krav til sykehusene for å 
nå målet om at psykisk helse og rusbehandling skal ha høyere vekst enn somatikken. 
 

 Kommunene må ta et større ansvar for å sikre at fastlegene følger fastlegeforskriften 
og andre krav som stilles fra helsemyndighetene. 
 

 Pasienter må få kopi av henvisning og tilbud om kopi av prøvesvar.  
 

 Pasienter som forlater en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og er i et forløp, må 
få vite når neste konsultasjon vil bli - de vil ha en time i hånda. 
 

 Ungdom mellom 16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel hos fastlegen. 
 

 Formålet med BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av bosted. Forslaget om å 
oppheve aldersgrensen på 67 år for å beholde BPA, støttes. 
 

 Pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør få rett på fullføring av påbegynt 
tannbehandling uavhengig av om de fortsatt er i institusjon.  
 

 Tilsynsmyndighetene må sikres ressurser til å gi forsvarlig oppfølging av brudd på 
pasient- og brukerrettighetene. 
 

 Det er et stort behov for økt kompetanse på pasient- og brukerrettigheter blant 
ansatte i helse- og omsorgstjenestene. 
 

 Det bør gjennomføres tiltak for å bedre kompetanse på bruk av tolk. Helsetjenestens 
ansvar for å bestille tolk ved behov må etterleves. 
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Introduksjon til ombudets virksomhet  

Pasient‐ og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov av 2. juli 1999 om pasient‐ og 
brukerrettigheter, kapittel 8. Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienter og brukeres 
behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse‐ og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 
 
Ombudet mottar også en del henvendelser som ikke faller inn under dette mandatet, slik 
som henvendelser gjeldende private helsetjenester, tannhelsetjenesten, barnevern og NAV. 
Vi forsøker da å henvise til rette instanser. 

Pasient‐ og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, som har det 
formelle arbeidsgiveransvaret. Ombudene utøver den faglige virksomhet selvstendig og 
uavhengig.  
 
Vi har en ordning med fylkesvise pasient- og brukerombud. Gjennom 2018 har landets 
ombudskontor samlet sett registrert omtrent 15.000 henvendelser, og 959 av disse 
henvendelsene var til ombudskontoret i Vestfold. 

I pasient- og brukerrettighetsloven § 8-1 fremgår det at ombudets arbeid er todelt. Ombudet 
skal: 

 arbeide med enkeltsaker 

 bidra til kvalitetsforbedringer i helse- og omsorgstjenesten 
 

Antall henvendelser - årsaker til at ombudet kontaktes 

I en og samme henvendelse kan det bli registrert flere behandlingssteder og 
problemstillinger. Det ble totalt registrert 959 henvendelser i 2018 (905 i 2017) med 1131 
problemstillinger (1003 i 2017). 

Figur 1 

 

 

I likhet med tidligere mottar vi flest henvendelser som gjelder spesialisthelsetjenesten, og 
færre henvendelser som gjelder de kommunale helse- og omsorgstjenestene, se figur 1. 

 

41 % 

59 % 

Primærsted 

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

Spesialisthelsetjeneste
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Når det gjelder årsak til henvendelse er det fortsatt langt flere som tar opp hvordan 
tjenestene erfares, enn de som klager på manglende oppfyllelse av rettigheter, se figur 2.  

Figur 2 

t 

   

Utgangspunktet for vår registrering bygger på saksfremstillingen til den som tar kontakt. I en 
del saker vil det være behov for vår bistand til å avklare og avgrense sakens 
problemstillinger, som grunnlag for registrering av saken. 
 
Over halvparten av henvendelsene til vårt kontor, registrert med 54 %, er knyttet til misnøye 
med tjenestestedet, om selve utførelsen av tjenesten. Pasient eller bruker opplevde at 
tjenestene ikke var forsvarlige eller omsorgsfulle, eller stilte spørsmål ved om tjenestene var 
i tråd med god praksis. I denne kategorien finner vi for eksempel saker om feilbehandling, 
påført skade, mangelfulle henvisninger, mangelfull informasjon, språkproblemer eller lite 
omsorgsfull hjelp. Vi har også hatt saker som gjelder ansattes oppførsel. 

25 prosent av henvendelsene var knyttet til rettigheter, ofte dreier disse seg om mulig brudd 
på pasient- og brukerrettigheter. I denne kategorien finner vi for eksempel avslag på 
søknader om tjenester, fristbrudd, innsyn i journal, eller at retten til medvirkning og 
informasjon for pasienter og brukere ikke er overholdt. I svært mange henvendelser, og i 
samtlige av ovennevnte kategorier, finner vi elementer av mangelfull eller dårlig 
informasjon. God og hensiktsmessig kommunikasjon mellom helsepersonell og de som 
mottar tjenestene, inkludert deres pårørende, er avgjørende for pasientsikkerheten.  

21 prosent av henvendelsene identifiserte vi som svikt i systemer som er laget for å ivareta 
pasientsikkerhet og flyt i pasientbehandling. Henvendelsene gjaldt tjenestestedets 
organisering og rutiner. For eksempel mangelfull tilgjengelighet, venting, samhandling 
mellom etater, saksbehandlingstid eller annen rot og sommel i saksbehandlingen.  

Vi mener at våre erfaringer peker på områder som bør og kan forbedres. Vi mener langt flere 
burde ta opp sine negative erfaringer, gi tilbakemeldinger, fordi vi mener det nytter. Klager 
og spørsmål kan føre til forbedringer.  

Vi ser også at de samme problemstillingene gjentar seg. Tjenestestedene er kanskje ikke 
flinke nok til å lære av egne feil. Vi erfarer at særlig de som har behov for langvarig 
behandling og bistand har høy terskel for å ta kontakt, og liten vilje til å gå videre med en 
sak. Vi omtaler dette gjerne som klagefrykt. 

25 

54 

21 

Årsak til henvendelse 

1 - Rettigheter

2 - Tjenesteytelse

3 - System og saksbehandling
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Arbeid med enkeltsaker 

Ombudene er viktige mottakere og formidlere av pasient- og brukeropplevelser. Ombudenes 
arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter, brukere, pårørende og 
tjenestestedene. 

Enhver kan henvende seg til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere, pårørende 
eller ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten 
er gratis. Ombudene skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for de som har spørsmål, 
tilbakemeldinger eller klager i tilknytning til helse- og omsorgstjenestetilbudene. 

Vi har anledning til å avvise saker, noe vi bare i begrenset grad gjør.  

Ombudene vektlegger møtene ansikt til ansikt. Bistanden går ofte ut på å lytte, stille 
spørsmål, gi informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd.  

Dersom det er grunnlag for å gå videre med saken, skjer det i samarbeid med pasienten.  
Alternativene vil ofte være ett eller flere av disse:  

o ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om et dialogmøte 
o klage til fylkesmannen 
o søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning  

 
Noen ønsker å kontakte tjenestestedet og beskrive sine erfaringer, fremføre en klage eller gi 
en tilbakemelding. I en del saker bistår ombudene med å etablere kontakt med tjenesteyter, 
og ombudene kan også delta i møter. Hensikten er at pasienten eller brukeren skal få en 
mulighet til å formidle sine erfaringer, få muligheten til å stille spørsmål, kanskje få en 
beklagelse, oppleve seg forstått og få gjenopprettet tillit. Ombudene er da med og bereder 
grunnen for en god dialog.  

Slike møter kan ha stor betydning for pasienter, brukere og pårørende og kan gi begge 
parter en større forståelse og læring. Et vellykket møte kan også resultere i at saker kommer 
inn på «rett spor» og gi grunnlag for at saken ikke føres over på andre arenaer, men løses 
gjennom møtet. Vi erfarer at tjenestene er positive til slike møter, fremfor tidvis mer 
tidkrevende og dels utmattende skriftlig korrespondanse. 

Den stedlige tilstedeværelse vi har som lokalt ombud, med nærhet og kjennskap til 
pasienter, brukere og tjenestesteder, er avgjørende for at vi kan arbeid på denne måten. Vi 
reiser rundt der folk bor og der tjenestene gis. Med en økt overføring av tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene, blir dette desto viktigere.  
 

