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Innkalling til møte
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtetid

17. desember 2020, kl. 13:15

Møtested

SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028

Eventuelle forfall meldes til Per.Jorgen.Olafsen@siv.no eller +47 93266094. Varamedlem
møter kun etter særskilt innkalling.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

102/20

Sakstype: Godkjenning
Saksid:
19/10120-52

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. november 2020
Vedlegg:
Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.11.2020
Hensikten med saken:
Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle styremedlemmer.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra styrets møte 19. november 2020 godkjennes.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Møteprotokoll
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtetid

torsdag 19. november 2020, kl. 08:00

Møtested

a) SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028
b) Skype

Arkivsak

19/10120

Tilstede
Oppnevnt av foretaksmøtet (2020-2022):
Per Christian Voss, leder
a)
Anne Biering, nestleder
a)
Hans August Hanssen
a)
Charlotte Johanne Haug
b)
Guro Winsvold
b)
Valgt av ansatte (2019-2021):
Lise Nordahl
Trond Hugo Haukebøe
Geir Tollefsen

a)
a)
a)

Observatører med tale og forslagsrett:
Erik Hansen, leder brukerutvalget
a)
Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget

b)

Forfall
Ingen
Av 8 styremedlemmer deltok 8.
Ellers deltok
Ingen
Fra administrasjonen deltok
Administrerende direktør Stein Kinserdal a)
Klinikksjef MED Henning Mørland b)
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer b)
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland b)
Klinikksjef KPA Inger Meland Buene b)
Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad b)
Kst direktør SD Henry Dallager b)

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam b)
Økonomidirektør Roger Gjennestad a)
HR-direktør Bente Krauss b)
Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen b)
Teknologidirektør Terje Haug b)
Pediatrisk sykepleier Heidi Wataker a) sak 90
Prosjektdirektør Tom Einertsen a) sak 91
Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær a)

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
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Saker til behandling

89/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14. oktober 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
89/20

Hensikten med saken
Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle styremedlemmer.
Forslag til vedtak
Protokoll fra styrets møte 14. oktober 2020 godkjennes.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra styrets møte 14. oktober 2020 godkjennes.

90/20 Forskning og innovasjon i SiV - november 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
90/20

Hensikten med saken
Styret ved SiV HF får et innblikk i forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV HF. Dagens innovasjonstema er hentet fra Medisinsk klinikk, Barneavdelingen, Nyfødtintensiv.
På 12 minutter vil innovatør og sykepleier Heidi Wataker presentere funn fra egen innovasjonsvirksomhet knyttet til Virtuelt hjemmesykehus for barn.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
Møtebehandling
Pediatrisk sykepleier Heidi Wataker presenterte funn fra egen innovasjonsvirksomhet.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til orientering.
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91/20 Rapportering Tønsbergprosjektet september/ oktober 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
91/20

Hensikten med saken
Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet, basert
på månedsrapportering for september måned 2020. I styremøtet vil det bli gitt en oppdatert orientering om status for oktober måned.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
Møtebehandling
Prosjektdirektør Tom Einertsen orienterte om status for Tønsbergprosjektet.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til orientering.

92/20 Status Covid-19 pr november 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
92/20

Hensikten med saken
Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam gir i møtet en kort redegjørelse om
Covid-19-situasjonen ved Sykehuset i Vestfold HF.
Forslag til vedtak
Styret tar redegjørelsen til orientering.
Møtebehandling
Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam gjorde rede for status.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar redegjørelsen til orientering.
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93/20 Rapportering for oktober 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
93/20

Hensikten med saken
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs
OBD 2020 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for
rapporteringen i styremøtene.
Forslag til vedtak
Styret tar rapporteringen for oktober 2020 til etterretning.
Møtebehandling
Økonomidirektør Roger Gjennestad gjorde rede for status pr oktober 2020.
Styrenestleder Anne Biering foreslo å føye til følgende vedtakspunkt:
Styret anerkjenner og berømmer den innsats som er gjort for å oppnå resultatene.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret tar rapporteringen for oktober 2020 til etterretning.
2. Styret anerkjenner og berømmer den innsats som er gjort for å oppnå resultatene.

94/20 Budsjett 2021 – foreløpig behandling
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
94/20

Hensikten med saken
SiVs budsjettprosess har en rekke beslutningspunkter. Prosessen starter i direktørens
siste ledermøte før jul ett år før budsjettåret, og avsluttes med sluttleveranse til HSØ
medio januar i budsjettåret. Saken gir status etter at forslag til statsbudsjett 2021 er
lagt fram, men før HSØ har styrebehandlet rammer til foretakene og vedtatt sitt budsjett
inklusiv resultatkrav til foretakene.
Forslag til vedtak
1. Styret tar status for SiV budsjettprosess 2021 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge vurderingene i denne saken til grunn i det
videre arbeidet med Budsjett 2021.
Møtebehandling
Økonomidirektør Roger Gjennestad gjorde rede for status i arbeidet med budsjett 2021.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
1. Styret tar status for SiV budsjettprosess 2021 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge vurderingene i denne saken til grunn i det
videre arbeidet med Budsjett 2021.

95/20 Brukerutvalgets leders orientering 19.11.2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
95/20

Hensikten med saken
Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.
Forslag til vedtak
Styret tar redegjørelsen til orientering.
Møtebehandling
Brukerutvalgets leder Erik Hansen gjorde rede for saker behandlet i brukerutvalget 5. november 2020, herunder saker om tilgang til nytt intranett, barnepalliativt team, kontaktlegeordningen, eMestringsopplegget og oppfølging av etterslep som følge av Covid-19.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar redegjørelsen til orientering.

96/20 Administrerende direktørs orientering 19.11.2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
96/20

Hensikten med saken
Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.
Forslag til vedtak
Styret tar redegjørelsen til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktør Stein Kinserdal gjorde rede for følgende temaer:
- Samtykkeregister for pasienter i forskningsprosjekter v/ forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen
- Status for arbeidet med helsefelleskap. Møtet med ordførerne og kommunedirektøren i de seks kommunene i opptaksområdet ble holdt som planlagt 16. oktober
2020. Tilbakemelding fra kommunene på revidert utkast til avtale avventes.
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-

Kohorteinndeling og andre tiltak for smittevern i administrasjonen

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar redegjørelsen til orientering.

97/20 Status for eksterne tilsyn og revisjoner november 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
97/20

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 november 2020 til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2020 til orientering.

98/20 Styrets årsplan 2020-2021 – oppdatering pr november 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
98/20

Hensikten med saken
Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19, mens møteplan for
2021 ble vedtatt i møte 18. juni 2020, sak 49/20. Her følger oppdatert versjon av styrets
årsplaner, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2020-2021. Oppdatering av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte.
Forslag til vedtak
Styret tar oppdatert årsplan 2020-2021 pr november 2020 til orientering.
Møtebehandling
Det var enighet om at neste styremøte 17. desember 2020 utsettes fra møtestart kl
09:15 til kl 13:15.
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Dessuten var det enighet om at det søkes holdt styreseminar i tilknytning til styremøtet
17. mars 2020.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar oppdatert årsplan 2020-2021 pr november 2020 til orientering.

99/20 Referatsaker 19.11.2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
99/20

Hensikten med saken
Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte.
Forslag til vedtak
Styret tar den framlagte referatsaken til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar den framlagte referatsaken til orientering.

100/20 Eventuelt 19.11.2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
19.11.2020

Saknr
100/20

Det ble ikke reist temaer til dette punktet på dagsordenen.

101/20 Lønnsregulering for administrerende direktør 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
18.11.2020

Saknr
101/20

Hensikten med saken
Behandling av denne saken foreslås holdt for lukkede dører, med hjemmel i helseforetakslovens § 26a nr 4.
Forslag til vedtak
Administrerende direktørs årslønn fastsettes til kr 1 875 000 med virkning fra 1.1.2020.
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Møtebehandling
Etter forslag fra styreleder Per Christian Voss, besluttet styret uten innvendinger å behandle denne saken for lukkede dører, med hjemmel i helseforetakslovens § 26a nr 4. Av
tekniske årsaker ble behandlingen ble gjennomført 18. november 2020.
Basert på framsatt forslag og påfølgende drøfting, fattet styret enstemmig vedtak.
Vedtak
Administrerende direktørs årslønn fastsettes til kr 1 875 000 med virkning fra 1.1.2020.

Møtet ble hevet kl. 13:00.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

103/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
20/03567-9

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen

Forskning og innovasjon i SiV - desember 2020
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Styret ved SiV HF får et innblikk i forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forsknings- og innovasjonstema er hentet fra Aldring og Helse.
På 12 minutter vil forsker Bjørn Heine Strand presentere demensprevalens og nye forekomsttall som for første gang er basert på en norsk undersøkelse. Han vil også presentere demenskartet.no som er til bruk i helseplanlegging i Norge basert på geografiske områder.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør

Side 1 av 2
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Faktagrunnlag:
Dagens forsknings- og innovasjonstema er hentet fra Aldring og Helse. Forsker Bjørn
Heine Strand har sin hovedstilling ved Folkehelseinstituttet og har en bistilling i Aldring
og Helse.
Han vil presentere demensprevalens og nye forekomsttall som for første gang er basert
på en norsk undersøkelse. Aldring og Helse fikk dette oppdraget av HoD for en tid tilbake, og valgte da å benytte data fra HUNT (Helseundesøkelsen i Nord Trøndelag) og å
legge til noen egne spørsmål.
Det mest konkrete resultatet er demenskartet.no som er til bruk i helseplanlegging i
Norge, basert på geografiske områder. Det vil også bli gitt noen frampek på prosjekter
for videreutvikling av denne forskningen.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

104/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
20/00435-110

Saksbehandler: Jon Anders Takvam

Status Covid-19 pr desember 2020
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam gir i møtet en kort redegjørelse om
Covid-19-situasjonen ved Sykehuset i Vestfold HF.
Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør

Side 1 av 1
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

105/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
20/02405-3

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Ledelsens gjennomgang for SiV HF 2020
Vedlegg:
LGG Rapport foretaksnivå 2020 for SiV HF
Hensikten med saken:
Ledelsens gjennomgang 2020 er utført på alle fire ledelsesnivåer i helseforetaket etter
utløp av 2. tertial. Saken gir en kortfattet oppsummering av funn, vurderinger og tiltak
etter gjennomgangen på foretaksnivå.
Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen for ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 2020 til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør

Side 1 av 4
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Faktagrunnlag:
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28. oktober
2016 bestemmer i § 8 bokstav f, at hele styringssystemet skal gjennomgås og vurderes
systematisk minst én gang hvert år. Tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten skal ligge til grunn for gjennomgangen. Tiltaket skal sikre at styringssystemet fungerer som forutsatt, og skal bidra til kontinuerlig virksomhetsforbedring.
Ifølge forskriftens veileder kan ledelsens gjennomgang (LGG) bestå av disse aktivitetene:
a) Framskaffe og sammenfatte informasjon og resultater for virksomheten
b) Gjennomføre et møte hvor ledelsen gjennomgår det framlagte underlaget, treffe
beslutninger og legge en plan for hva som skal endres eller forbedres
c) Teste og implementere endringene, og sikre at disse har ønsket effekt
Gjennomgangen skal bidra til drøfting av følgende spørsmål:
a) Oppnås ønskede mål og resultater?
b) Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger?
c) Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring
av virksomheten?
Begrepet styringssystem defineres i veilederen som:
de aktiviteter som iverksettes for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere
virksomheten, slik at den samsvarer med helse- og omsorgslovgivningen.
Det tidligere begrepet internkontroll er ett av elementene i styringssystemet.
Ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 2019
Fram til 2019 ble ledelsens gjennomgang i Sykehuset i Vestfold HF gjennomført med stor
vekt på rapportering og risikovurdering på alle fire ledelsesnivåer. I 2019 ble det gjennomført en endring som innebar større vekt på systemvurdering. Informasjon fra løpende resultatrapportering gjennom året, samt vurdering av utsikter til måloppnåelse, lå
imidlertid til grunn for den systemfokuserte gjennomgangen.
Styret behandlet direktørens redegjørelse for ledelsens gjennomgang 2019 i møte 19.
desember 2019, sak 116/19. Av redegjørelsen framgikk det at SiVs styringssystem samlet sett ble vurdert å fungere etter forutsetningen. På overordnet nivå nådde SiV med få
unntak de mål som var satt både i OBD og gitt i foretaksmøtene i 2019. Dette gjaldt
både kvalitetsindikatorer og økonomiske indikatorer. Det ble imidlertid påpekt utfordringer med hensyn til økonomisk utvikling i to av helseforetakets klinikker, samt risiko for
sviktende måloppnåelse for resultatkravene gjennomsnittlig ventetid (1.2) og forekomst
av korridorpasienter (3.1.1). Betydelig ekstern usikkerhet var også knyttet til framtidig
foretakstilhørighet for nye Holmestrand kommune fra 1. januar 2020. Styret sluttet seg
direktørens vurdering og ba direktøren følge opp de forbedringsområder som var framhevet i redegjørelsen.
Ledelsens gjennomgang på foretaksnivå 2020
Endringen i 2019 ble videreført til ledelsens gjennomgang for 2020, men nå slik at hver
enkelt klinikk og divisjon selv kunne velge innretning for sin del av gjennomgangen, herunder gjennomgang i underliggende avdelinger og seksjoner. På foretaksnivå ble ledelsens gjennomgang avholdt i uke 42-44, med ett siste møte i uke 47.
Resultater, funn, vurdering og tiltak er sammenfattet i vedlagte hoveddokument. Rapporten er todelt; første del gir en vurdering av elementene i SiVs styringssystem i 2020,
mens andre del nærmere omtaler på behov for systemkorreksjon og tilhørende tiltak i
2020 og 2021.
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Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet 2020
Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet ble behandlet i direktørens ledergruppe
16. juni 2020, sak 94/20. Ledergruppen konkluderte med at systemet vurderes som velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Den foreslåtte tiltaksplanen ble samtidig godkjent og
iverksatt.
Vurdering:
Resultatoppnåelsen i 2020 er i vesentlig grad påvirket negativt av beredskapstiltak og
omprioriteringer gjennomført som følge av koronapandemien siden mars måned. Eventuell manglende måloppnåelse vil derfor i stor grad ha sammenheng med pandemitiltakene, og i noe mindre grad med svakheter i styringssystemet.
Det gjennomføres i 2020 også et betydelig organisasjonsutviklingsarbeid i SiV. Siktemålet er her i stor grad å forbedre den del av styringssystemet som gjelder organisering,
ressurser, prosedyrer og rutiner.
Del 1 Evaluering av SiVs styringssystem i 2020
Bærebjelken i SiVs foretaksledelse er ansvarliggjøring av ledere på alle fire nivåer, etter
prinsippet om «ledelse helt ut». Årlig inngåelse av lederavtaler er det sentrale verktøyet i
dette arbeidet. Avtalemetodikken vurderes fortsatt å bidra godt til realisering av de mål
som er satt for virksomhetens ulike deler.
Det rapporteres fortløpende om kvalitetsindikatorer og økonomisk utvikling til HSØ, til
styret for SiV og til ledergruppen. Rapporteringsmetodikken sikrer at alle som har et ansvar for driften av SiV har god oversikt over virksomhetens status og utvikling. De styringsmessige utfordringer som oppstår, identifiseres først gjennom løpende rapportering.
Ressursomdisponering som følge av korona-pandemien har ført at det i 2020 vil bli vanskelig å nå mange av de resultatkrav som eierforetaket stilte i februar 2020. Helse SørØst har i flere tilfeller derfor kansellert eller utsatt fristene for måloppnåelse. Disse avvikene skyldes dermed eksterne faktorer, og ikke kjennetegn ved SiVs styringssystem. Resultatenhetene i SiV har imidlertid arbeidet målbevisst for å hente inn etterslep, slik at
foretaket ved utgangen av andre tertial kan vise til relativt gode resultater. Helse Sør-Øst
har foreløpig ikke avklart hvordan de resterende, ekstraordinære midlene fra revidert nasjonalbudsjett 2020 skal fordeles blant foretakene.
Del 2 Behov for korreksjon av SiVs styringssystem for 2020-2021
SiV har to ulike kvalitetssystemer (EK og EQS). Dette kan innebære en risiko for feiloppslag, og kan gjøre det vanskelig å finne viktige prosedyrer. Dagens undergrupper for
meldte avvik kan forenkles, for å unngå feilregistreringer og for å oppmuntre til økt bruk
av avviksmeldinger. Arbeidet for å samle helseforetaket om ett kvalitetssystem er nå
inne i den avsluttende fasen.
I den avsluttende gjennomgangen på foretaksnivå er det også pekt på utfordringer og
skissert tiltak knyttet til utvikling av pasientkoordinatorfunksjonen, tydeliggjøring av
grensesnittet mot kommunehelsetjenesten ved hjemmeoppfølging, behov for satsing på
molekylærbiologi, samt utvikling av en mer klinikknær portørtjeneste ved pasienttransport.
Samlet vurdering
På overordnet nivå når SiV med få unntak de mål som er satt både i OBD og gitt i foretaksmøtene i 2020, etter at enkelte mål er kansellert eller modifisert med henvisning til
pandemien. Dette gjelder både kvalitetsindikatorer og økonomiske indikatorer. Gjennom
løpende rapportering er det imidlertid identifisert utfordringer, som det blir viktig å løse i
løpet av de kommende månedene.
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Det har i 2020 vært gjennomført noe færre eksterne tilsyn og revisjoner, som følge av
omprioriteringer under pandemien. De tilsyn og revisjoner som er gjennomført, viser likevel at virksomheten ved i SiV i all hovedsak drives godt i tråd med gjeldende lover,
forskrifter og faglige anbefalinger.
Samlet vurderes SiVs styringssystem å fungere etter forutsetningene. Det vil imidlertid
alltid være en utfordring å sikre ansvarliggjøring av ledere på alle fire nivåer. Direktørens
iverksatte program for organisasjonsutvikling og lederutvikling er ment å skulle møte
disse utfordringene, og arbeidet vil fortsette inn i 2021.
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Ledelsens gjennomgang av styringssystemet for SiV HF
Andre tertial 2020
Hoveddokument foretaksnivå
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28. oktober 2016 bestemmer i § 8 bokstav f, at hele styringssystemet skal gjennomgås og vurderes systematisk minst én gang
hvert år. Tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten skal ligge til grunn for gjennomgangen. Tiltaket skal sikre at styringssystemet fungerer som forutsatt, og skal bidra til kontinuerlig
virksomhetsforbedring. Den såkalte Forbedringsmodellen ligger til grunn for forskriften, der planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering inngår i en syklisk enhet.
Ifølge forskriftens veileder kan ledelsens gjennomgang (LGG) bestå av disse aktivitetene:
a) Framskaffe og sammenfatte informasjon og resultater for virksomheten
b) Gjennomføre et møte hvor ledelsen gjennomgår det framlagte underlaget, treffer beslutninger og legger en plan for hva som skal endres eller forbedres
c) Teste og implementere endringene, og sikre at disse har ønsket effekt
Gjennomgangen skal bidra til drøfting av følgende spørsmål:
a) Oppnås ønskede mål og resultater?
b) Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger?
c) Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av virksomheten?
Styringsdokumenter
o Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten av 28. oktober 2016
o Helsedirektoratets veileder til forskriften, sist oppdatert 29. oktober 2018
o Oppdrags- og bestillingsdokument (OBD) 2019 og 2020 fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ)
o [Risikovurdering av OBD 2020 er ikke gjennomført på foretaksnivå våren 2020]
o Protokoll fra foretaksmøter 2020 og tidligere for SiV
o Årlig melding 2019 og årsberetning 2019
o Eksterne revisjoner og tilsyn
o Kvalitetshåndboken for SiV (EK)
o LGG for ytre miljø 2020 (DLG 16. juni 2020, sak 94/20)
o Avviksmeldinger og forbedringsforslag (EQS)
o HMS-rapporter
o Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2020
o Brukerundersøkelser
o Kompetanseplaner
o Andre risikovurderinger
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Del 1 Evaluering av SiVs styringssystem i 2020
1.1 Vurdering av virkemidler for måloppnåelse
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 8
OBD Oppdrags- og bestillingsdokument 2020 fra HSØ
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.1.7 System for styring og ledelse og Eksterne ref
SiV Budsjett for 2020
SiV Lederavtalene nivå 2 for 2020
Vurdering og
Lover og forskrifter
oppfølging
Området «Eksterne referanser i Kvalitetshåndbok for SiV (EK/EQS) gir oversikt
over og tilgang til lover, forskrifter (Lovdata), veiledere, brosjyrer, nasjonale
handlingsprogram etc. Løsningen vurderes å fungere tilfredsstillende.
Det legges for 2021 ikke opp til vesentlige endringer av løsningen for oppdatering på lov- og forskriftsgrunnlag. Imidlertid introduseres ventelig ny intranettløsning høsten 2020, som kan supplere de verktøy som finnes i kvalitetshåndboka.
Nasjonale retningslinjer
SiV følger de nasjonale retningslinjene for sykehusdrift, herunder pasientbehandling.
Det er etter hvert kommet flere og bedre data gjennom lokale, regionale og
nasjonale kvalitetsregistre. Mer moderne teknologiske plattformer gjør at
data kommer raskere enn før. Resultater og data brukes i forbedringsarbeid.
Det vurderes imidlertid fortsatt å være et forbedringspotensial når det gjelder løpende bruk av aktivitetsdata.
Lederavtaler
Administrerende direktør inngår hver høst lederavtaler med de seks klinikksjefene og direktøren for Servicedivisjonen. Avtalene skal bidra til å ansvarliggjøre linjeledere på alle nivåer, og skal tydeliggjøre deres ansvar for at SiV
innfrir oppdrag og bestilling. Ansvaret er operasjonalisert ved et sett av målkrav eller kvalitetsindikatorer. Avtalene med ledere på nivå 2 danner grunnlag for klinikksjefenes lederavtaler med avdelingssjefene (nivå 3) og seksjonslederne (nivå 4).
Lederavtalene er et av kjerneelement i styringen av helseforetaket, og vurderes å bidra godt til realisering av de mål som er satt for virksomheten. Avtalene er imidlertid ikke alene tilstrekkelig for god måloppnåelse.
Helseforetakets eget verktøy, Rapportalen, benyttes også aktivt i arbeidet
med resultatoppfølging.
Det forventes for 2021 bare gjennomført mindre justeringer av indikatorsettene for lederavtalene. Det kan vurderes å la valg av indikatorer variere noe
mer mellom fagområdene. For Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
er for eksempel andel video- og telefonkonsultasjoner lagt til som indikator.
Slike konsultasjoner er tatt i bruk i utstrakt grad under Korona-pandemien.
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Kvalitetsindikatorer
Det rapporteres månedlig til styret for SiV og til HSØ på en rekke kvalitets- og
styringsindikatorer, bl.a. økonomi, aktivitet, korridorpasienter, pakkeforløp,
fristbrudd og ventetid. Nasjonale kvalitetsindikatorer rapporteres tertialvis og
årlig. I årlig melding rapporterer SiV til HSØ om realisering av mål og måltall
satt i OBD.
Rapporteringsrutinene vurderes å gi tilfredsstillende oversikt over de forhold
som påvirker SiVs evne til å levere tjenester i tråd med OBD.
Det legges for 2021 ikke opp til vesentlige endringer av metodikken for oppfølging av kvalitetsindikatorene. I 2020 er det innført et nytt kvalitetstiltak,
med lokale forbedringspunkter for de ulike enheter. På grunn av korona-pandemien er tiltaket er utsatt til 2021.
Økonomi
Budsjettprosessen i SiV starter cirka ett år før budsjettåret), og avsluttes etter
ett år med inngåelse av lederavtaler med alle ledere basert på budsjettet som
styret vedtar. Sentralt i budsjettprosessen er «Torpkonferansen», som er administrerende direktørs strategi- og budsjettkonferanse. Deltagere er direktørens ledergruppe. I konferansen behandles strategiske tema og satsningsområder, og det tas det stilling til konkrete tiltak for stadig utvikling av Sykehuset
i Vestfold. Kostnadskrevende, prioriterte endringer og tiltak inngår i en samlet konklusjon av de økonomiske rammeforutsetningene som skal legges til
grunn for det videre budsjettarbeidet for det kommende året. All erfaring viser at for å nå ambisjonene for det kommende året, må det skapes «merverdi» på ca. 1 prosent av SiVs brutto budsjett, dvs. 50 – 60 mill. kroner. Samlet merverdikrav besluttes av direktøren og fordeles på klinikker og staber
som så fordeler internt på underliggende avdelinger og seksjoner. Merverdikravene forventes innfridd gjennom prioriterte tiltak for å øke inntekter
og/eller senke utgifter.
Det rapporteres månedlig på økonomisk utvikling og på resultatindikatorer i
direktørens ledergruppemøter, samt i hvert styremøte. I hver klinikk rapporteres det også månedlig til klinikksjefen.
Budsjettarbeid og økonomisk kontroll følger en metodikk som er godt innarbeidet og vel kjent hos SiVs 200 ledere med resultatansvar. I hovedsak bidrar
metodikken til at resultatmål nås og budsjettrammer holdes.
Korona-pandemien har stilt økonomistyringsarbeidet på prøve både på foretaksnivå og i hver klinikk. De ordinære kravene til økonomistyring er blitt fraveket, for å imøtekomme løpende beredskapsbehov. Det er en utfordring å
sikre at de ekstraordinære utgiftene til pandemirelaterte tiltak ikke avsetter
seg som faste utgifter etter pandemien.
Miljøledelsessystemet
LGG for miljøstyringssystemet 2019-2020 ble avsluttet med behandling i direktørens ledergruppe 16. juni 2020, sak 94/20. Til grunn for gjennomgangen
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lå også en revisjon av miljøledelsessystemet, utført av DNV GL i perioden januar-februar 2020.
Ledergruppen konkluderte med at SiVs miljøledelsessystem vurderes som
velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Tiltaksplanen ble godkjent og iverksatt.
Kompetanse, opplæring og rekruttering
Flere fagmiljø ved SiV er sårbare med tanke på å rekruttere og beholde kompetanse. Ved rekruttering er det dessuten utfordrende å prioritere og utvikle
nye kompetanseområder framfor eksisterende områder. Det å sikre faglige
utviklingsmuligheter, forskningsmuligheter og et godt omdømme er viktig for
å rekruttere og beholde kompetanse.
Samhandling internt og eksternt
Internt har SiVs klinikker som følge av Korona-pandemien samarbeidet tett og
har sammen fått til gode løsninger. Personalet har gått inn i andre funksjoner
og oppgaver, og det har vært utstrakt fleksibel bruk av senger
SiVs klinikker og avdelinger har flere arenaer for samarbeid og erfaringsutveksling. Kirurgisk klinikk har nært samarbeid med akuttmottaket, som er tilknyttet Medisinsk klinikk. Klinikk for medisinsk diagnostikk og Servicedivisjonen er en viktig samarbeidsparter for de øvrige fem klinikkene. Det er etablert en møteserie om teknologi og IKT, der klinikkenes ledelse møter teknologidirektør og ansatte i IKT og e-helseavdelingen.
I noen tilfeller utløser nye tiltak i én klinikk økte kostnader i andre enheter.
Dette kan for eksempel gjelde Servicedivisjonen, som tidvis kan komme for
sent inn i utviklingsprosesser.
Eksternt gir samhandlingsutvalg (SU) og samarbeidsavtaler med kommunene
i opptaksområder et godt bidrag til utvikling av sammenhengende helsetjenester i Vestfold. Fra nyttår 2021 opprettes helsefellesskap, i partnerskap
med de seks kommunene i SiVs opptaksområde. Siktemålet er å styrke felles
planlegging for pasientgrupper som trenger tilbud fra både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Helsefellesskapet skal også involvere
toppledelsen i kommunene og helseforetaket i større grad.
Samhandlingsavvik skyldes gjerne mangelfull informasjonsflyt ved utskrivning, men kan også oppstå ved overflyttinger internt i SiV.
Samhandlingen med kommunene er også forsterket på området laboratorierådgivning, i direkte kontakt med fastlegene og sykehjemmene.
Det er utviklet formalisert samarbeid med flere av de andre helseforetakene i
foretaksgruppen, blant annet Sykehuset Telemark og Vestre Viken. Det har
vært diskutert et enda nærmere samarbeid med Sykehuset Telemark om rehabilitering, men mandat er foreløpig ikke konkretisert. Det holdes også årlige samhandlingsmøter mellom radiologisk avdeling og private institutter i
regionen.
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1.2 Vurdert risiko for manglende måloppnåelse 2020
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 6 d og 6 e
[Det ble ikke fattet styrevedtak våren 2020 om risikovurdering av OBD 2020]
Resultatoppnåelsen i 2020 er i vesentlig grad påvirket negativt av beredskapstiltak og omprioriteringer gjennomført som følge av koronapandemien siden mars måned. Eventuell manglende måloppnåelse vil derfor i stor grad ha sammenheng med pandemitiltakene, og i noe mindre grad med svakheter i styringssystemet.
Metodisk skal risikovurderingen kombinere vurdert sannsynlighet for og vurderte konsekvenser av et
uønsket resultat. Sannsynlighet graderes i fem trinn fra svært liten til svært stor sannsynlighet for at
noe uønsket vil skje. Konsekvens graderes i fem trinn fra ubetydelig til svært alvorlig konsekvens for
måloppnåelse. Risiko er produktet av sannsynlighetsgrad og konsekvensgrad, basert på den informasjon som var tilgjengelig på vurderingstidspunktet.
Hvert risikoområde inntas i en fargekodet matrise:
o Rød celle: Områder med skår >14, betyr at tiltaksplan skal utarbeides
o Gule celle: Områder med skår 5-14, betyr at tiltaksplan kan vurderes utarbeidet
o Grønn celle: Områder med <5, betyr særskilte tiltak ikke må iverksettes
Risikoområde
Planlagt aktivitet
oppnås ikke
Redusere unødvendig venting og
variasjon i kapasitetsutnyttelse
Passert planlagt
tid