Arbeidet med å få til kvalitetsforbedringer i tjenestene 

Vi har hyppig kontakt med ansatte på tjenestestedene for å løse saker. Den pasient- og 
brukererfaring som sakene representerer, gir et godt grunnlag for å gi innspill til 
tjenestestedene på hvordan tjenestene kan forbedres. Vi gir viktige tilbakemeldinger 
innenfor det aktuelle tjenesteområdet, og blir benyttet som rådgivere med et «utenfra-
blikk». Vi mener at innholdet i de sakene vi tar opp kan bidra til kvalitetsforbedringer.  Vi er 
viktige leverandører av pasienterfaringer, som vi formidler til tjenestene på ulike måter.  
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Vi møter ledelsen ved Sykehuset i Vestfold jevnlig, er til stede i sykehusets styremøter, i 
sykehusets brukerutvalg, hovedkvalitetsutvalg og ungdomsrådet. Her gis vi mulighet til å 
sette saker på dagsorden, få informasjon, samt møte sentrale ansatte ved sykehuset. Vi har 
også faste treffpunkter med ledelsen ved sykehuset. Vi har møter med kommunal ledelse, 
administrative og politiske. Tilsvarende har vi faste møter med Fylkesmannen i Vestfold og 
med Norsk pasientskadeerstatning sentralt. Vi har også kontaktpunkter med blant annet FFO 
Vestfold, Pensjonistforbundet i Vestfold, Vestfold Eldreråd m.fl. Vår erfaring er at disse 
møtene bidrar til gjensidig kjennskap og nyttig kunnskapsdeling. Den lokale kjennskapen vi 
har til de lokale tjenestene er av stor verdi, både i forhold til systemene og kontaktnett. 

 
Ombudenes samlede erfaringer benyttes i den årlige meldingen til Stortinget om Kvalitet og 
pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Vi bidrar også med høringsuttalelser innen 
vårt arbeidsområde. Stortingspolitikere får informasjon om våre erfaringer, både ved 
ombudenes deltakelse i høringer på Stortinget og i direkte kontakt.  
 

Utadrettet virksomhet 

Som ombud arbeider vi aktivt for å øke kunnskapen om pasient- og brukerrettigheter og om 
ombudsordningen. Vi holder foredrag og gir informasjon for brukerorganisasjoner, ansatte 
på sykehus og i kommunale tjenester, studenter, elever, kommunale råd, 
pensjonistforeninger, politiske og administrative utvalg. I den utadrettede virksomheten får 
vi mye kunnskap om hvordan tjenestene erfares. Vi benyttes også som foredragsholdere på 
kurs og konferanser. Se mer om dette i den vedlagte aktivitetskalenderen. 

Utekontor i Vestfoldbyene 

Også i 2018 har vi praktisert «utekontor» i byene Holmestrand, Horten, Sandefjord og Larvik 
noen dager i halvåret.  «Utekontor» er i praksis at vi plasserer oss på et lett synlig og 
tilgjengelig sted i byen. Vi har vært på bibliotek, på aktivitetssenter, sykehjem og medisinsk 
senter. Vi har hatt aktuelle møter med ulike kommunale tjenester med fokus på psykisk 
helse. Kommunene er behjelpelige med å publisere når vi kommer og hvor vi kan treffes, 
samt at vi publiserer det på vår egen Facebook-side.  

Bruk av utekontor er et tiltak vi benytter for å øke det stedlige nærværet i flere kommuner. 
Vi vil videreføre dette også i 2019.    

Annet informasjonsarbeid – samarbeid med andre 

Gjennom 2018 har vi hatt en spalte i flere av fylkets lokale aviser med «spørsmål-og-svar». 
Her belyses sentrale og kjente problemstillinger fra vår virksomhet. Denne form for 
«folkeopplysning» er med på å synliggjøre spørsmål innenfor helsefeltet, og kan bidra til 
større kjennskap til reglene hos den enkelte. Vi er takknemlige for at lokalavisene har funnet 
plass til dette, og håper dette kan videreføres. Temaer som har vært belyst i løpet av 2018 er 
disse: 

o «Hvilke rettigheter har jeg når jeg henvises til sykehuset?»  
o «Hva kan vi forvente av den hjelpen mor får?» 
o «Har jeg rett til tolk?» 
o «Lillesøsteren min på 17 år ruser seg» 
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o «Visste du at du har en kjernejournal?» 
o «Helsevesenet har sviktet meg og jeg vil ha erstatning» 

Vi har også hatt kronikker/kommentarer i lokalavisene, slike: 

o Er helsetilbudet godt nok? 
o Er det sykehuset som vurderer pasienter som utskrivningsklare for tidlig eller er det 

mangel på kommunale helsetilbud, som for eksempel sykehjemsplasser? 
o Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud er ikke en ordning vi ønsker oss 

Vi har hatt kontakt med stortingspolitikere fra Vestfold. To av Vestfolds nå syv 
stortingsrepresentanter er plassert i helse- og omsorgskomiteen, hvilket gjør det ytterligere 
interessant med en kunnskapsdeling og dialog. Ombudet deltok også da helse- og 
omsorgskomiteen var på besøk i Vestfold i oktober. 

I august deltok ombudet under Arendalsuka (arrangement, en politisk møteplass) hvor 
pasient- og brukerombudene arrangerte frokostmøtet «Ung & psyk – møtes de på den rette 
måten?». Vi hadde stand og deltakelse på flere andre arrangementer under denne uken.  
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De kommunale helse- og omsorgstjenestene 

Det er endringer i kommunekartet, og det preger tjenestene. Med 
kommunesammenslåinger skjer det en del endringer i organiseringen av tjenestene.  

I 2018 har vi registrert 327 henvendelser som gjelder de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene i Vestfold, med til sammen 449 problemstillinger. Vi har registrert flest 
problemstillinger som gjelder fastlege (197), andre helse- og omsorgstjenester som 
sykehjem, avlastning osv. (210) og legevakt (30).  

Antall henvendelser gjeldende de enkelte kommunene: 

Kommune 2018 2017 

Tønsberg 92   87 

Sandefjord 69 59 

Larvik 54 33 

Horten 50 32 

Færder 25 34 + 6 

Holmestrand 17 15 

Sande  9   9 

Svelvik  5 < 5 

 

For Re mottok vi mindre enn 5 henvendelser. 

Vi mottar fortsatt flest henvendelser som gjelder Tønsberg kommune, noe vi primært 
tilskriver det faktum at vårt kontor er lokalisert i Tønsberg. Vi arbeider for at vår 
tilgjengelighet skal bedres også i andre kommuner, blant annet gjennom ordningen med 
utekontordager i Holmestrand, Horten, Sandefjord og Larvik.  

 

Fastleger  

Vi har mange henvendelser vedrørende fastleger. Mange forteller at de ikke er fornøyde 
med fastlegen uten at de ønsker en klagesak, men heller vil bytte fastlege. 
Henvendelsene om fastlege dreier seg ofte om informasjon og medvirkning, manglende 
eller mangelfulle henvisninger, tilgjengelighet, faglige vurderinger slik som 
diagnostisering og medisinering, innsyn i journal eller feil i journal, egenandeler og 
faktura. Vi har også registrert en del henvendelser vedrørende oppførsel. Dette gjelder 
både fastleger og ansatte på fastlegekontor.   
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Individuell plan (IP) 

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett 
til å få utarbeidet individuell plan. Pasientens og brukerens mål skal være utgangspunkt 
for planen, som skal bidra til samordning og målretting av oppfølgingen. Fortsatt erfarer 
vi manglende vilje til utarbeidelse og bruk av IP blant ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten. 

 

Hjemmesykepleie 

Vi har en økning i saker som omhandler denne tjenesten. Sakene dreier seg 
hovedsakelig om samhandling med andre deler av tjenesteapparatet, ansattes 
kompetanse, at ansatte har liten tid når de er hos pasienten, at pasienten må forholde 
seg til et høyt antall ansatte/tjenesteytere, noe som kan føre til at det er vanskelig for 
ansatte å observere endringer i pasientens helsetilstand. Noen pårørende sier at 
hjemmet kan få karakter av en "mini-institusjon".                                   

Ombudet ble kontaktet av pårørende til en avdød eldre kvinne. Den avdøde hadde nylig hatt et 
korttidsopphold på sykehjem og skulle ivaretas i eget hjem med tett oppfølging fra 
hjemmesykepleien. Grunnet unormale prøveresultater ble det dokumentert behov for tett 
oppfølging med behov for observasjon i forhold til de unormale verdiene. Kvinnen skal ha utløst 
trygghetsalarmen sin fordi hun på natten skal ha følt seg svært dårlig. Helsepersonellet som kom til 
pasienten skal ikke ha hatt særlig kjennskap til hennes historikk. Etter et kort tilsyn skal 
helsepersonellet ha hastet videre.  

Påfølgende morgen var det ingen fra hjemmesykepleien som tilså pasienten. Dette til tross for at hun 
vanligvis hadde tilsyn om morgenen. Aktuell kommune har i ettertid uttalt at det var andre pasienter 
som ble prioritert denne morgenen. Da pårørende kom til kvinnen utpå formiddagen, skal 
hjemmesykepleien ha kommet kort tid etterpå. Pårørende beskrev at kvinnen hadde sterke smerter 
og at det var vanskelig å få kontakt med henne. Det var også vanskelig å finne puls på kvinnen. Det 
ble etter hvert rekvirert transport med ambulanse til legevakten. Den ansatte fra hjemmesykepleien 
måtte haste videre, og pårørende ble stående igjen alene med den svært syke kvinnen og vente på 
ambulanse.  

Da ambulanse ankom var kvinnen for svak for transport og det ble forsøkt behandling på stedet. Hun 
ble fraktet til sykehuset og ble erklært død kort tid etter ankomst på akuttmottaket.   

Ombudet bisto pårørende med å sende saken til fylkesmannen. Saken er fortsatt til behandling.  

 

Sykehjem 

Når det gjelder sykehjem hører vi om for få plasser, syke og dårlige pasienter som 
mangler rehabiliteringsplass og langtidsplass, pasienter som har fått vedtak på 
langtidsplass opptar korttidsplasser, pasienter (også unge) med komplekse og 
omfattende behandlingsbehov, manglende kompetanse i forhold til 
samtykkekompetanse og tvang, (over-)forbruk av medikamenter, manglende 
aktivisering. 
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Vi hører om store ulikheter mellom sykehjemmene når det gjelder kompetanse, fasiliteter, 
faglig tilnærming, ivaretakelse og respekt for den enkelte og deres behov i hverdagen. Vi 
hører om stadig utskifting av sykehjemslegene, og at de er for lite til stede. Det er liten 
kontinuitet i den medisinskfaglige behandlingen, og timene legene er på sykehjemmene er 
få. Mange pårørende ønsker å delta sammen med sine eldre ved konsultasjon hos 
sykehjemslegen, noe som etterspørres. Vi har flere eksempler på forsinket diagnostisering av 
brudd etter fall eller andre diagnoser, fordi det tar for lang tid før beboer blir undersøkt av 
lege og henvist til spesialisthelsetjenesten.  

Vi hører også om helsepersonell, som uttaler at de "ikke har rukket å lese journalen ennå", 
og derfor møter pasienten uten den nødvendige kjennskapen. Hva er årsaken til dette? Er 
det unnfallenhet fra helsepersonellet, mangel på tid, eller er det systemet som ikke sikrer 
overføring av viktig informasjon? Vi vet at det mange steder er foretatt endringer slik at 
"rapporten" er tatt bort, og erstattet med "stille rapport".  

Ombudene mener at det er behov for høyere kompetanse hos pleie- og omsorgspersonalet. 
Pasientene i sykehjem er sykere enn tidligere og har større behov for avanserte helse- og 
omsorgstjenester. Det er også store utfordringer i forhold til språk, da både personell og 
beboere er mer flerkulturelle enn tidligere. Dette er en særlig utfordring i forhold til 
pasienter med demens der morsmålet etterhvert er det eneste de forstår.  

Ombudene hører ofte om at det er for lite ressurser til rehabilitering både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Det er dessuten vanskelig for pasienter å forstå 
hvorfor noen får til dels omfattende rehabilitering etter sykdom og skade i spesialiserte 
rehabiliteringsinstitusjoner, mens andre henvises til det kommunale tilbudet. Det er store 
forskjeller i rehabiliteringstjenesten i kommunene, og for ofte preges tilbudet av lang 
ventetid, for få fysioterapeuter og ergoterapeuter, og rehabiliteringsprogram som framstår 
som minimumsløsninger for den enkelte. Vi får henvendelser der pasienter mener de har 
gått glipp av sitt potensiale fordi ventetiden til rehabilitering har vært for lang. 

Vi erfarer at det er mangelfull kunnskap om helselovgivningen og om bruken av regelverket, 
både i tildeling og utforming av tjenestene, for eksempel ved bruk av tvang i sykehjem (etter 
pasient- og brukerrettighetsloven § 4A.). Ombudene anbefaler et kompetanseløft innen 
regelverket.  

Ombudet ble kontaktet av pårørende til en eldre mann som var blitt flyttet fra en 
omsorgsleilighet til sykehjem. Mannen var dement, pleietrengende og var plaget av angst og 
uro. Pårørende opplevde at deres far ikke fikk verdig og god nok hjelp på sykehjemmet. 
Pårørende opplevde at sykehjemmet håndterte deres far på en utilfredsstillende måte og 
fikk høre at han var en vanskelig pasient. Pasienten kunne ha en utagerende adferd, og blant 
annet ble politiet tilkalt ved et par anledninger. Pasienten ble etter et halvt år på 
sykehjemmet overflyttet til en privat tjenesteyter. Her opplevde pårørende at deres far 
gjentatte ganger ikke fikk nødvendig pleie og oppfølging. Pårørende var hele veien i dialog 
med kommunen som hadde kjøpt tjenesten og som var ansvarlig, men opplevde at det ikke 
ble tatt nødvendige grep. Pårørende kontaktet Fylkesmannen i Vestfold som opprettet 
tilsynssak mot kommunen og den private tjenesteyteren. Ombudet deltok på flere møter 
med partene i saken og bisto med råd og veiledning underveis overfor de pårørende. 
Pasienten ble etter få måneder på nytt flyttet til et nytt sykehjem.  
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Fylkesmannen vurderte saken og kom blant annet til at kommunen hadde brutt: 

 - Plikten til å informere og samarbeide med pasientens nærmeste pårørende 

- Plikten til å yte forsvarlige tjenester, bl.a. ved ikke kartlegge pasienten godt og foreta de 
tiltakene som kartleggingen tilsa, ikke vurdere om nødvendig helsehjelp kunne gis mot 
pasientens vilje, ikke tidlig nok identifisere og vurdere pasientens behov for skjermet botiltak 
med tilstrekkelig kompetanse, flyttet pasienten til et lavere omsorgstilbud uten å skaffe seg 
(eller følge opp) at pasienten fikk et forsvarlig tjenestetilbud m.m 

 Dette er en sak som ombudet har fulgt opp tett sammen med pårørende. Den har mange 
elementer i seg av stor viktighet, slik som: 

o viktigheten av at personalet har nødvendig kompetanse, både helsefaglig og i forhold 
til relevant regelverk, slik at pasientens interesser bli ivaretatt.  
 

o For en eldre syk og skral pasient er det svært uheldig å bli utsatt for gjentatte 
flyttinger.  
 

o Pasientens medvirkningsrett må ivaretas.  
 

o For en pasient som ikke selv evner å ivareta sine interesser og rettigheter, vil den 
nærmeste pårørende rolle bli desto mer sentral, og må ivaretas. 

 

Hva er viktig for deg? 

Dette sentrale spørsmålet "Hva er viktig for deg?" var det vel KS som i sin tid introduserte til 
bruk for kommunale ansatte. Gledelig nok synes dette spørsmålet i økende grad bli 
implementert i kommunenes kontakt med pasienter og brukere.  

Vi har fått «hva er viktig for deg»-dagen, fastsatt til den 6. juni, og også andre helse- og 
omsorgstjenester har tatt dette spørsmålet/tenkningen inn som en del av sin virksomhet; 
hvilket er bra.  
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Spesialisthelsetjenesten  

Fortsatt mottar vi flest henvendelser om spesialisthelsetjenesten. En del av de som 
mottar behandling i spesialisthelsetjenesten vil være henvist til bruk av flere sykehus 
som en del av sitt behandlingsforløp. I disse overgangene mellom sykehusene er det 
risiko for at ting glipper, slik som manglende tilsendte bilder, prøvesvar, innkallinger osv.  

Sakene fra spesialisthelsetjenesten gjelder pasientskade, informasjon og 
kommunikasjon, medvirkning, diagnoseproblematikk, rett til helsehjelp, ventetid, 
journalføring, brudd på taushetsplikt, medikasjon m.fl.  