Korridorpasienter

Bruk av bredspektrede antibiotika

Beskrivelse
Enkelte klinikker når ikke mål
om økonomisk balanse
Utfordrer god samhandling
og intern logistikk og gir økt
pasientsikkerhetsrisiko

Mulige konsekvenser
Uheldig for sykehusets drift- og
økonomisk situasjon

Når ikke OBD-mål om at
minst 93% av avtalene skal
overholdes i 2020 innenfor
flere fagområder
Når ikke mål om at andel
korridorpasienter skal være
0

Når ikke OBD- mål om 30%
reduksjon

5

S
4

K
5

R
20

5

3

15

Fare for forsinket behandling,
dårligere behandlingsresultat
og dårlig omdømme

5

3

15

Risiko for pasientsikkerhet og
fare for pasientskade ved høyt
belegg. Redusert mulighet ot å
ivareta taushetsplikt og informasjon mv.
Økt risiko for resistensutvikling

3

4

12

3

2

6

105/20 Ledelsens gjennomgang for SiV HF 2020 - 20/02405-3 Ledelsens gjennomgang for SiV HF 2020 : LGG Rapport foretaksnivå 2020 for SiV HF

Journalført i Public 360°

1

2

Sannsynlighet
3

5

Konsekvens

4

4
Økonomisk balanse

5

Korridorpasienter
Venting og kapasitetsutnyttels /
Passert planlagt tid

3

2

Bredspektrede
antibiotika

1

1.3 Status og oppfølging etter eksterne revisjoner og tilsyn 2019-2020
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6g, 7c, 8e og 9
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.1.7.7 Eksterne tilsyn og revisjoner
Vurdering og
oppfølging
Arbeidstilsynet (09.-17.01.2019): Tilsyn i ambulansetjenesten
Avvik:
1. Plan for BHT-bistand
2. Opplæring om vold og trusler
3. Rutine for vask/ desinfeksjon av arbeidstøy
Status:
Avsluttet. Avtaler om BHT utarbeidet etter mal fra Østfold.
Konsernrevisjonen (2019): Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen
Avvik:
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.
Status:
Avsluttet
Statens legemiddelverk (22.-23.05.2019): Tilsyn ved blodbanken, Sykehuset i
Vestfold HF, Tønsberg, Sandefjord, Larvik
Inspektørenes generelle inntrykk er at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Inspektørenes inntrykk er videre at blodbanken har meget god kvalitetsforståelse og tilfredsstillende kvalitetsstyring. Generelt etterleves kvalitetsstyringssystemet, men implementeringen er i noen
få tilfeller mangelfull.
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Avvik i kvalitetsstyringssystemet er klassifisert av Legemiddelverket som
«andre avvik»:
o Dokumentstyring og utfylling av dokumentasjon er enkelte steder mangelfull (5 observasjoner)
o Kvalitetssystemer er i enkelte tilfeller ikke tilstrekkelig implementert (2
observasjoner)
o Rutinene for håndtering av blodgivere over 65 år er ikke tilfredsstillende
(1 observasjon)
Status:
Avsluttet
DNV GL (Uke 5/20): Periodisk revisjon
Avvik; særlig:
o Merking og lagring av kjemikalier til destruksjon var ikke iht retningslinjer.
o Varsellampe for lagring av Xylolkum var lite hensiktsmessig plassert mht
overvåkning av oppsamlingsfat.
o Systematikk for oppdatering av stoffkartotek, opplæring i, og bruk av
stoffkartotek fremstår som noe mangelfull.
Status:
Avsluttet
Sandefjord kommune (Mai 2020): Postalt tilsyn Søndre Vestfold DPS avd Preståsen
Avvik:
Status:
Avsluttet
Riksrevisjonen (pågår): Forvaltningsrevisjon av myndighetenes arbeid med å
sikre god behandling og oppfølging av personer med psykiske plager og lidelser
Avvik:
Status:
Riksrevisjonen sendte ut spørreskjema til ledere i KPA i uke 7 i 2020, men ut
over det er det ingen ytterligere informasjon mottatt om forvaltningsrevisjonen.
Helsetilsynet (Mars 2020): Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på
mennesker- egenvurdering
Avvik:
Status:
Svar sendt
Riksrevisjonen (Juni 2020): Forvaltningsrevisjon av investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr i helseforetakene
7
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Avvik:
Status:
Pågår
Arbeidstilsynet (22.10.2020): Tilsyn psykisk helse voksne, Tønsberg Granli
Avvik:
Status:
Endelig rapport etter tilsyn foreligger ikke ennå.
Arbeidstilsynet (29.10.2020): Tilsyn DPS Vestfold, Larvik Furubakken
Avvik:
Status:
Endelig rapport etter tilsyn foreligger ikke ennå.
Riksrevisjonen (Våren 2020): Kliniske behandlingsstudier i helseforetakene
Avvik:
Status:
Svar sendt
Arbeidstilsynet (09.-17.01.2019): Tilsyn i barne- og ungdomspsykiatrien
Avvik:
Pålegg varslet
Status:
Endelig rapport etter tilsyn foreligger ikke ennå.

1.4 Status og oppfølging etter interne revisjoner
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6g, 7c, 8e og 9
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.1.7.6 Intern revisjon
Vurdering og
3.tertial 2019:
oppfølging
- Legemiddelberedskap Kirurgisk og Medisinsk klinikk. I samarbeid med Sykehusapoteket er en arbeidsgruppe i gang med å utarbeide nye prosedyrer, revidere eksisterende, samt utarbeide forslag til ny tekst i gjeldende
avtale med Sykehusapoteket.
- Oppfølging av handlingsplan etter besøk av Sivilombudsmannen i Psykiatrisk fylkesavdeling, akuttpsykiatriske seksjoner i 2018
- Ytre miljø
- Pasientsikkerhet, Kirurgisk klinikk
Annet
- Trygg utskrivning – kartlegging av kvaliteten på innholdet i utskrivningssamtalen i 2019
1.tertial 2020:
8
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-

Håndtering av blod og blodkomponenter, Medisinsk og kirurgisk klinikk,
uke 7-9-10. Revisjonsrapporten er ikke ferdigstilt. Utkast ventes ferdig i
løpet av høsten.
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Del 2 Behov for korreksjon av SiVs styringssystem for 2020-2021
2.1 Eksterne og interne faktorer som kan påvirke styringsevne og styringssystem
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6, 7 og 9
Vurdering og
Eksternt er det viktig at Sykehuspartner HF styrker sitt arbeid med årlige kunoppfølging
deplaner, slik at virksomhetsplanleggingen kan baseres på realistiske forventninger til leveranser.
Ny teknologi styrker AMKs fleksibilitet med hensyn til drift og lokalisering. En
følge av dette er AMK-strukturen vil kunne bli revurdert innen overskuelig
framtid. AMK-sentralen i Tønsberg betjener i dag 28 kommuner i Vestfold og
Telemark.
Internt registreres det enkelte steder manglende etterlevelse av prosedyrebeskrivelser, som fører til mangelfull flyt i arbeidsprosesser, rekrutteringsvansker og tap av dyktige medarbeidere, svekket brukerinvolvering, samt utilstrekkelig kompetanse i systematisk forbedringsarbeid.
Rekruttering av riktig fagkompetanse er en økende utfordring for teknisk drift
av SiVs bygningsmasse og utstyr. Varierende etterlevelse av prosedyrer for
behandling av pasientdokumentasjon gir Dok.senteret betydelig merarbeid
med skanning.