Vårt kontor har naturlig nok best kjennskap til Sykehuset i Vestfold. Vi erfarer at det nå i 
sykehusets ledelse er stort fokus på den omfattende byggingen av nye sykehusavdelinger, og 
derav stort fokus på foretakets økonomiske situasjon. Nytt psykiatribygg skal være ferdig i mai 
2019, noe som vil representere en høyst nødvendig oppgradering og en vesentlig forbedring av 
lokaliteter. Da Sykehuset i Vestfold fikk besøk av Sivilombudsmannen våren 2018, ble det blant 
annet i rapporten fra besøket gitt en slik beskrivelse: "seksjonene for akuttpsykiatri var slitt og 
lite egnet til å ivareta pasientenes trygghet og verdighet (…)" 

Vi har i 2018 registrert 668 problemstillinger som gjelder spesialisthelsetjenesten, 
hvorav 544 gjelder Sykehuset i Vestfold. 

Som tidligere år har vi flest registeringer vedrørende kirurgi, psykisk helsevern og 
indremedisin.  

 

Spesialisthelsetjenesten totalt                                           Sykehuset i Vestfold HF  

 2018     2017  2018       2017 

Kirurgi 185 159 Kirurgi 
 

145           122         

Psykisk helsevern 112 110 Psykisk helsevern 105            99 

Indremedisin 137   82 Indremedisin 125            80 

 

Sykehuset i Vestfold har de senere år hatt en ikke ubetydelig reduksjon av antall senger. I 
likhet med de siste årene vil enkelte av våre saker etterlate et inntrykk av at pasienter 
skrives ut tidlig, tidligere enn man gjorde før, noe som for så vidt skal være i tråd med 
intensjonene i samhandlingsreformen. Vi hører også om skrale pasienter som legges inn og 
skrives ut og legges inn igjen osv.; ofte omtalt som "svingdørspasienter". Dette er et 
fenomen som gjør seg gjeldende både innen somatikken og i psykiatrien. I psykiatrien kan 
dette også ha å gjøre med de nye reglene fra september 2017, som i realiteten overlater mer 
til pasientens egenautonomi. En del pasienter velger å skrive seg ut når de igjen vurderes 
som samtykkekompetente, men situasjonen kan endre seg i løpet av kort tid dersom de ikke 
følger opp de medisinske rådene osv. Her er det spesielt pårørende som tar kontakt og 
uttrykker sin bekymring til ombudet.    
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Fortsatt hører vi om høye tall på utskrivningsklare pasienter, hvor enkelte kommuner har 
problemer med å ta imot sine egne pasienter. Tønsberg kommune synes fortsatt ha slike 
utfordringer, men også andre kommuner har slitt med å ta imot egne pasienter. Når en 
pasient blir vurdert som utskrivningsklar og det ikke er et tilbud klart for pasienten i 
hjemkommunen, skapes det utrygghet både for pasienten og pårørende, hvilket er uheldig 
og bekymringsfullt. 

 
En pasient med flere sykdommer kontakter pasient- og brukerombudet. Han er til oppfølging 
ved ulike avdelinger på sitt lokale sykehus, samtidig som han er til utredning og behandling 
for en alvorlig tilstand ved et universitetssykehus. Han opplever at han i stor grad må holde 
rede på alt selv og være sin egen sekretær. I tillegg bekymrer det han at det virker som at 
legene og helsepersonellet i de ulike avdelingene kun ser og er oppdatert på den 
sykdommen de er spesialist på. Pasienten savner en lege som ser helheten og som han kan 
ha en dialog om sin totale helsetilstand med. Når ombudet spør om han har fått tilbud om 
en kontaktlege, har pasienten verken fått tilbud om eller hørt om ordningen. 

 

Den gylne regel – aktivitet innen psykisk helsevern 

Vi mottar mange henvendelser som gjelder psykisk helsevern. For spesialisthelsetjenesten 
gjelder "den gylne regel", som tilsier at psykisk helse og rusbehandling skal ha høyere vekst 
enn somatisk behandling.   

Sykehuset i Vestfold hadde tidligere en svært høy avvisningsrate av innkomne henvisninger, 
over 30 %. Man besluttet så en omlegging av praksis, slik at langt flere blir tatt inn til 
behandling, og avvisningsraten er nå lav.  

Etter denne omleggingen har vi hatt pasienter som har ytret misnøye og undring over 
hvordan de har erfart praksisen. Etter å ha blitt henvist til behandling i 
spesialisthelsetjenesten har de hatt forventning om oppstart av behandling.  Noen pasienter 
forteller at de kun har fått et par timer, hvorav kartlegging utgjør en vesentlig del av dette, 
og deretter opplever at "behandlingen" avsluttes nærmest før den er påbegynt.  

Det kan være gode faglige grunner for at pasienter som er henvist ikke skal motta 
omfattende behandling i spesialisthelsetjenesten. Det synes være en realitet at pasienter får 
forventninger om noe mer enn hva de tilbys.  

Ombudet har overfor sykehusets ledelse stilt spørsmål ved riktigheten av denne praksisen, 
og vi har undret oss om denne omleggingen mer er utsalg av tiltak for å imøtekomme «den 
gylne regel»; oppfyllelse av oppdraget, - og vi erfarer at pasienter kan bli skuffet.   

 

Klagesaksbehandlingen  

I likhet med tidligere årsmeldinger tar vi opp at vi erfarer varierende kvalitet på 
klagesaksbehandlingen. Ved Sykehuset i Vestfold har vi erfart lang saksbehandlingstid 
og tidvis lite hensiktsmessige svar. Vi finner grunn til å nevne dette igjen. 
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Det må være mulig at det innen rimelig tid gis et svar til den som har kontaktet 
sykehuset.  Om det så bare gis informasjon om at mer utfyllende svar vil komme senere, 
vil det være et utslag av god forvaltningsskikk, og noe man må kunne forvente at 
sykehuset gjør. Vi har erfart at det enkelte ganger tar måneder før man får svar på 
tilsendte brev. Dersom en misfornøyd pasient som har gitt en tilbakemelding på sin 
pasientopplevelse skal vente i måneder før sykehuset svarer, vil det ytterligere "fyre" 
oppunder misnøyen. Dette må være mulig å unngå.  

Sykehuset uttaler ofte i sine svarbrev at de er en "lærende organisasjon" hvor pasienter 
og pårørendes tilbakemeldinger er viktige. Dersom dette skal oppleves som troverdig, 
bør saksbehandlingen bli bedre.  

 

Samhandling 

I årsmeldingen for 2017 skrev vi dette: 

Vi har en del saker som gjelder dårlig samhandling mellom ulike instanser. Det kan for 
eksempel være en pasient som er henvist fra Sykehuset i Vestfold til Rikshospitalet, og 
hvor viktige opplysninger ved ankomst ikke medfølger eller er tilgjengelige. Det kan være 
prøvesvar som ikke er sendt til det behandlende sykehuset når pasienten kommer til 
poliklinisk time, eller det kan være at henvisningen ikke er sendt i det hele tatt. Slike 
eksempler på «sommel-og-rot», eller manglende samhandling, kan føre til utsettelse av 
behandlingen for de aktuelle pasientene.  

En del tar kontakt med oss og er bekymret over hva de opplever som for tidlig utskriving 
fra sykehus og mangelfullt tilbud i kommunen. Pårørende forteller om skrøpelige eldre 
som flyttes rundt; fra hjemmet til sykehus, til ulike kommunale tilbud og hjem igjen, og 
kanskje ny sykehusinnleggelse. Pårørende blir fortvilet og utrygge, og gir beskrivelser av 
engstelige og dels forvirrede pasienter i et lite sømløst forløp. 

Beklageligvis – finner vi grunn til å gjenta dette. 

 

Kjøp av tjenester fra andre – private aktører – behov for å følge opp 

Vi har sett saker hvor kommuner og spesialisthelsetjenesten har kjøpt tjenestetilbud for 
sine pasienter hos private aktører, og hvor det er grunn til å stille seg spørsmål ved om 
blant annet oppfølgingen av det kjøpte tilbudet er god nok.  

 

Pasienter med rett til behandling for rusavhengighet fikk plass på en privat 
behandlingsinstitusjon, KOA Krakken. Dette var behandlingsplasser som det offentlige 
kjøpte av en privat tjenesteleverandør. Flere av pasienten kontaktet vårt kontor og 
klaget på behandlingen. 

Mens pasientene var der til behandling mistet institusjonen sin rett til å fortsette 
driften, jf. et vedtak fra Helfo, basert på at institusjonen ikke oppfylte vilkårene som lå til 
grunn for avtalen. Virksomheten ble avviklet og samtlige pasienter måtte ut av 
institusjonen.   
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I denne situasjonen ble det klart at det ikke var behandlingsplasser klare for alle de 
pasientene som var midt i et behandlingsløp. Pasientene erfarte liten grad av bistand i 
forhold dette, noe de sterkt beklaget.  

Ombudets bisto flere pasienter med klage til fylkesmannen. I fylkesmannens vurderinger 
fremkommer det blant annet at behandlingsstedet ikke oppfylte krav til forsvarlig 
virksomhet.      

Her etterlyses et sikkerhetssystem for pasientene, slik at deres behandlingsløp kan 
videreføres når det private tjenestetilbudet viste seg ikke holde mål. 

 

Noen særlige forhold 

Korridorpasienter – satellittpasienter 

Sykehuset i Vestfold har gjennom hele 2018 hatt mange korridorpasienter, opp mot 3%, 
noe som er uheldig både for pasienter og helsepersonell. Dette er ugreit, og utfordrer 
god pasientbehandling, samt forhold til personvern, tilgang på WC/baderom etc. Vi 
erfarer at sykehuset følges opp på dette punkt og arbeider for at antallet skal ned. Man 
setter det høye antall korridorpasienter i sammenheng med interne registreringsrutiner 
og utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehuset. Hvorvidt man har 
tilstrekkelig med senger – blant annet etter reduksjon av senger de siste årene, synes i 
liten grad bli trukket inn i vurderingen. 

Bruk av korridor for pasienter synes endog være så akseptert at det på en avdeling ved 
sykehuset har fått sitt eget "korridorpasient-skilt" og nummer på vegg i korridoren. 

Ved kapasitetsutfordringer med hensyn til sengeplasser har sykehuset lagt til rette for 
bruk av satellittsenger (pasient blir plassert i annen enhet enn der pasienten ut fra sitt 
sykdomsbilde naturlig ville bli plassert).   

Som ombud anerkjennes de utfordringene som et sykehus vil ha når man skal ta imot 
ulikt antall pasienter gjennom året, med de svingningene det representerer. Men en 
finner grunn til å spørre seg om det legges opp til et gjennomgående for høyt belegg, 
som ikke tar høyde for svingningene; forøvrig ofte relativt kjente svingninger. 

Som ombud er vi opptatt av at pasienter skal motta forsvarlig, omsorgsfull og verdig 
helsehjelp. Da skal ikke denne hjelpen gis til pasienter som ligger i korridor. Det er også 
en kjent pasientsikkerhetsrisiko å ligge på en annen avdeling enn der man naturlig er 
hjemmehørende, jf. bruk av satellittsenger osv. I valget mellom korridorseng og 
satellittseng, vil faktisk mange foretrekke å ligge på korridor fremfor «feil avdeling».    

Noe annet er også at dersom sykehuset har kapasitetsproblemer, bør sykehuset bidra til 
at pasienter kan gjøre bruk av fritt behandlingsvalg, dersom det blir bedre for pasienten. 
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 Lungeavdelingen 

Gjennom 2018 har vi fått kjennskap til en del saker som har gitt oss grunn til bekymring 
for pasienter ved lungeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.  Vi har fulgt opp en del i 
enkeltsaker, og vi tilskrev også sykehuset og uttrykte bekymring for blant annet dette: 

o Fravær av eller forsinkede innkallelser til kontrolltimer 

o Rutiner, hvor det overlates til pasientene å ordne med røntgenbilder osv. før 
neste konsultasjon, de må selv «jage» timer ved poliklinikken 

o Ansatte selv som uttrykker frustrasjon over at det ikke er mange nok lungeleger 

o Ved kontakt med lungepoliklinikken, som det forøvrig er vanskelig å komme 
gjennom til, er det gitt uttalelser fra ansatte om at det ikke er mulig å sette opp 
timer i samsvar med det lege har informert pasient om 

o Liten bruk av kontaktlege 

o Mangelfull informasjon om resultat av undersøkelser og videre 
behandlingsforløp 

 

Gastroseksjonen 

Noen av bekymringene som er nevnt vedrørende lungeavdelingen er også aktuelle i våre 
henvendelser vedrørende gastroseksjonen ved Sykehuset i Vestfold. Dette gjelder 
særlig: 

o fravær av eller forsinkede innkallelser til kontrolltimer  

o mangelfull informasjon om resultat av undersøkelser og videre 
behandlingsforløp 

o lite bruk av kontaktlege 

o uttalelser fra ansatte om at det ikke er mulig å sette opp timer i samsvar med det 
lege har informert pasient om. Pasienter har stilt spørsmål ved hvem som 
prioriterer, er det legene eller de som setter opp lister for konsultasjon. 

For øvrig har vi blant annet registrert henvendelser som dreier seg om ventetid og 
utsettelser av planlagte inngrep, komplikasjoner etter behandling, håndtering av 
pasienter i avdeling, mangel på omsorgsfull hjelp, og klager på ansattes opptreden.  

 

Føde / barsel  

I årsmeldingen for 2017 omtalte vi noen saker som gjaldt føde / barsel avdelingen. Også 
i 2018 har vi hatt henvendelser gjeldende denne avdelingen. Fylkesmannen i Vestfold 
gjennomførte et tilsyn ved avdelingen i 2018, blant annet på bakgrunn av noen 
innkomne saker. Fylkesmannen fant at Sykehuset i Vestfold:  

o ikke sikret forsvarlig observasjon av mor og barn. 
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o ikke sikret at alle kvinner med operativ forløsning, komplisert fødsel eller 
barseltid får utskrivningssamtale med gynekolog før utreise. Videre sikrer ikke 
Sykehuset i Vestfold HF tilstrekkelig informasjon til mor.   

o ikke sikrer at innholdet i utreisesamtale med jordmor dokumenteres. 

 

Radiologiske undersøkelser og ventetid 

På bakgrunn av henvendelser fant vi grunn til å tilskrive Sykehuset i Vestfold og formidle 
bekymring for lang ventetid fra radiologiske undersøkelser er tatt, til resultatet fra disse 
foreligger og formidles til pasient. Det ble også formidlet at det fra pasienters side ble 
opplevd som om ventetid for svar ikke ble overholdt, mangelfull informasjon om når 
resultatene fra undersøkelsene skulle foreligge, og uforutsigbart i forhold til venting på 
viktige undersøkelser. Vi stilte spørsmål om det er manglende ressurser til å foreta og 
analysere og følge opp disse undersøkelsene eller andre grunner. 

Vi vil følge med på dette også i 2019. 

 

Informasjon gjennom pasientforløpet – ny time i hånden 

Pasient- og brukerombudene mener det bør være et krav at pasienter som forlater en 
konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og er i et forløp, vet når neste konsultasjon vil bli. Det 
vil gi pasient og pårørende økt trygghet og forutsigbarhet. Det vil også gjøre det enklere å si i 
fra dersom de opplever brudd i behandlingen. 
 
Pasient- og brukerrettighetene skal bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av 
god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. 
Det forutsetter tjenesteytere som kjenner rettighetene, praktiserer dem og sikrer at deres 
pasienter og brukere er kjent med dem. Videre forutsetter det et klageorgan som effektivt 
bidrar til å sikre at tjenestene drives i samsvar med lov og forskrift. Pasient- og 
brukerombudene erfarer daglig at så ikke er tilfelle. 
 
De fleste pasienter erfarer at de innen rimelig tid får et første møte med sykehuset etter å 
ha blitt henvist fra fastlegen. Men deretter kan ventetiden bli lang, uten informasjon om hva 
som skal skje og når det skal skje. Dette gir manglende forutsigbarhet og mulighet til å 
planlegge, det skaper utrygghet og for enkelte forsinket behandling med et dårligere resultat 
enn nødvendig.  
 
Et av formålene med innføring av pakkeforløp var nettopp å unngå dette og å sikre bedre flyt 
i pasientforløpene.  De som har gode erfaringer med pakkeforløpene understreker at dette 
nettopp skyldes god flyt i forløpet, en forløpskoordinator det er mulig å oppnå kontakt med, 
og kontinuerlig informasjon om hva som er neste post på programmet. At de har time i 
hånda når de reiser hjem etter innleggelse eller poliklinisk oppmøte. 
 
Pasient- og brukerombudene mener pasientene med sine erfaringer her peker på et område 
der spesialisthelsetjenesten har et forbedringspotensial. Et krav om Ny time i hånda vil 
styrke pasientenes rettssikkerhet og bidra til økt pasientsikkerhet. 
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Vi har overfor Sykehuset i Vestfold, deres brukerutvalg og hovedkvalitetsutvalg, tatt opp 
hvordan sykehuset i arbeidet med å skape «pasientens helsetjeneste» sikrer at 
pasienten opplever forutsigbarhet og kontinuitet gjennom pasientforløpet, fra 
helseforetaket mottar henvisning til pasienten er ferdig behandlet.  