2.2 Behov for overordnet endring av styringssystemet
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6, 7, 9 og 9 c
Vurdering og
SiV har to ulike kvalitetssystemer (EK og EQS). Dette kan innebære en risiko
oppfølging
for feiloppslag, og gjøre det vanskelig å finne viktige prosedyrer.
Det er viktig at funn under ledelsens gjennomgang følges systematisk opp
gjennom tiltaksplaner. Dette kan for eksempel gjelde utvikling av bedre rutiner for brukermedvirkning og tettere relasjon mellom sengepost og diagnostiske tjenester.
På enkelte områder vurderes SiV å ha utilstrekkelig kompetanse i systematisk
forbedringsarbeid. Forskning og kvalitetsforbedring er definert som et satsingsområde, og flere tiltak er definert. Blant annet arbeides det med å etablere to kvalitetsregistre innen psykisk helsevern (BUP og VOP). I tillegg er det
varslet et nasjonalt kvalitetsregister for TSB. Det er også satt mål om å innhente systematisk tilbakemelding fra 2000 brukere i 2020. Mer systematisk
arbeid for kvalitetsforbedring, pasient og brukersikkerhet er med bakgrunn i
dette et eget fokusområde med flere tiltak.
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2.3 Behov for endring av pasientfokus og brukermedvirkning
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 7 e, 8 d og 9
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.7 Pasient og pårørende
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.1.7.4 Brukermedvirkning
Brukerundersøkelser
Vurdering og
Pasienter og pårørende er i hovedsak tilfredse med den behandling de får ved
oppfølging
SiV. Samtidig er det viktig å ivareta og følge opp dem som ikke er fornøyd. Aktuelle tiltak er internopplæring av ansatte, gode saksbehandlingsrutiner ved
klager, samarbeid med brukerrepresentanter og –utvalg, og samarbeid med
PBO, NPE og tilsynsmyndigheter. Tiltak som «Hva er viktig for deg-dagen» bør
benyttes som en mer sentral kilde for brukerrespons.
I likhet med 2019, har det også til nå i 2020 vært et økende antall uønskede
pasienthendelser, der hyppigste enkeltårsak er legemiddelfeil. Innføringen av
Metavision har vært og er krevende. Lav brukervennlighet vil fortsatt i noen
tid være en utfordring.
2.4 Behov for endring av ressurser
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6c, 6f, 7b og 9a
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.8 Opplæring/ utdanning av helsepersonell
Kompetanseplaner
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.4 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
HMS-rapporter
Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2020
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.3 Ressurser
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.4.7 Brannforebyggende arbeid
Vurdering og
Økonomi
oppfølging
Det er en utfordring for økonomimodellen at tiltak som genererer kostnader i
én resultatenhet kan utløse gevinst i en annen enhet, uten at noen del av gevinsten tilfaller førstnevnte enhet. Denne utfordringen forsterkes med
økende andel komplekse, inneliggende pasienter.
Kompetanse
Lederansvaret i SiV er å gi pasienten diagnose, behandling og pleie av god
kvalitet, basert på god teoretisk og praktisk kunnskap. Derfor er det krav til
alle ledere om en årlig gjennomgang av kompetanseplaner i egen enhet og
for den enkelte medarbeider.
Strategisk kompetansestyring er kritisk viktig de kommende årene, og er derfor utgangspunktet for ett av seks strategiske innsatsområder. Det er besluttet en kompetansestrategi, med handlingsplan, for neste 4-årsperiode. I tillegg er det vedtatt å iverksette en elektronisk kompetanseportal, som skal
sikre oversikt, kvalitet og forenkle dette arbeidet.
Opplæring
Det er pekt på behov for å styrke og synliggjøre de interne opplæringsprogrammene. Nyansattprogrammet er endret og revidert fra oktober 2019 og
inneholder flere nye obligatoriske kompetansetiltak for å sikre at nyansatte
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blir raskere kompetente og trygge i rollene. Både kompetanseprogram for nyutdannede sykepleiere og traineeprogram for 12 utvalgte, nyutdannede sykepleiere har mål om det samme.
Omlegging av LiS-utdanningen går som planlagt, og utvikling av flere lokale
obligatoriske kompetansetiltak skal bidra til at leger i spesialistutdanningen
kan nå flere av læringsmålene i SiV, i stedet for andre steder.
Rekruttering
Utdanning prioriteres innenfor noen særlige rekrutteringssvake legespesialiteter og spesialsykepleiere som anestesi, operasjon og intensiv.
SiV finansierer 28 utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. Målet er å sikre
egenrekruttering til disse driftskritiske stillingene.
HMS
Alle ledere er tillagt et omfattende HMS-ansvar. Det må kontinuerlig legges
vekt på det forebyggende arbeidet, slik at arbeidsmiljøet er godt, sikkert og
helsefremmende. HAMU og klinikk-AMUene behandler og følger systematisk
opp gjennom planer og rapportering på indikatorer.
Det jobbes særlig med forebygging innenfor:
- innsats for å redusere sykefraværet
- handlingsplan mot vold og trusler
- AML-brudd
- systematisk oppfølging etter undersøkelsen ForBedring
Bygningsmasse
Store deler av SiVs bygningsmasse er av ny eller nyere dato. Deler av den
eldre bygningsmassen, som bygg A og B ved SiV Tønsberg, er besluttet revet
og erstattet av nybygg under Tønsbergprosjektet.
Utenfor sykehusområdet i Tønsberg sentrum er det notert behov for nye lokaler for Glenne regionale senter for autisme. Det arbeides med en plan for
bygningsmassen på Granli. I løpet av 2021 vil der bli bygget et treningsbygg
på Linde.
Brannvern
Styringssystemet for brannvern beskriver overordnet brannvernstrategi bl.a.
brannvernorganisasjon, årshjul, forebyggende tiltak samt opplæring og øvelser. Alle ansatte skal gjennomgå opplæring og øvelser, slik det er beskrevet i
overordnet rutine. Alle ansatte blir tildelt kompetanseplaner for brannvernopplæring i Kompetanseportalen. Ansvar for brannvernarbeidet ligger hos
den enkelte leder, som bl.a. har adgang til å kontrollere ansattes gjennomføring av kurs i Kompetanseportalen. Tilsvarende oversikt kan hentes ut for
hele foretaket, og viser at det er en del å gå på når det gjelder etterlevelse av
SiV’s rutiner, uten at det er satt et overordnet krav/forventning til dette.
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Beredskap
SiVHF jobber etter proaktiv metode og stabsmetodikk ved beredskapshendelser. I løpet av 2020 har vi samlet planverket på overordnet nivå i tre delplaner:
•
Ekstern ulykke
•
Interne hendelser
•
CBRNE
Helseforetaket har vært i grønn beredskap i det meste av 2020, som følge av
korona-pandemien. På grunn av den pågående hendelsen har det i mindre
grad vært avholdt øvelser for foretakets beredskapsledelse.
Øvelser og hendelser dokumenteres og rapporteres i HelseCIM. Varslingsøvelser via Everbridge gjennomføres to ganger pr år; én i juni og én i desember.

2.5 Behov for endring av dokumentsikkerhet og –styring
Virkemidler
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 5, 6 c, 7 a og 7 c
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.1.7.2 Dokumentstyring
SiV Kvalitetshåndboka, kap 1.1.8 Sakarkivsystem
Vurdering og
Kvalitetshåndboka beskriver normer og rutiner for forvaltning av SiV styrende
oppfølging
dokumenter, herunder systemtilgang, dokumentutarbeidelse, eksterne referanser, høringer og rutine for godkjenning av dokumenter. SiV benytter i utgangspunktet verktøyet EK, men to av klinikkene benytter EQS.
Det vurderes som uheldig at to ulike dokumentstyringssystemer benyttes i
SiV. Det arbeides med å etablere et felles kvalitetssystem, og det er vedtatt at
EK blir felles dokumentasjonssystem. Det vurderes også om EK er hensiktsmessig som nytt avvikssystem, men det er foreløpig ikke trukket noen konklusjon.
Flere av klinikkene innehar sertifiseringer etter internasjonale standarder. Laboratoriene ved Klinikk for medisinsk diagnostikk er for eksempel akkreditert
etter ISO-standard 15189, mens Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
er akkreditert av Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities
(CARF).
Kvalitetshåndboka beskriver også normer og rutiner for dokumenthåndtering
og administrativ saksbehandling i SiV. Som saksbehandlings- og arkivsystem
benyttes verktøyet Public 360. Det bør vurderes tiltak for å styrke utnyttelsen
av systemet.
Rutinene for dokumenthåndtering og administrativ saksbehandling vurderes
som tilfredsstillende.
Det legges for 2021 ikke opp til noen vesentlig endring av metodikken for dokumentstyring, dokumenthåndtering eller administrativ saksbehandling.
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2.6 Tiltaksplan 2020-2021
Ledelsens gjennomgang har avdekket behov for justering av prosedyrer og tiltak på enkelte områder. Her følger en oversikt over forbedringstiltak:
Styrking av funksjon for pasientforløp og -fordeling
Gode pasientforløp forutsetter god intern samhandling. Et akuttsykehus vil
være utsatt for store variasjoner i pasienttilstrømming og i pasientbelegg.
Dette kan utfordre pasientsikkerheten og medføre pasientopphold på korridor eller til utlokalisert sengepost (såkalt satellitt). Det har vært vanskelig å få
til en god løsning for pasientkoordinering, og ulike tilnærminger har vært forsøkt. Ledelsen i Medisinsk klinikk starter opp en prosess der målet er bedre
koordinering av pasientforløp og -fordeling, basert på etablering av akutt- og
mottaksmedisin som en fast legeressurs i Akuttsenteret, utvikling av logistikkkompetanse samt forbedring av digitale løsninger. Pasienter som innlegges i
Akuttsenteret skal få en initial vurdering som ivaretar diagnose og behandlingstiltak i et individperspektiv, og som også ivaretar gode pasientforløp og
logistikk i et sykehusperspektiv. Videre er det behov for gode samarbeidsrutiner mellom sengeposter for å oppnå riktig behandlingsnivå og samtidig motvirke skjevfordeling.
En bedre definisjon av grensesnittet mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste ved hjemmeoppfølging
Introduksjon av tiltak for hjemmeoppfølging av pasienter i spesialisthelsetjenesten, vil i noen tilfeller kunne utfordre definisjonen av ansvarsområder for
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Problemstillingen bør
vurderes nærmere i forbindelse med prosjekter knyttet til det nye helsefellesskapet. Et samhandlingsprosjekt har særlig fokus på identifisering, forebyggende tiltak og tilpasset behandling for utsatte grupper av eldre pasienter
(skrøpelige).
Pasientsikkerhet og kvalitet
For å videreutvikle det systematiske forbedringsarbeidet innenfor strålegivende utstyr samt ta i bruk ny teknologi (AI) ved SiVHF vil det være formålstjenlig å se på hvordan man kan bygge opp en hensiktsmessig, tverrfaglig
kompetansegruppe i KMD/SiV, med fagspesialiteter som kan underbygge
dette, for eksempel fysikere, ingeniører, statistikere mfl.
Vurdere å introdusere leveringsavtaler for Servicedivisjonen
Det etableres leveringsavtaler mellom Servicedivisjonen og den enkelte klinikk i løpet 2021.
Etablere enhetlig styringssystem
SiV har flere systemer som bidrar til et overordnet styringssystem. Det er potensial for optimalisering av brukergrensesnitt og mer effektiv forvaltning.
Det er behov for å vurdere å etablere et helhetlig system for kvalitet ved SiV,
som gir oversikt over lovpålagte oppgaver, styringskrav, egne krav og forbedringsarbeid. SiV igangsetter et arbeid med sikte på å ta i bruk ett helhetlig
kvalitetssystem. EK skal være felles dokumentstyringssystem, og skal også utredes som eventuelt felles avvikssystem.
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Strategisk innsatsområder
Det gjennomføres kontinuerlig betydelig organisasjonsutviklingsarbeid i SiV.
Ny og endret bygningsmasse gir moment til å videreutvikle organisasjonen.
Gjennom strategiske innsatsområder knyttet til ledelses- og lederutvikling,
teknologi og digitalisering og avklaringer av driftskonsepter, organisering og
dimensjonering med endret infrastruktur, skal SiV møte utfordringene i årene
som kommer.
De strategiske innsatsområdene gir grunnlag for å utvikle styringssystemet på
områder som gjelder organisering, ressurser, prosedyrer, rutiner, arbeidsprosesser og teknologi. Arbeidet skal føre til at organisasjonens evne til endring
og forbedring styrkes vesentlig.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

106/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
19/10540-6

Saksbehandler: Torgeir Grøtting

Nasjonalt kvalitetsindikatorsett og oppfølging av et mindre utvalg
indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet - desember 2020
Vedlegg: Nasjonale kvalitetsindikatorer - oppsummering november 2020
Hensikten med saken:
Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er oppdatert og saken oppsummerer resultater på et
utvalg av indikatorene.
Forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Administrerende direktør bes i et antall senere møter benytte enkelte av
kvalitetsindikatorene til å områder der kvalitetsforbedringer bør oppnås.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Riksrevisjonens «Dokument 3:2 (2018–2019) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av
statlige selskaper – 2017» viste at de fleste styrene i Helseforetakene fikk informasjon
om resultatene av de helsepolitiske målene i månedsrapporter og tertialvise eller
halvårlige rapporter. Videre fikk også de fleste styrene i helseforetakene oversikt over
utviklingen over tid på sentrale indikatorer.
Undersøkelsen viste imidlertid at styrene i helseforetakene i liten grad fikk informasjon
om kvalitet og pasientsikkerhet utover de områdene det er stilt krav til
oppdragsdokumentene. Riksrevisjonen pekte på at det ikke nødvendigvis er på disse
områdene HFene har størst utfordringer.
Riksrevisjonen trakk derfor konklusjonen «Mange av styrene i både helseforetak og
regionale helseforetak ivaretar ikke godt nok sitt ansvar for å påse at styringssystemet
fungerer».
I sak 41/2019 Nasjonalt kvalitetsindikatorsett og oppfølging av et mindre utvalg
indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet behandlet styret spørsmål om hvordan styret
kan arbeide med styringsinformasjon om kvalitet- og pasientsikkerhet. Vedtak i saken
var
1. Oppdrag og bestilling – styringsmålene
a. Disse indikatorene foreslås det å rapportere på som tidligere, i ordinær
rapportering i hvert styremøte.
2. Nasjonale kvalitetsindikatorsett / kvalitetsregistre og andre kilder
a. Fortløpende informere styret etter oppdateringer av indikatorsettet på
eventuelle indikatorer der SiV skiller seg ut, både negativt og positivt.
3. Administrerende direktør legger årlig frem for styret en større samlet gjennomgang
av kvalitetsarbeidet ved helseforetaket.
Som oppfølging av ovennevnte sak ble styret 19.12.2020 forelagt sak 117/19 Nasjonalt
kvalitetsindikatorsett og oppfølging av et mindre utvalg indikatorer for kvalitet og
pasientsikkerhet. Styret fattet da følgende vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Administrerende direktør bes i et antall senere møter benytte enkelte av
kvalitetsindikatorene til å belyse områder der kvalitetsforbedringer bør oppnås.
Denne saken er oppfølging av vedtakets punkt 2.
Kilde til kvalitets- og pasientsikkerhetsinformasjon
Det er i alle hovedsak fire ulike kilder til informasjon om kvalitets og pasientsikkerhet.
Dette er Nasjonale kvalitetsregistre, Nasjonalt kvalitetsindikatorsett (NKI-systemet) og
lokale kvalitetsregistre, samt virksomhetsdata.
Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem
Helsedirektoratet har siden 2012 hatt et lovpålagt ansvar for å utvikle, formidle og
vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten. Ansvaret er
hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §12-5 og spesialisthelsetjenesteloven §7-3.).
En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det
området som måles. De nasjonale kvalitetsindikatorene er et sett av slike indirekte mål
som skal måle hvorvidt helsetjenesten leverer kvalitet etter definerte kriterier. Det er
vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:
 Strukturindikatorer (rammer, ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre
m.m)
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Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling)
Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)

Til sammen skal kvalitetsindikatorene si noe om den samlede kvaliteten innen utvalgte
områder av helse- og omsorgstjenesten. Helsemyndighetene ønsker at pasienter,
pårørende, helsepersonell, ledere og politikere og befolkningen generelt skal få bedre
kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten. Samtidig er det ikke mulig å gi
et objektivt mål på kvalitet. Høy overlevelse, kort ventetid på behandling, få
sykehusinfeksjoner og god kommunikasjon mellom sykehusene, pasientens fastlege og
helse- og omsorgstjenesten i kommunene er alle forhold som bidrar til den totale
kvaliteten på helsetjenesten.
Som ledd i arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste er regimet rundt nasjonale
kvalitetsindikatorer i endring. Frem til 2015 hadde man 30 indikatorer hvorav 14 var
omfattet av tertialvis oppdatering. I dag består Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem av 174
inikatorer og antallet indikatorer både utvides og revideres stadig (se vedlegg for oversikt
over alle indikatorene). 103 av indikatorene ble oppdatert 3. desember i år:

Enkelte indikatorer oppdateres ofte, mens andre indikatorer, som fem års overlevelse
etter utvalgte sykdommer, oppdateres sjelden. Målet fra Helsedirektoratet er månedlige
oppdateringer på de indikatorene der dette gir mening.
Oppsummert Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-systemet)
• NKI er i stadig endring
• Gått fra noen få indikatorer med syklisk oppdatering av resultater
• Til pt 174 indikatorer med uregelmessig oppdatering (se vedlegg for oversikt)
• Varierende legitimitet hos helsepersonell grunnet få resultatindikatorer
Resultater fra Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem – et utvalg sentrale indikatorer
Som nevnt over kan man kategorisere kvalitetsindikatorene i hhv strukturindikatorer,
prosessindikatorer og resultatindikatorer. Oppsummerende er det mange gode resultater
for SiV for eksempel færrest fødsler med komplikasjoner og større inngrep i landet,
overholdelse av pasientenes rettigheter både innenfor somatikk og psykisk helse og
rusbehandling, pakkeforløp kreft, pakkeforløp psykisk helsevern og rusbehandling og få
infeksjoner og god oppfølging av disse. På enkelte områder er det imidlertid ikke gode
resultater, for eksempel enkelte av indikatorene for fem års overlevelse etter kreft,
bruken av bredspektret antibiotika og operasjoner ved hoftebrudd innenfor definerte
tider.
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Overlevelse etter sykdom
En av innvendingene mot kvalitetsindikatorer har tradisjonelt vært at de fleste
indikatorene måler noe annet enn hva helsepersonell oppfatter at er kvalitet. De siste
årene har man tatt inn flere resultatindikatorer i indikatorsettet, blant annet
sannsynligheten for overlevelse innen 30 dager etter innleggelse på sykehus for
tilstander som står for 80 % av dødeligheten ved norske sykehus, samt sannsynlighet for
fem års overlevelse for ulike kreftgrupper
Dersom sykehus over tid har lavere overlevelsesrater enn forventet, bør sykehusene
iverksette forbedringstiltak for å øke pasientsikkerheten.
Grafen under viser sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus
for definerte sykdomskategorier ved SiV sammenliknet med snittet i landet:

Resultatene viser at sannsynligheten for 30 dagers overlevelse ved SiV i de definerte
sykdomskategoriene i svært liten grad skiller seg fra sannsynligheten i resten av landet.
For hjerteinfarkt er sannsynligheten for 30 dagers overlevelse 2,2 % høyere ved SiV enn
gjennomsnittet ved landets Helseforetak.
Grafen under viser sannsynlighet for overlevelse for ulike kreftsykdommer ved SiV
sammenliknet med snittet i landet. SiV har særlig negativt avvikende sannsynlighet for
overlevelse sammenliknet med snittet i landet for lungekreft, både for kvinner og menn.
For høyrisiko prostatakreft er avviket positivt.
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Helsedirektoratet skriver om tolkningen av resultatene på disse overlevelsesindikatorene:
«Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den
medisinske behandlingen. Slike faktorer kan for eksempel være kodepraksis og
datakvalitet. Noen sykehus behandler de sykeste pasientene, fordi disse
sykehusene har et særskilt medisinsk tilbud og avansert utstyr. Disse sykehusene
skilles ikke fra sykehus som har en lokalsykehusfunksjon og som behandler
pasienter med mindre alvorlige tilstander. I metoden som benyttes for beregning i
dag tas det ikke hensyn til funksjonsfordeling mellom sykehus».
Fem års overlevelse lungekreft – utvikling 2016 - 2019

Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert med lungekreft i
2019 er 29,2 prosent på landsbasis. For menn er overlevelsen på 22,8 prosent.
Tilsvarende tall for SiV var 26,6 prosent for kvinner og 18,1 prosent for menn.
Målsettingen for denne indikatoren er over 20 prosent for begge kjønn.
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Fem års overlevelse endetarmskreft – utvikling 2016 - 2019

Fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert for endetarmskreft i 2019 er
estimert til 72,1 prosent på landsbasis. Tilsvarende tall for menn var 71,8 prosent. For
SiV var tallet 72,2 prosent for kvinner og 71,8 prosent for menn. Målsettingen for
indikatoren, er 65 prosent for begge kjønn.
Fem års overlevelse tykktarmskreft – utvikling 2016 - 2019

Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert med tykktarmskreft
i 2019 er 72,5 prosent på landsbasis. Tilsvarende tall for menn er 69,9. For SiV var tallet
70,1 prosent for kvinner og 68,3 prosent for menn. Målsettingen for indikatoren, er 63
prosent for begge kjønn.
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Fem års overlevelse brystkreft – utvikling 2016 – 2019

Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert for brystkreft i
2019 er 92,0 prosent på landsbasis. For SiV var andelen 91,4 prosent. Målsettingen for
indikatoren er 88 %.
Fem års overlevelse høyrisiko prostatakreft – utvikling 2016 - 2019

Estimert fem års relativ overlevelse for menn diagnostisert for høyrisiko prostatakreft i
2019 er 88,6 prosent på landsbasis. For SiV var andelen 95,6 prosent.
Behandling ved hjerneslag
Årlig legges om lag 12 000 personer i Norge inn i sykehus med akutt hjerneslag hvert år.
De fleste av disse er over 70 år. Hjerneslag oppstår ved en akutt svikt i blod og
oksygentilførsel til et område av hjernen som oftest forårsaket av en blodpropp i en
blodåre i hjernen (85-90 prosent). Dette fører da til en skade i hjernen, et hjerneinfarkt.

Side 7 av 12

onalt kvalitetsindikatorsett og oppfølging av et mindre utvalg indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet - desember 2020 : Nasjonalt kvalitetsindikatorsett og oppfølging av et mindre utvalg indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet - desember 2020

Journalført i Public 360°

Styret er tidligere holdt oppdatert om status på indikatoren Trombolysebehandling ved
blodpropp i hjernen. Denne rapporteringen utvides til også å omfatte indikatorene Andel
pasienter som har blitt testet vedrørende svelgefunksjon etter hjerneslag og Andel
pasienter med blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt med atrieflimmer
Trombolysebehandling

Symptomer på hjerneinfarkt oppstår vanligvis plutselig. De vanligste symptomer er
plutselig lammelse i den ene siden av ansiktet og kroppen, eller vanskeligheter med å
snakke. Rask og riktig behandling kan begrense størrelsen på skaden, og dermed
redusere de alvorligste konsekvensene av et hjerneinfarkt.
Målsettingen for indikatoren er at minst 20 prosent av pasientene med akutt
hjerneinfarkt skal få intravenøs trombolysebehandling innen 4,5 time fra symptomdebut.
SiV har i lange perioder hatt en andel over målsettingen, men i andre tertial er andelen
13,8 prosent.
Andel pasienter som har blitt testet vedrørende svelgefunksjon
Redusert svelgefunksjon medfører fare for aspirasjon og lungebetennelser. I følge
nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag bør alle pasienter
med akutt hjerneslag observeres og testes systematisk for eventuelle svelgevansker før
de blir gitt mat eller drikke.
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Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse er 95 prosent, da en slik
vurdering/testing av svelgefunksjon bør kunne gjennomføres på de fleste pasientene. 85
prosent er valgt som moderat måloppnåelse. Måloppnåelse ved SiV i 2019 var 79,1
prosent.
Andel pasienter med blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt med atrieflimmer
Blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt
hos pasienter med atrieflimmer. De fleste pasienter med atrieflimmer, som får
hjerneinfarkt, bør få derfor få denne behandlingen i sekundærprofylakse. Høy
måloppnåelse er definert som 70 % og moderat måloppnåelse som 50 %.

Til tross for lavere andel enn nasjonalt snitt (80,3 %) og svakere positiv utvikling enn
landet, er andelen ved SiV over høymåloppnåelse (72,4 %).
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Hoftebrudd – operert innen henholdsvis 24 og 48 timer
Hoftebrudd forekommer hyppig, særlig hos eldre. Om lag 70 prosent som rammes er
kvinner. Hoftebrudd har alvorlige konsekvenser for pasienten med smerter og ubehag,
men også i tapt evne til å bevege seg, redusert livslengde, økt behov for hjelp og
institusjonsomsorg. I tillegg kommer samfunnsmessige økonomiske
konsekvenser knyttet til behandling og omsorg. Hoftebrudd behandles med operasjon,
enten i form av nagling eller proteseoperasjon.
Det har lenge vært antatt at det er hensiktsmessig å operere hoftebruddspasienter så
raskt som mulig. Nyere studier peker derimot i retning av at det ikke er noen grunn til å
forsere inngrepet innen de første 24 timene. Det er argumenterer for å bruke tid til å
utrede og behandle pasienten. Det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å sette av
tid til å foreta en legemiddelgjennomgang og forberede pasienten på inngrepet med
hensyn til ernæring og væskebalanse. Det er imidlertid indikasjoner som tilsier at en
ventetid på over to døgn er uheldig. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor andelen
pasienter som har blitt operert både innen 24 og 48 timer.
Operert innen 24 timer
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Operert innen 48 timer