 

Fire gode vaner  

I en årrekke har veldig mange av våre saker hatt mangelfull informasjon og 
kommunikasjon som et gjennomgående tema. Sykehuset i Vestfold, blant flere, har tatt i 
bruk et kommunikasjonsverktøy som kalles "Fire gode vaner". Dette er vi veldig positive 
til. Dersom disse gode vanene kan læres og integreres i helsepersonellets daglige 
arbeide, bør det føre til bedret pasient- og pårørende tilfredshet og færre klager som 
gjelder informasjon og kommunikasjon. Disse fire vanene er slik: 

1. Invester i begynnelsen 

2. Ta pasientens perspektiv 

3. Vis empati 

4. Invester i avslutningen   

Svært mange av de henvendelsene vi mottar kan rubriseres under et eller flere av disse 
punktene. Vi har ofte fremholdt at dersom man "investerer i begynnelsen", lykkes med å 
etablere et tillitsforhold til pasient og pårørende, vil man kunne skape den nødvendige 
trygghet for å kunne gi omsorgsfull hjelp. Dette gjelder både som system og for det 
enkelte helsepersonell. Man vil erfaringsvis også ha en større tabbe-kvote dersom det er 
etablert et godt tillitsforhold. Foruten en bevissthet hos det enkelte helsepersonell, må 
det også innenfor systemet være tilrettelagt for at dette kan gjøres. Nødvendigheten av 
at det settes av tid, er også et viktig element i dette. 

Det er veldig viktig at helsepersonell evner å ta pasientens perspektiv og møter den 
enkelte med empati. Vi fremhever her viktigheten av at helsepersonell er seg bevisst at 
for pasienten og pårørende vil det enkelte møtet med helsetjenesten oppleves som 
særs viktig, mens helsepersonell kan stå i fare for å etterlate et inntrykk av at den 
enkelte pasient/pårørende bare er en pasient i rekken.  

Ombudenes mangeårige anbefaling og arbeid for at pasienter skal tilbys 
utskrivningssamtale og få med seg epikrisen ved utskriving, vil også være en et ledd i å 
"investere i avslutningen". 

En gjennomgående etterlevelse av Fire gode vaner i hele helse- og omsorgstjenesten 
ville være et gode for pasienter- brukere og pårørende. 
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VEDLEGG 

Aktiviteter 2018 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold  

 
Foredrag, møter, besøk og deltakelse på seminarer. 

JANUAR 
12. Radiointervju i NRK om situasjonen ved Sykehuset i Vestfold, utskrivningsklare pasienter 
12. Møte med brukerrepresentanten Carina Jørgensen, SiV KPR 
15. Pobo presentasjon for nyansatte ved SiV 
18. Møte med leder av Vestfold Eldreråd, Hanna Therese Berg 
18. Deltakelse ved «Vaffelakademiet», Solvangkirken i Tønsberg, om Pobo for pensjonister 
22. Faglunch med Ingunn Finsveen, om Tønsberg kommune, sykehjem og hjemmetjenester osv  
23. Innlegg på fagdag for lungeavdelingen på Sykehuset i Vestfold del 1.  
24. Undervisning for studenter ved Høyskolen Sør Øst, etterutdanning psykiatri 
30. Innlegg på fagdag for lungeavdelingen på Sykehuset i Vestfold del 2.  
30. Presentasjon på kurs for eldrerådsmedlemmer på Nestor 
 
FEBRUAR 
01. Sykepleierstudentenes arbeidslivsdag Høyskolen SørØst (HSN), Bakkenteigen 
05-07. Deltakelse konferanse Rus og Psykisk helse, Oslo 
07. Møte i Brukerutvalget ved SiV 
12. Pobo presentasjon for nyansatte ved SiV 
13. Utekontor Sandefjord medisinske senter 
13. Lunsjmøte med Lærings og mestringssenteret, Sandefjord 
20. Utekontor Holmestrand bibliotek 
20. Møte med Holmestrand kommune ved Nina Kleivan 
20. Besøk hos Kirkens Bymisjon i Holmestrand 
21. Utekontor Furuheim sykehjem, Larvik  
23. Møte med ansatt ved Fylkesmannen i Vestfold vedrørende fokusområde   
28. Utekontor Horten bibliotek 
28. Styremøte på Sykehuset i Vestfold, til stede 
 
 
MARS 
04. Møte i HOD, helseministeren, eldre- og folkehelseministeren og ombudskollegiet 
12. Pobo presentasjon for nyansatte SiV 
12. Ombudenes halvårlige møte med HSØ 
12. Utekontor Tjølling sykehjem, Larvik  
12. Besøkt Frisklivssentralen i Larvik 
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12. Innlegg på ledersamling for Pensjonistforbundet i Vestfold, Havna Hotell 
13. Utekontor Sandefjord medisinske senter 
13. Møte med Ruth Solveig Thorsen, psykisk helseteam i Sandefjord, Sandar Herredshus 
16. Halvårlig møte med Fylkesmannen i Vestfold 
20. Utekontor Horten bibliotek 
22. Fagseminar Helsedirektoratet  
 
 
APRIL 
09. Pobo presentasjon for nyansatte ved SiV   
09. Utekontor Kvelde sykehjem, Larvik 
09. Innlegg på nyansattprogrammet på Sykehuset i Vestfold 
09. Møte med virksomhetsleder for psykisk helse og avhengighet i Larvik kommune 
11. Møte med Pensjonistforbundets Helseutvalg i Vestfold og Eldrerådet Vestfold 
12. Møte med FFO v. fylkesleder og representant for LPP 
16.-18. Deltakelse fagsamling for ombudsansatte i Finnmark/Karasjok 
24.         Presentasjon av Årsmelding 2017 for Hovedkvalitetsutvalget, SiV 
24.         Utekontor Sandefjord medisinske senter 
 
MAI 
3.-4. Deltakelse på Helsekonferansen 2018  
07. Utekontor Stavern sykehjem, Larvik 
07. Møte med hjemmesykepleien i Stavern 
07. Presentasjon for Mental Helse Vestfold 
08. SiV styremøte, til stede 
09. Lunchmøte med Maria Willand, seniorrådgiver FHI, info om» Læringsnettverk for gode 

pasientforløp» 
09. Utekontor Horten bibliotek 
14. Pobo presentasjon for nyansatte ved SiV   
15. Presentasjon av pasientombudenes felles årsmelding for ledelsen i HSØ 
15. Presentasjon for pasienter og pårørende, Kreftforeningen, Sandefjord 
15. Presentasjon i pårørendegruppe, DPS Vestfold 
16.  Samtale med Mona Wike, SiV. Ansatt for å styrke brukerinvolvering på systemnivå 
25. Lunchmøte med Ingunn Finsveen, Tønsberg kommune 
28. Presentasjon av årsmelding for styret på Sykehuset i Vestfold 
28.  Samtale med Tønsberg AP`s programkomite innen helse og omsorg 
29. Møte med representanter fra Vestfold, Stortinget 
29. Utekontor Holmestrand bibliotek 
31. Presentasjon av Pobo for Ungdomsrådet på SiV 
31. Utekontor Sandefjord medisinske senter 
31. Presentasjon for brukerorganisasjoner i Sandefjord. Arrangør: LMS Sandefjord 
 
JUNI   
01. Besøk av Norsk pasientskadeerstatning 
04. Presentasjon av Pobo for nyansatte ved SiV 
05. SiV Hovedkvalitetsutvalg, deltakelse 
05. Utekontor Horten bibliotek 
05. Møte med enhetsleder, Vibeke Kristiansen på Braarudåsen. Omvisning på Braarudtoppen  
06. «Hva er viktig for deg» dagen – deltakelse, stand osv. 
06. SiV brukerutvalgsmøte, presentasjon av årsmelding 
07. Faglunsj, brukerkonsulent Sandefjord 
11. Pobo presentasjon for nyansatte ved SiV 
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12-13. Regionssamling, for pobo Agder, Telemark og Vestfold 
18. Møte med ledelsen helse- og omsorg i Tønsberg kommune  
26. HMS-møte: videokonferanse med verneombud 
 
JULI  
06. Undervisning for pårørendegruppe til demente, Aldring og helse (Bolærne) 
 
AUGUST 
12.-18. Arendalsuken, deltakelse med stand og arrangement  
21. Presentasjon av Pobo for ansatte innen Enhet psykisk helse og rus i Horten kommune  
24. Møte med ledelsen ved Sykehuset i Vestfold HF 
27. Pobo presentasjon for nyansatte ved SiV 
 
SEPTEMBER 
04. Utekontor Larvik kommunehus 
04. Møte med sykepleier fra psykisk helseteam i Larvik 
04. Besøk på Broen i Larvik 
11. Halvårlig møte med Fylkesmannen 
12. Lanseringskonferanse "Pakkeforløp psykisk helse og rus" 
13. Ombudet blir intervjuet på NRK Morgensendingen 
18. Utekontor Sandefjord Medisinske Senter 
19. Møte med SiV, Kvalitetsutvalget, kirurgisk klinikk 
20. Møte med brukerrepresentant 
21. Ombudet har markering av ombudsordningen og pasient- og brukerrettigheter – Pobo dag 
21. Kronikk i TB og andre lokalaviser – omtale av ombudets arbeid  
25. Møte med SiV Inntaksteamet ved Klinikk psykisk helse og rus 
26. Møte og presentasjon for SiV Klinikk psykisk helse og rus, ledelsen 
 
OKTOBER 
02.  Utekontor Holmestrand bibliotek 
02. Møte virksomhetsleder sykehjem og virksomhetsleder psykiatri og rus, Krana i Holmestrand 
08. Innlegg på NSF`s 90 års jubileum "Pasientperspektivet" 
09. Utekontor Horten kommune 
09. Møte med enhetsleder aktivitetsteam Horten kommune. Møte med brukerrådet på Losen  
09. Samarbeidsforum LAR: LAR, brukerorganisasjon og pobo                   
10. Intervju av NRK, Dagsrevyen/lørdagsrevyen 
10. Presentasjon av Pobo for pasienter og ansatte ved KOA Krakken, i Re kommune 
11. Møte med Sandefjord kommune, ledere innen psykisk helse 
15. Presentasjon av Pobo for nyansatte ved SiV 
15. Stand, Holmestrand bibliotek. Markering av verdensdagen for psykisk helse  
16. Utekontor i Larvik, Byskogen sykehjem 
16. Samtale med Koordinerende enhet og tildeling i Larvik kommune 
16. Utekontor Sandefjord Medisinske Senter 
18. Deltakelse partnermøte SafeLead, Universitetet i Stavanger 
23. Presentasjon, Utvalget for helse- og omsorg Tønsberg kommune 
23. Hovedkvalitetsutvalget, SiV 
25. Presentasjon av Pobo på pårørendeskole i Horten kommune  
25-26. Helserettskonferanse, Larvik 
30. Møte med brukerrådgiver 
31. Pasientsikkerhetskonferansen 
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NOVEMBER 
01. Pasientsikkerhetskonferansen 
01. Presentasjon av pobo for Sandefjord reumatikerforening 
05. Deltakelse Eldrerådssamling i Vestfold 
06. Presentasjon av Pobo for Norsk forening for slagrammede i Larvik  
06. Utekontor Sandefjord kommune 
06. Møte med erfaringskonsulent Kim Løvstad, Sandefjord kommune 
07. SiV brukerutvalgsmøte 
13. Presentasjon av Pobo for LHL Tønsberg og Nøtterøy 
19. Utekontor Horten kommune 
19. Møte med Mental Helse Ungdom- lokallag Horten 
21-22. Samling for alle pobo-ansatte, ledd i OU-prosess 
 
DESEMBER 
04. SiV Hovedkvalitetsutvalget 
04. Utekontor i Larvik, Byskogen sykehjem 
04. Samtale med skolehelsetjenesten på Mesterfjellet skole i Larvik  
05. SiV Brukerutvalgsmøte 
07. Konferanse pakkeforløp psykisk helse og rus, Sykehuset i Vestfold HF 
11. Møte med leder for Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold 
11. Utekontor Sandefjord Medisinske Senter  
11. Utekontor Horten kommune 
11. Møte med Vekstteam rus og psykiatri Horten kommune 
11. Møte med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold,  

ved Ellinor Bakke Aasen i Sandefjord 
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Ansatte hos Pasient- og brukerombudet i Vestfold 
 

Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud, jurist 

Gunn-Tove Havn, seniorrådgiver, sykepleier 

Sissel Weik, seniorrådgiver, sykepleier 

Anette Engelstad, seniorrådgiver, jurist 

Lillian Joranger Teigan, rådgiver, sykepleier 

 
 
 

Vi er tilgjengelige 
 

 Du kan sende oss en e-post:  
         vestfold@pasientogbrukerombudet.no 

 

 Vi kan nås på telefon 33 34 77 90 
fra kl. 9:00 – 15:00 (mandag - fredag) 
 

 Vi har besøksadresse midt i Tønsberg: 
                Storgaten 35, 3126 Tønsberg  
                (nederst på torget) 
 

 Vår postadresse er: 
Pasient- og brukerombudet i Vestfold 
Postboks 212 Skøyen 

             0213 Oslo 
 
 

 Du kan besøke vår Facebookside:  
          Pasient – og brukerombudet 
          i Vestfold 
 
 

 
 

mailto:vestfold@pasientogbrukerombudet.no
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Saksframlegg til styret 
 

  

  
 

  
Møtedato: 20.3.2019 
 

  

 Sak nr: 25/19 
 

 Sakstype: Beslutningssak 
 

  
 
 

Saksbehandler: Roger Gjennestad 
 

Rapportering februar 2019 
 

Hensikten med saken: 
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål.  HOD/HSØ har i OBD 
2019 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:    
Styret tar rapportering for februar 2019 til etterretning. 
 
 
 
 

Tønsberg, 11. mars 2019 
 

 
Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 
 
Alle resultater og analyser for februar var ikke avsluttet innen sakspapirene til styremøte 
skulle sendes ut.  Det vil derfor bli en detaljert gjennomgang av resultatene i selve 
styremøte, men foreløpige resultater tyder på at foretaket har en fortsatt forbedring i 
februar på mange av de prioriterte indikatorene.  Imidlertid er bl.a. andel 
korridorpasienter alt for høyt, og den somatiske aktivitet er også i februar lavere enn 
budsjett.  Likevel er økonomien som budsjettert. 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 20.03.2019   

 Saksnr: 26/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
 
Brukerutvalgets leders orientering 
 
 
Hensikten med saken: 
Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-
maer, som styret bør være kjent med. 
 
Forslag til vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 13. mars 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 20.03.2019   

 Saksnr: 27/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
 
 
Administrerende direktørs orientering 
 
 
 
Hensikten med saken: 
Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og te-
maer, som styret bør være kjent med. 
 
Forslag til vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
 

Tønsberg, 13. mars 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 20.03.2019 
 

  

 Saksnr: 28/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Styrets årsplan 2019 - oppdatering 
 
 
Vedlegg: Styrets årsplan 2019 - oppdatert 
 
Hensikten med saken: 
Styret vedtok møteplan for 2019 i møte 22. oktober 2018, sak 75/18. Her følger oppda-
tert versjon av styrets årsplan for 2019, med oversikt over til nå oppmeldte saker. Opp-
datering av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar oppdatert årsplan 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 13. mars 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Møtedato Oppmeldt sak 
Tirsdag 14. mai  

Økonomisk langtidsplan ØLP  
ForBedring 2019  
Fylkesmannens rapport "Forsvarlig oppfølging av mor og barn under 
barseloppholdet"  
Konsernrevisjonens Rapport 9/2018 – Revisjon av vold og trusler mot 
helsepersonell – handlingsplan  
Nasjonale kvalitetsindikatorer  
Sak om regelmessige møteplasser med kommunene i opptaksområdet   

 
Faste saker: 
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 
Rapportering Tønsbergprosjektet 
Rapportering pr. xx 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 
Sak om de ansattes medvirkning 
Sak om innretning og utvikling av brukerutvalget ved Sykehuset i Vest-
fold 

Faste saker:  
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  
Rapportering Tønsbergprosjektet 
Rapportering pr. xx 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 26. september 
Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020 

Faste saker: 
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 
Rapportering Tønsbergprosjektet 
Rapportering pr. xx 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) 



 

Side 3 av 3 
 

  

Torsdag 24. oktober  
Orientering om erfaringene med nytt psykiatribygg   

 
Faste saker:  
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  
Rapportering Tønsbergprosjektet  
Rapportering pr. xx 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. xx 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 19. desember 
kl. 09.10-13.00 

Budsjett 2020 

Faste saker: 
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV 
Rapportering Tønsbergprosjektet 
Rapportering pr. xx 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: 20.03.2019 
 

  

 Saksnr: 29/19 
 

 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 mars 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 13. mars 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 Beskrivelse avvik Status Merknad 

20.12.2018 Konsernrevisjonen 

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

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 

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. 