SiV har over år ligget under landsgjennomsnittet på disse to indikatorene. Arbeidet med
forløpene den siste har identifisert det man tror er hovedårsaken til resultatene ved SiV,
og har mer med registrering enn realitet å gjøre. Registrering er nå lagt om.
Diabetes hos barn - blodsukkerregulering
Diabetes hos barn og ungdom er en alvorlig, livslang sykdom som uten behandling er
livstruende. Selv med behandling er diabetes en sykdom som hos mange gir
senkomplikasjoner i tidlig voksen alder. I dag vet man at høyt blodsukker er den
viktigste risikofaktoren for å utvikle senkomplikasjoner, som tap av syn, nyresvikt,
hjerteinfarkt, hjertesvikt, slag, amputasjoner og tidlig død, hos pasienter med diabetes.
Indikatoren viser andelen av barn og ungdom med type 1 diabetes som ved årskontroll
har HbA1c under 58 mmol/mol (7,5 %). HbA1c reflekterer blodsukkernivå siste 4-12
uker, og er i dag det beste mål på blodsukkerkontroll hos pasientgruppen. Godt regulert
blodsukker forebygger alvorlige komplikasjoner senere i livet.
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SiV har over år ligget under landsgjennomsnittet på denne indikatoren.
Vurdering:
Kvalitet og pasientsikkerhet er en selvfølgelig førsteprioritet i helseforetakenes
virksomhet. Kvalitetsindikatorer får derfor en stadig mer sentral plass i utviklingen av
helsetjenesten. I en hverdag hvor pasientene og deres pårørende i økende grad forventer
og forventes å være aktive deltakere i behandlingen av sin sykdom, inngår blant annet
muligheten til å velge hvor man skal la seg behandle. Indikatorene utgjør en relativ stor
andel av den samlede muligheten til å hente kunnskap om de ulike sykehusene.
Til tross for dette har kvalitetsmålinger i helse- og omsorgssektoren vært, og er, et
omstridt tema. Kritikken som reises mot de måleverktøyene som er utviklet er at
kvalitetsindikatorene ikke måler faktisk kvalitet, at de i liten grad måler resultatet av
behandlingen. Dette er innvendinger som oftest kommer fra sektoren selv. Samtidig er
det god dokumentasjon på at hva fagfolk selv oppfatter som sentrale kvalitetsparametre,
ikke nødvendigvis er de samme som pasienten, dens pårørende, befolkningen og
politikere opplever som kvalitet.
Innføringen og videreføringen av kvalitetsbasert finansiering, hvor foreløpig en liten
andel av helseforetakenes inntekter er gjort avhengig av rapportering og resultater på 30
kvalitetsindikatorer, er en ytterligere indikasjon på kvalitetsindikatorenes stadig mer
sentrale rolle i helsetjenesten. Også innføringen av Velg behandlingssted forsterker
kvalitetsindikatorenes plass i utformingen av sykehusenes tilbud.
Gjennom innføring og oppfølging av satsingsområde 1 Kvalitet og pasientsikkerhet
arbeides det med å sikre helseforetakets mer systematiske arbeide med å ta lærdom av
nasjonalt kvalitetsindikatorsett.
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Område
AMK
AMK
AMK
AMK
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Behandling av sykdom og overlevelse
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel
Graviditet og fødsel

Indikator
Vellykket gjenopplivning etter hjertestans
Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans
Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted
Svartid medisinsk nønummer 113
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt
30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak
Re-innleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for astma / kols
Re-innleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for hjerneslag
Re-innleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for lungebetennelse
Re-innleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for hjertsevikt
Re-innleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for brudd
Re-innleggelse av eldre pasienter
Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen
Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter
Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag
Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer
Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp
Vurdering og testing av svelgfunksjon etter hjernesalg
Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt
Blodtrykksbehandling etter hjerneslag
Hoftebrudd operert innen henholdsvis 48 timer
Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer
Invasiv utredning ved hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG
Barnediabetes: Blodsukkerregulering (andel pasienter med HbA1c < 58 mmol/mol målt ved sentralt lab ved siste årskontroll)
Barnediabetes: Blodsukkerregulering (andel pasienter med HbA1c < 75 mmol/mol målt ved sentralt lab ved siste årskontroll)
Barnediabetes: Alvorlige akutte komplikasjoner (andel pasienter med type 1 diabetes innlagt for diabetes ketoacidose)
Barnediabetes: Alvorlige akutte komplikasjoner (andel pasienter med insulinsjokk siste måleperiode)
Barnediabetes: Nyrefunksjon (andel pasienter med type 1 diabetes med persisterende mikroalb v/årskontrollscreening)
Barnediabetes: LDL-kolesterol (andel av pasienter LDL-kolesterol < 2,6 mmol/l)
Barnediabetes: LDL-kolesterol (andel av pasienter som ved årskontroll har målt LDL-kolesterol)
Barnediabetes: Blodtrykk (andel av alle pasienter som ved årskontroll har målt blodtrykk)
Underekstremitetsamputasjoner blant pasienter med diabetes
Blodsukkerregulering ved type 1 diabetes hos voksne
Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1
Fødeselsrifter grad 3 og 4, andel av alle fødende
Dødelighet i nyfødtperioden (antall barn som dør 0-27 dager etter fødsel per 1000 levendefødte)
Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn
Tilstand nyfødte barn, andel nyfødte med Apgar skår < 7 etter 5 minutter
Andel keisersnitt
Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder vaginalt
Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder instrumentelt
Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende
Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos flergangsfødende
Igangsetting av fødsel
Ristimulering under fødsel (flergangsfødende)
Ristimulering under fødsel (førstegangsfødende)
Brukererfaring med fødsel og barsel

SiV
22,0
81,1

HSØ
31,0
87,3

Landet Kommentar
29,0
86,7

Oppdatert per Mål
2. tertial 2020
2. tertial 2020

Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
13,8
70,1
94,1
72,4
94,6
79,1
89,9
67,8
81,0
44,5

16,6
66,1
94,7
78,3
93,3
89,5
88,0
70,5
91,7
60,4

16,8
68,2
93,9
80,8
93,5
88,8
87,4
71,6
91,1
62,3

57,7
2,7
4,4
1,8
1,8
72,3
98,3
97,4

50,9
10,6
2,1
2,9
1,2
69,3
97,7
96,4

50,7
11,1
2,2
3,1
1,0
66,5
98,1
95,1

2. tertial 2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2. tertial 2020
2. tertial 2020
Ikke oppdatert
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2019
2019
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert

2,0
0,0
3,7
1,6
12,7
4,3
4,1
78,4
95,4
26,1
8,1
43,0

1,4
1,1
3,2
1,6
17,2
2,4
4,1
68,5
93,3
27,1
10,4
50,6

1,6
1,2
3,2
1,7
16,1
2,7
4,4
69,3
93,1
26,3
10,0
47,7

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
Ikke oppdatert
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Graviditet og fødsel
Hjerte- og karsykdommer
Hjerte- og karsykdommer
Hjerte- og karsykdommer
Hjerte- og karsykdommer
Hjerte- og karsykdommer
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Infeksjon
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Kreft
Kreft
Kreft

Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk
Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslionjer etter operasjon for innsnevring på halspulsåren
Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslionjer etter operasjon for utposing på hovedpulsåren
Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslionjer etter operasjon for trange blodårer i beina
Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (andel pasienter behandlet innen 14 dg etter symptomdebut)
Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt
Prevalens av sykehusinfeksjoner
Andel pasienter vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter by-pass operasjon
Andel pasienter vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter hemi-hofte operasjon
Andel pasienter vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter total hofte operasjon
Andel pasienter vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter keisersnitt operasjon
Andel pasienter vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter koloninngrep operasjon
Andel pasienter vurdert for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter kolecystectomy operasjon
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypass kirurgi
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totaltprotese (hofte)
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter koloninngrep
Postoperative infeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypass kirurgi
Postoperative infeksjoner etter innsetting av totaltprotese (hofte)
Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)
Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt
Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)
Postoperative infeksjoner etter koloninngrep
Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem
Andel sykehjem som deltok i prevalensundersøkelsen
Re-innleggelse etter 30 dager per kommune
Beboere på sykehjem vurdert av lege siste 12 mnd
Beboere på sykehjem vurdert av tannhelsepersonell siste 12 mnd
Mottakere av hebilitering og rehabilitering i hjemmet med individuell plan
Mottakere av hebilitering og rehabilitering på institusjon med individuell plan
Hjelp til å reise til og fra arbeid og utdanning
Hjelp til å reise til og fra organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter
Bistand til å delta i arbeid og utdanning
Bistand til å delta i kultur, organisasjonsarbeid og fritid
Ventetid på dagaktivitetstilbud
Ventetid på støttekontakt
Ventetid på sykehjemsplass
Ventetid på hjemmetjenester
Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem
Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem
Oppfølging av ernæring hos hjemmeboende
Legetimer pr beboer i sykehjem
Andel personell med fautdanning i pleie og omsorgstjenesten
Andel egenmeldt og legemeldt sykefravær blant ansatte i pleie og omsorgstjenesten
Dagaktivitetstilbud hos personer med psykisk utviklingshemming
Dagaktivitetstilbud hos personer med demens og/eller stor kognitiv svikt
5-års relativ overlevelse etter høy-risiko prostatakreft
5-års relativ overlevelse etter brystkreft
5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (menn)

92,6
85,7
78,6
79,6
65,8
2,2

96,8
85,0
82,6
80,6
68
2,5

100
100
100
98,5
100

91,5
97,4
96,2
96,0
91,6

1,3
0,0
0,0
0,0

0,7
1,6
0,9
0,9

1,3
1,4
0,0
0,0

1,1
1,7
4,0
2,0

4,0
77,8

95,6
91,4
71,8

Ikke oppdatert
95
80,4
81,1
78,9
63,3
2,7
95,7 Gjøres ikke SiV
93,2
97,9
94,3
96,8
92,8
0,4 Gjøres ikke SiV
0,8
1,2
1,3
1,0
Ikke oppdatert
1,6 Gjøres ikke SiV
1,2
1,4
3,6
2,7
Ikke oppdatert
3,5 Vestfold
53,4 Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
88,6
92,0
71,8

2019
2019
2019
2019
2019
Mai 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
1. tertial 2020
Mai 2020
Mai 2019

2019
2019
2019
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Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Kreft
Legemidler

5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (kvinner)
5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (menn)
5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (kvinner)
5-års relativ overlevelse etter lungekreft (menn)
5-års relativ overlevelse etter lungekreft (kvinner)
Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft
Kurativ behandling av lungekreft (kvinner) - andel av pasienter som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen
Kurativ behandling av lungekreft (menn) - andel av pasienter som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen
Gjennomføring av Pakkeforløp for brystkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp brystkreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp tykk- og endtarmskreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for lungekreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp lungekreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for prostatakreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp prostatakreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp blærekreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for hode- halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp hode- og halskreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp livmorkreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp lymfom
Gjennomføring av Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp nyrekreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp eggstokkreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp spiserør og magesekk
Gjennomføring av Pakkeforløp for Primær leverkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Galleveiskreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Skjoldbruskkjertelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Kreft hos barn innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Hjernekreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Metastaser med ukjent utgangspunkt innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Nevroendokrine svulster innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Føflekkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp føflekkreft
Gjennomføring av Pakkeforløp for Peniskreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Bukspyttkjertelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Myelomatose innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Kronisk lymfatisk leukemi innen maksimal anbefalt forløpstid
Gjennomføring av Pakkeforløp for Sarkom innen maksimal anbefalt forløpstid
Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for alle 24 kreftformer
Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer
Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid
Forekomst av antibiotikabehandling

72,2
68,3
70,1
21,4
26,5
84,1
41,1
23,5
84,1
79,6
73,7
82,2
72,2
87,8
85,7
68,5
96,2
85,2
60,0
100
100

79,3
85,5
77,0
78,2
65,6
79,6
59,6
91,8
80,7
76,9
66,7
71,3
80,0
72,6

25,0
75,0
71,4
83,3

56,2
68,7
67,6
71,8

90,9
66,7
88,9

82,8
78,3
67,3
71,1

100
94,1

95,3
78,1

81,1
80,9
70,8

74,0
76,6
67,7

72,1
69,9
72,5
22,8
29,1
81,2
39,4
35,2
75,5
85,5
77,4
77,9
66,5
81,7
57,5
90,6
82,0
74,8
70,1 Ingen ved SiV
68,9
82,5
69,6
Ikke oppdatert
62,6
67,4
69,7
72,4
Ikke oppdatert
86,0
78,7
80,4 Ingen ved SiV
71,1
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
93,0
75,3
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
73,9
76,2
71,4
Ikke oppdatert

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020

2. tertial 2020
2. tertial 2020

2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020

>67
>68
>68
>25
>25
>84
>34
>34
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
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70 %
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70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
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Legemidler
Legemidler
Legemidler
Legemidler
Legemidler
Legemidler
Legemidler
Nyre
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Psykisk helse voksne
Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling

Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20 og 79 år
Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos befolkning mellom 10 og 79 år
Antibiotikabehandling hos barn mellom 0 - 9 år
Antall definerte døgndoser (DDD) av utvalgte bredspektrede antibiotika
Endring 2012 - 2. tertial 2019 - antall definerte døgndoser (DDD) av utvalgte bredspektrede antibiotika
Antibiotikabruk i sykehjem (andel som fikk minst ett antibiotikum på målingstidspunktet, ekskl metenamin)
Antibiotikabruk i sykehjem (andel som fikk metenamin (Hiprex) på målingstidspunktet)
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU
Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU
Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i PHBU
Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHBU
Barne- og ungdomsgarantien, andel vurdert innen 10 dager
Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager
Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge - akse 1
Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge - akse 2
Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge - akse 3
Foresattes erfaringer med poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge
Ventetid
Erfaringer
Utbytte
Endring
Fornøydhet
Oppdaterte ventetider i Velg behandlingssted
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Brudd på vurderingsgarantien psykisk helse helse
Fristbrudd for pasienter som har påbegynt behandling i PHV
Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHV
Epikrisetid < 8 dg ved utskrivning fra døgnbehandling i PHV
Epikrisetid < 2 dg ved utskrivning fra døgnbehandling i PHV
Individuell plan med diagnose schizofreni i psykisk helsevern for vokske (PHV)
Kompletthet i dokumentasjon og rapportering av henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne
Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne - andel
Antall pasienter med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden
Oppdaterte ventetider i Velg behandlingsted- Psykisk helsevern for voksne
Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne
Pasienterfaringer fra døgnopphold i psykisk helse
Fastlegers erfaring med DPS
Bemanning
Epikrise
Ventetid
Veiledning
Akutt situasjoner
Kompetanse
Henvisning
Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid (pr 1000 innbygger)
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i TSB
Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i TSB
Brudd på vurderingsgaranti i TSB
Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i TSB

18,9 14,3
-25,5 -14,1
5,8
2,1
37,0
33,9 46,0
31,0 42,0
0,3
3,0
0,0
3,9
100 98,1
100 98,9
89,2 88,1
80,7
91,9
70
69
60
55
75

62
68
59
57
73

23,7
20,0
0,2
0,0
0,0
88,9
57,1
7,5
99,6
25,3
38

42,6
35,0
1,8
3,0
1,9
80,4
46,7
21,9
90,9
22,4
575

94,2

92,3

44
55
43
31
51
54
45
3,3
29,0
27,0
1,6
0,0

31,0
28,0
1,3
2,3

14,3
-14,6
5,2
1,4

Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Mål 12,3
Ikke oppdatert
Vest&Tele
Vest&Tele

45,6
41,0
3,6
4,1
98,3
98,6
89,0
85,9 Ikke oppdatert
88,2 Ikke oppdatert

2. tertial 2020
2. tertial 2019
Mai 2020
Mai 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2019
2. tertial 2019

61 Indikatorskår er 2017
68 beregnet som 2017
59 gjennomsnitt av 2017
de enkelte
58
2017
72 spørsmålene som 2017
Ikke oppdatert
44,5
2. tertial 2020
35,0
2. tertial 2020
2,3
2. tertial 2020
5,2
2. tertial 2020
6,3
2. tertial 2020
84,0
2. tertial 2020
49,5
2. tertial 2020
24,1
2. tertial 2020
87,9
2. tertial 2020
20,8
2. tertial 2020
982
2. tertial 2020
Ikke oppdatert
92,3
2. tertial 2020
Ikke oppdatert
45
55
43
32
51
55
46
3,1
33,0
28,0
1,3
3,3

Ikke HF-nivå
Ikke HF-nivå
Ikke HF-nivå
Ikke HF-nivå
Ikke HF-nivå
Ikke HF-nivå
Ikke HF-nivå
Vest&Tele

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
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Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling
Rusbehandling
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Sykehusopphold
Tannhelse
Tannhelse
Tannhelse
Tannhelse
Tannhelse
Tannhelse

Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i TSB
0,0
4,3
Epikrisetid < 8 dg ved utskrivning fra døgnbehandling i TSB
98,7 87,9
Epikrisetid < 2 dg ved utskrivning fra døgnbehandling i TSB
70,2 50,9
Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialiert rusbehandling
98,9 98,3
Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (andel avsluttede opphold for pas > 18 år m/manglende rapportering avslutningstype)99,3 71,1
Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (andel avbrutte opphold for pas > 18 år innenfor et planlagt opphold på døgninst)
0,7 11,8
Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (andel avbrutte opphold for pas over 18 og under 23 år innenfor et planlagt opphold på0,0
døgninst)
11,7
Pasienterfaringer med tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Oppdaterte ventetider i Velg behandlingsted - tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Epikrisetid < 8 dg ved utskriving fra somatisk helsetjeneste
93,5 88,4
Epikrisetid < 2 dg ved utskriving fra somatisk helsetjeneste
74,1 65,4
Korridorpasienter
0,8
0,6
Strykninger av planlagte operasjoner
5,3
5,2
Brudd på vurderingsgarantien somatiske helse
2,9
1,5
Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse
68,3 67,3
Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse
46,0 45,0
Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse
9,2 11,3
Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse
6,2
8,5
Oppdaterte ventetider i Velg behandlingsted - uansett fagområde
Pasienters erfaringer med sykehus
Individuell plan for barnerehabilitering
Antall innbyggere per tannlege
Antall innbyggere per tannlegespesialist
Antall innbyggere per tannpleier
Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-åringer
Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 12-åringer
Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 18-åringer

4,7
86,1
51,0
97,3
72,6
8,4 Ikke oppdatert
8,8 Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
88,9
64,2
0,7
5,4
2,2
68,9
48,0
12,7
9,1
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert
Ikke oppdatert

2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2019
2. tertial 2019

2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
2. tertial 2020
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

107/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10224-26

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Rapportering per november 2020
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs
OBD 2020 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for
rapporteringen i styremøtene.
Forslag til vedtak:
Styret tar rapporteringen for november 2020 til etterretning.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:

AKTIVITET
Til tross for at det ikke har vært mange Koronapasienter i november, har det utfordrende
å øke aktiviteten. Som omtalt tidligere bidrar sykefravær og ferieavvikling til at den
somatiske aktiviteten i november ikke har økt. I tillegg har det vært færre øyeblikkelig
hjelp-pasienter. Foretaket har ikke fått full effekt av tiltakene som er iverksatt, og det er
forventet at aktiviteten skal øke på områder som er avgjørende for at andel som får sitt
tilbud etter at den planlagte tiden er passert, skal gå ned. Dette til tross er aktiviteten
på et slik nivå at, slik det framgår nedenfor, indikatorene beveger seg i riktig retning.
Aktiviteten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling må sies å ha
stabilisert seg på et tilfredsstillende nivå i tråd med som lå i det opprinnelige budsjett.
Det er et lite unntak for psykisk helsevern for voksne, men på dette fagområdet har SiV
en av de korteste ventetidene i landet, og ligger nå noe lavere enn på samme tidspunkt i
fjor.
Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR)
Hittil i år

Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR)
Måneden isolert

90 000

8 000

7 261
77 064

80 000

70 721

7 000

73 634

70 000

7 449
6 565

6 000

60 000

4 864

5 000
50 000

45 560 44 342

43 107

40 000
30 000

22 080

24 956 24 104

R-2020

4 000

Bud-2020

3 000

R-2019

20 000

4 593 4 619

R-2020
Bud-2020

2 408 2 386 2 360

R-2019

2 000
1 000

10 000
-

-

Poliklinikk VOP pr Poliklinikk BUP pr Poliklinikk TSB pr
nov
nov
nov

Poliklinikk VOP pr Poliklinikk BUP pr Poliklinikk TSB pr
nov
nov
nov

Somatikk (måneden isolert)

Somatikk (hittil i år)
250 000

30 000

236 368231 770
220 873

25 000

22 994

200 000

23 966

22 993

20 000
150 000

R-2020

15 000

R-2019
50 000
27 495 30 048 29 624

Bud-2020
10 000

5 000

26 172 27 107 26 143

Heldøgnsopph
SOM pr nov

2 577 2 722 2 801

Heldøgnsopph
SOM pr nov

Dagopph SOM pr Poliklinikk SOM pr
nov
nov

R-2020
50 000

R-2019
2 632 2 637 2 636

-

-

60 000

R-2020

Bud-2020

100 000

Bud-2020

Dagopph SOM pr Poliklinikk SOM pr
nov
nov

R-2020

R-2019

Bud-2020

R-2019

6 000

55 48054 148

Hittil i år

50 078

Måneden isolert

5 266 5 256
5 000

40 000

4 000

30 000

3 000

4 587

1 842

2 000

20 000

15 21115 00715 053

1 557 1 637

1 170 1 149 1 068

10 75411 92611 076
1 000

10 000

344 381 379

3 122 3 339 3 327
-

-

ISF-poeng SOM ISF-poeng VOP ISF-poeng BUP ISF-poeng TSB
eget HF pr nov eget HF pr nov eget HF pr nov eget HF pr nov

ISF-poeng SOM ISF-poeng VOP ISF-poeng BUP ISF-poeng TSB
eget HF pr nov eget HF pr nov eget HF pr nov eget HF pr nov
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VENTETID, FRISTBRUDD OG PASSERT PLANLAGT TID
Mye av driften av sykehuset har i løpet av høsten normalisert seg. Det viser
kvalitetsindikatorene nedenfor som viser bedring måned for måned. Noen fagområder
som f.eks. Øye og Øre-Nese-Hals har hatt større utfordringer enn andre fagområder
knyttet delvis til generelle sykdomsbildet (det var utfordringer også før pandemien), men
også til tilpasninger til nødvendige smittevern-tiltak da den klart største delen av
pasientene for disse fagområdene tilhører risikogruppen for denne pandemien. Når man
ser på langtidsventerne, ser man at det blir færre og at de som nå er igjen tilhører noen
få fagområder.
Det samme er tilfelle for fristbrudd og for «Passert planlagt tid» (som er den nye
betegnelsen på indikatoren som tidligere ble benevnt «Etterslep»). I forhold til disse
utfordrende områdene er det satt i verk ulike tiltak som skal sikre vekst i aktiviteten:
 På utvalgte områder er det (i ferd med) å ansette ytterligere ressurser
 Det anskaffes nytt utstyr
 Areal omprioriteres for å utvide aktiviteten
 Smitteverntiltak iverksettes for å gjenåpne tilbud
Som nevnt over vil det ta noe tid før tiltakene får forventet effekt, men utviklingen er
også nå i riktig retning.

Ventetid pasienter innen VOP

Ventetid pasienter innen BUP
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35
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40
2019

25

2019
2018

20

2018
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2020

2020
Mål 2020
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5
-
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Okt

Nov Des
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Ventetid for alle somatiske pas.
Nov'20 : Kirurgi 72 Medisin 41 KFMR 28

Ventetid for pasienter innen TSB
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Ventet over 1 år per fagområde

Antall ventende pr fagområde 7-9 mnd, 10 - 12 mnd og over 12 mnd
Status pr 30. november 2020

70

180

154

160

60

140

50

Andre

120

100

Øye

40

100

ØNH

80

60

Hormon

41
40

28

20

7

3

1

3

3

Kar/varice

25

24
16

20

Gastro Med

30

59

57

3

8

4

-

4

4

10

-

Hormon

Gastro Med

Urologi

Øye

7-9 mnd

10-12 mnd

Ortopedi

ØNH

Andre

0
jan.19

Over 12 mnd

apr.19

jul.19

okt.19

jan.20

apr.20

jul.20

okt.20

Passert planlagt tid

Andel fristbrudd
Nov'20 Kirurgi 5,4 % Medisin 3,8 % KPA 0,0 % KFMR 0,2 %

Trendlinjen viser glidende gjennomsnitt for de 4 siste mnd
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PAKKEFORLØP KREFT (IKKE OPPDATERT FOR NOVEMBER)
Som det framgår av grafene nedenfor fortsetter den positive utviklingen i andelen
kreftpasienter som får sitt forløp avsluttet innen normert tid. Det er fortsatt usikker
hvordan utviklingen i antall kreftpasienter vil bli i tiden framover, og SiV fortsetter sitt
systematiske arbeid for å sikre at ressurser er tilgjengelig på riktig tidspunkt for denne
pasientgruppen. Usikkerheten for tiden framover ble ikke mindre av at det i oktober var
20% færre forløp som ble avsluttet sammenlignet med fjoråret.
Antall avsluttede kreftpakkeforløp per august
525 i 2020 vs 609 i 2019

Andel kreftpakkeforløp innenfor normert tid - SiV forløp
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SiV kreftpakkeforløp 2020
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Antall innenfor normert tid
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SYKEFRAVÆR OG MÅNEDSVERKUTVIKLING
Nå når karantenefraværet har kommet inn i den løpende sykefraværsrapportering, slik
det ble informert om på forrige styremøte, er tallene ikke sammenlignbare med tidligere
år.
Månedsverksutvikling