07.01.2019 Konsernrevisjonen 
Revisjon av vold og trusler 
mot helsepersonell 

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 
28.2.19 

Konsernrevisjonen orienterte 
styret i møte 28.2.19 

14.02.2019 Arbeidstilsynet 
Melding om tilsyn i 
ambulansetjenesten 

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 
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Siste dok 
journalført 

Utførende 
organ 

Tema Beskrivelse avvik Status Merknad 

28.02.2019 Riksrevisjonen 

Forvaltningsrevisjon om 
helseforetakenes 
forebygging av angrep mot 
sine IKT‐systemer  ‐  Pågår  Dokumentasjon oversendt RR 

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 

22.10.2018 Sivilombudsmannen 
Psykiatrisk fylkesavdeling 
akuttpsykiatriske seksjoner 

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).  

Handlingsplan 
oversendt 

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

08.01.2019 FM Vestfold 

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

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 
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Siste dok 
journalført 

Utførende 
organ 

Tema Beskrivelse avvik Status Merknad 

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

19.02.2019 Konsernrevisjonen 
Tiltaksarbeid etter revisjoner 
utført av konsernrevisjonen 

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. 

17.01.2019 DNV GL 

Revisjon av 
Ledelsessystemer for miljø 
(ISO14001) 

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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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 20.03.2019 
 

  

 Saksnr: 30/19 
 

 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 de styrevedtak som for-
utsetter særskilte tiltak. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr mars 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 13. mars 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Sykehuset i Vestfold HF 

Særskilt oppfølging av styrevedtak 

Sist 
styrebeh 

Saksnr Sakstittel Vedtak Status Forventet 
styrebeh 

Merknad 

28.11.2018 82/18 Pasienter med behov 
for mer integrerte 
helsetjenester – sam-
arbeidsprosjekt mel-
lom SiV og kommu-
nene i Vestfold 

3. Styret holdes ori-
entert om det videre 
arbeidet med pro-
sjektet. 

Åpen 14.05.2019 
 

20.12.2018 95/18 Prosjektutredning 
nære kontorer, be-
slutning B2 - pro-
sjektramming 

2. Styret ber admini-
strasjonen om å bli 
holdt løpende orien-
tert om denne saken. 

Åpen 14.05.2019 
 

28.02.2019 4/19 Handlingsplan for 
oppfølging av anbefa-
linger etter besøk fra 
Sivilombudsmannen 
hos Sykehuset i Vest-
fold, Psykiatrisk fyl-
kesavdeling, akutt-
psykiatriske seksjo-
ner (PFA) 

Styreleder Per Chris-
tian Voss ba om at 
styret får en oriente-
ring om erfaringene 
med nytt psykiatri-
bygg i løpet av høs-
ten 2019 

Åpen 24.10.2019 

28.02.2019 5/19 Årlig melding 2018 
for Sykehuset i Vest-
fold HF 

Med henvisning til år-
lig melding og utvik-
lingsplan for Sykehu-
set i Vestfold, ba sty-
ret om en sak om re-
gelmessige møte-
plasser med kommu-
nene i opptaksområ-
det. 

Åpen 14.05.2019 

28.02.2019 5/19 Årlig melding 2018 
for Sykehuset i Vest-
fold HF 

Styret ba også om en 
sak vedrørende de 
ansattes medvirk-
ning. 

Åpen 20.06.2019 

28.02.2019 10/19 Brukerutvalgets le-
ders orientering 

Styret ba om at det 
fremmes sak om inn-
retning og utvikling 
av brukerutvalget 
ved Sykehuset i 
Vestfold. 

Åpen 20.06.2019 
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Saksframlegg til styret  
 

Møtedato: 20.03.2019   

 Saksnr: 31/19 
 

 Sakstype: Orienteringssak 
 

 
Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 
 
 
Referatsaker 
 
 
Hensikten med saken: 
Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte. 
 
Følgende dokumenter legges fram for styret til orientering: 
1. Helse Sør-Øst RHF –Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte 1. mars 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar den framlagte referatsaken til orientering. 
 
 
 
 

Tønsberg, 13. mars 2019 
 
 

Stein Kinserdal 
administrerende direktør 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Telefonmøte 

Dato: Ekstraordinært styremøte 1. mars 2019 

Tidspunkt: Kl 16:00-16:30 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq  Forfall  
Vibeke Limi  Forfall  
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland  Forfall Vara: Irene Kronkvist 

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Rune Kløvtveit   Forfall 
Nina Roland    

 
 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

010-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

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

011-2019 Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus 
HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale 

 
Oppsummering 
Det er ønskelig å videreføre dagens samarbeid om skadelegevakt mellom Oslo 
kommune og Oslo universitetssykehus HF. Dagens lokaler i Storgata 40 er trange og 
utdaterte, og det skal derfor bygges lokaler for en ny storbylegevakt lokalisert på Aker 
sykehus. Oslo kommune ved Omsorgsbygg KF skal være byggherre, og Oslo 
universitetssykehus HF ønsker å leie ca 60 % av nybygget. 
 
Det vises til styresak 078-2018 hvor styret godkjente at finansieringen kan baseres på 
en leieavtale hvor kostnaden deles mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo 
kommune ved Omsorgsbygg KF.  
 
Denne saken inneholder en beskrivelse av hvordan Oslo universitetssykehus HF og 
Helse Sør-Øst RHF skal sikre kostnadskontroll og styring med prosjektet, slik styret ba 
om ved forrige behandling. 
 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ønsket en presisering i vedtakspunkt 4 om at medlemmene av eierstyringsgruppen 
fra Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har endelig 
beslutningsmyndighet for endringer i arealer som Oslo universitetssykehus HF skal 
benytte. Videre ønsket styret et tillegg i vedtakspunkt 5 om Oslo universitetssykehus 
HFs rett til å kjøpe seksjon til kostpris når prosjektet er ferdigstilt og tilsvarende 
restlånet etter 10 og 15 år. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF inngår en avtale med Oslo 
kommune om leie av arealer ved ny storbylegevakt på Aker hvorav 
kapitalelementet forutsettes å utgjøre i størrelsesorden 60% av inntil 2,981 
milliarder kroner (september 2017-kroner, P50-estimat), og at fremtidig 
leiebeløp beregnes etter faktiske investeringskostnader og driftskostnader. 
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2. Styret forutsetter at prosjektet får en styringsramme som tilsvarer P50-
estimat, og at denne fastsettes endelig etter fullført forprosjekt med 
gjennomført kvalitetssikring (KS2). Ved endringer i investeringskalkylen 
utover nivået i punkt 1, ber styret om at saken legges frem til ny behandling før 
beslutning om gjennomføring. 
 

3. Styret legger til grunn prinsippene for beregning av kapitalelementet i leien 
som fremgår av saken og konstaterer at framtidige avtaleinngåelse ved Oslo 
universitetssykehus HF vil bli å klassifisere som en finansielle leieavtale.  
 

4. Styret understreker at Oslo universitetssykehus HF må ha styringsrett og 
sikkerhet for at styringsrammen overholdes, slik som redegjort for i Oslo 
universitetssykehus HFs styresak 6/2019. Medlemmene av 
eierstyringsgruppen fra Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har 
endelig beslutningsmyndighet for endringer i arealer som Oslo 
universitetssykehus HF skal benytte. 
 

5. Styret viser til at det er fremforhandlet en avtale hvor Oslo universitetssykehus 
HF gis rett til å kjøpe seksjon til kostpris når prosjektet er ferdigstilt og 
tilsvarende restlånet etter 10 og 15 år. Styret forutsetter videre at avtalen gir 
mulighet for at Oslo universitetssykehus HF kan overta sin del av bygget etter 
40 år.  
 

6. Styret anmoder om at foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF godkjenner at 
anskaffelsen av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt 
på Aker finansieres ved inngåelse av en finansiell leieavtale.  

 
 
 
Møtet hevet kl 16:30  



 

 4 

 
 
Hamar, 1. mars 2019 
 
 
 

   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi  
 
 
 
 

  

Einar Lunde   Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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