Sykefravær
9,0

4 500

8,5

4 400

8,0

4 300

7,5

SiV 2018

4 200

SiV 2019

SiV 2020

7,0

SiV 2018

Bud-20

4 100

SiV 2020

SiV 2019

6,5

4 000

6,0

3 900

5,5

3 800

Jan

5,0

Jan

Feb Mar Apr Mai Jun

Jul

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Aug Sep Okt Nov Des

Antall månedsverk utvikler seg som forventet ut fra belastningen i organisasjonen. Det er
forventet at avviket vil ligge på dette nivået ut fra de ekstraordinære aktivitetene som
foretaket fortsatt har, se nedenfor i avsnittet om økonomi.
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ØKONOMISK BÆREKRAFT
Regnskap november 2020
Basistilskudd
ISF inntekter, egen region
ISF inntekter, gjester
Polikliniske inntekter
Øremerkede tilskudd
Andre inntekter
DRIFTSINNTEKTER
LØNNSKOSTNADER
Varekostnad
Andre driftskostnader
DRIFTSKOSTNADER
Finans
Avskrivninger
RESULTAT

Hittil Faktisk Hittil Budsjett
-3 145 757
-3 007 524
-1 122 845
-1 212 334
-55 255
-68 897
-438 581
-469 310
-27 051
-24 715
-240 280
-147 777
-5 029 769
-4 930 557

Avvik
138 233
-89 489
-13 642
-30 729
2 336
92 503
99 212

3 109 316

3 090 273

-19 043

998 606
627 383

996 428
602 597

-2 178
-24 786

4 735 305

4 689 298

-46 007

766
159 324

-4 721
154 314

-5 487
-5 010

-134 374

-91 666

42 708

Den økonomiske utvikling for driften av SiV går omtrent som forutsatt når det per august
ble estimert et resultat for året på 50 mill kr noe som er 50 mill kr lavere enn det
budsjetterte resultatet. Aktiviteten er noe lavere enn forutsatt (særlig nå i november),
men som lagt til grunn for estimatvurderingene, så gjør det at foretaket har lavere
gjestepasientkostnader.
Resultatet for november er imidlertid langt fra det som ble estimert. Det skyldes
beslutningen HSØ-styret gjorde i sitt møte 19. november der mer av tildelingen det
regionale helseforetaket fikk i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai, ble besluttet utdelt
til foretakene. SiVs andel av tildelingen ble 98,8 mill kr hvorav 84,7 mill kr er
inntektsført i november isolert. Resten blir inntektsført i desember sammen med det 9
mill kr som gjenstår å inntektsføre fra tildeling HSØ-styret gjorde 1. juli – slik det
framgår av tabellen nedenfor. (4. kolonne merket RNB generelt er summen av tildelingen
i 1. juli-møtet og tildelingen nå i 19. november-møtet) Tabellen viser de ekstraordinære
kostnadsreduksjonene og –inntektene SiV har fått i 2020 fordelt på de månedene de har
gitt resultateffekt.
Totalt delte HSØ-styret i sitt møte 19. november ut 1688 mill kr. Hoveddelen ble fordelt
etter inntektsmodellen, men ca en fjerdedel ble tildelt til dekning av spesifikke kostnader,
bl.a. innkjøp av utstyr som er sendt foretakene. Det betyr at SiVs positive budsjettavvik
ikke må brukes til å dekke disse anskaffelsene. HSØ sitter fortsatt igjen med 442 mill kr
av RNB-midler som ikke er disponert. I styrevedtaket er det begrunnet med «holdes
tilbake i det regionale helseforetaket for å kunne håndtere eventuelle ytterligere
uforutsette hendelser som følge av Covid-19 pandemien i 2020.» Eventuell tildeling til
SiV fra denne potten vil slik foretaket vurderer situasjonen nå, øke overskuddet
tilsvarende.
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Det estimeres derfor at det positive budsjettavviket på 42,7 mill kr som framgår av
tabellen over, vil øke til 50 mill kr for året totalt. Det er fortsatt noe buffer i budsjettet
som kan bidra til å resultatet utover de estimerte 150 mill kr.
Da det ikke ennå er enighet i alle deler av lønnsoppgjøret, hensyntar ikke tallene at
lønnsoppgjøret kommer til å bli lavere enn budsjettert. Det er en tredje grunn til at det
ser ut som foretaket vil få et større positivt budsjettavvik i 2020 enn estimert i
novemberrapporteringen.

Ekstraordinært
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Redusert AktivitetsRNB
RNB
AGA
komp. aktivitet generelt

10,1
9,3

83,0

Sum SiV

17,9
9,0
9,0
9,0
93,7
23,1

10,1
105,3
17,9
9,0
9,0
9,0
93,7
23,1

13,0

SUM hiå nov

19,4

83,0

13,0

138,6

254,0

SUM 2020

19,4

83,0

13,0

161,7

277,1
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

108/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
19/10567-23

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Budsjett 2021 inkl. investeringsbudsjett
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Budsjettarbeidet for 2021 startet i desember 2019. I løpet av året har styret behandlet
 sak 25 ”Økonomisk Langtidsplan 2021-2024, inkl. status Budsjett 2021” i mai
 sak 94 ”Budsjett 2021 – Foreløpig behandling ” i forrige styremøte.
Disse sakene legger vesentlige føringer for budsjettforslaget for 2021. HSØs Oppdragog Bestilling(OBD) til SiV for 2020 har ligget til grunn for arbeidet, sammen med de signaler som har kommet under budsjettprosessen. SiV har ennå ikke mottatt verken ODB
eller utkast til OBD for 2021. SiV skal etter planen motta OBD for 2021 medio februar
2021.
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar budsjett 2021 med et nullresultat, og støtter de prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet.
2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat i tråd med eiers forutsetninger ved at foretaket over år har opparbeidet seg en investeringsbuffer som til
tross for nullresultatet muliggjør et tilfredsstillende investeringsbudsjett.
3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for
leveransene i 2021.
4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ likviditetsforutsetninger.
5. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å
følge opp de identifiserte risikoområdene.
6. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de
ordinære rapporteringsrutinene.
Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Det er har gjennom 2020 vært stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen i
foretaket. Det var tidlig tydelige signaler fra sentrale myndigheter at det skulle bevilges
midler til de manglende variable inntektene, grunnet lite vanlig pasientbehandling og de
ekstraordinære kostnadene sykehusene har pådratt seg grunnet koronapandemien. Det
ble også bevilget penger i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai, men det var først i vedtaket i det ekstraordinære styremøte i HSØ 19. november som sikret SiV en bærekraftig
økonomi for inneværende år.
Det har vært og er krevende for foretaket å balansere behov for kompetanse og ressurser på relativt kort sikt, med en forsvarlig økonomisk utvikling på lang sikt. Det har vært
helt nødvendig å rekruttere inn kapasitet for å kunne levere på eiers bestilling om både å
være klar til å kunne håndtere en stor tilstrømming av koronapasienter, og å skulle opprettholde «normal» aktivitet i perioder hvor sykehuset er relativt upåvirket av koronasmittende pasienter.
Framtidig evaluering vil avgjøre om pasientsikkerheten og kvaliteten ved SiV har vært
god nok i denne perioden. Til tross for at SiV gjennom stort sett hele året har driftet
med negative budsjettavvik, og i perioder også med underskudd, har det vært bevilget
midler i tråd med det som har blitt definert som behov. Ved slutten av året ser foretaket
at det ikke har redusert det økonomiske handlingsrommet foretaket over tid har opparbeidet men utfordringen med å tilpasse driften til «normal» drift igjen når koronapandemien er tilbakelagt, gjenstår.
Foretaket har i siste halvdel av 2020 delt den økonomisk oppfølgingen (i den grad det er
mulig) i en del for «normal drift» og en del for «koronadrift». På den måten holder foretaket oversikt over de kostnader som skal kunne tas ut etter hvert som effektene av koronapandemien reduseres, og hvordan resten av driften forholder seg til det opprinnelige
budsjettet for 2020. Så langt har det gitt foretaket styringsmuligheter i en annerledes
situasjon enn slik det var ved starten av året.
SiV står foran et nytt krevende år. Foretaket er mer forberedt på konsekvensene av
pandemien en det organisasjonen var i mars i år, men samtidig går foretaket inn i sluttspurten av Tønsbergprosjektet (TP). Store deler av den somatiske organisasjonen skal
endre seg for å etablere ny drift i nye arealer i 2021 – og videre i 2022 og 2023.
Det gir ikke så mye mening å sammenligne de overordnede tallene for 2021 med estimat
for 2020 og resultat for 2019, da både inntekts- og kostnadssiden er sterkt påvirket av
både pandemien og TP. For å forsøke å gi en bedre oversikt over den totale økonomiske
utviklingen, er den totale økonomiske situasjonen i stedet delt opp i fem avsnitt, hvor
noen har enkelte underpunkter. Oppdeling baserer seg i hovedsak på at deler av SiVs
budsjett for 2021 er varige utfordringer, og deler er midlertidige.
1. Hvordan hadde det sett ut uten TP og Koronapandemi
Som beskrevet i tidligere budsjettsaker, ga årets oppdatering av inntektsmodellen i HSØ
SiV noe ekstra midler i år. Samtidig er 2021 første året på lenge hvor det ikke legges inn
ekstra effektiviseringskrav for dekke økte kostnader som følge av TP. Sammen med
vekstmidlene i statsbudsjett gir det SiV en mindre budsjettutfordring enn foretaket har
hatt de siste årene.
Budsjettprosessen i klinikkene har derfor gått lettere enn i et gjennomsnittsår, men se
likevel punkt 3 nedenfor. Hovedbudsjettet inklusive investeringsbudsjettet og med «direktørens buffer» (se punkt 5 nedenfor), gir derfor et utgangspunkt for 2021 med mindre
risiko enn de foregående årene.
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2. Finansiering av aktiviteter knyttet til TP i 2021
Det ble i forbindelse med godkjenning av TP i 2014 lagt en langsiktig plan for finansiering
av de ulike økonomiske konsekvensene av TP. SiV står derfor relativt godt rustet til å
møte disse, uten store krav til effektivisering fra dag 1 i nye eller endrede arealer. Det
betyr ikke at dette ikke er utfordrende og at det er økonomisk risiko knyttet til dette.
Det er i budsjettet for 2021 satt av 90 mill kr til ekstraordinære engangskostnader til
denne prosessen. Det skal dekke utredningsarbeidet som må gjøres for å endre organisasjonen og få nye arbeidsformer og –prosesser på plass, opplæring av medarbeidere
som skal arbeide i andre type areal med endrede oppgaver, rutiner og annet utstyr, selve
flyttingen og ikke minst, ekstra kostnader i driften som ofte følger som en konsekvens av
at mye er nytt.
Ambisjonen er alle disse prosessene skal kunne gjennomføre uten at aktiviteten reduseres, ved at det tas inn ekstra ressurser i de periodene hvor dagens medarbeidere må
bruke tid på forberedelser. Vurderingen er at det mer økonomisk risiko knyttet til dette
enn til punkt 1. SiV har mindre erfaring med omfanget av dette, og det er i denne fasen
andre sykehus har trådt feil i forhold til opprettholde en bærekraftig økonomisk utvikling
når foretaket tar i bruk nye bygg.
3. Effekter av koronapandemien i 2021
I statsbudsjettet for 2021 er det bevilge langt mindre midler til effekter av pandemien
enn det som var tilfelle for 2020. Som det framgår av rapporteringssaken i dette møtet,
har SiV i 2020 fått ekstra kostnadsreduksjon og – inntekter på 277 mill kr. I tildeling fra
HSØ for 2021 har fått SiV 63 mill kr.
I budsjettet for 2021 har direktøren besluttet å tildele ekstra midler tilsvarende 22 mill kr
for første tertial. I tillegg kommer at det i en sentral budsjettpost er satt av 12 mill kr til
risiko for negative avvik på andre områder. Foretaket har derfor disponert 34 mill kr i
første tertial av de 65 som er tildelt for hele 2021. Budsjettet forutsetter at foretaket har
aktivitetsbaserte inntekter i tråd budsjettet (som er en videreføring av årets aktivitetsbudsjett) bort sett fra enkelte gruppeaktiviteter som foretaket ser blir utfordrende å
gjennomføre slik situasjonen er i dag.
Ut fra det som er sagt om risiko under punkt 1 og 2, er risikoen økende til punkt 3. Erfaringen fra 2020 er at driften blir forstyrret (aktiviteten blir lavere fordi ressurser må omprioriteres) på en måte som gjør at aktiviteten blir lavere enn budsjettert. Foretaket har
prioritert å styrke enkelte områder (en del av de nevnte 22 mill kr ovenfor) for å forebygge aktivitetsavvik. Det er derfor et betydelig økonomisk risiko manglende resultatoppnåelse for enkelte av klinikkene på dette området, til tross for de erfaringene foretaket har gjort gjennom 2020. De politiske signalene er at hvis situasjonen skulle forverre
seg, vil det komme ytterligere midler til spesialisthelsetjenesten.
4. Økonomiske utfordringer på øvrige områder
SiV har mange parallelle aktiviteter gående som følge av TP. I hovedsak kan disse deles
inn i 4:
A. TP byggeprosjekt.
Det rapporteres månedlig på dette i SiV-styret. Derfor begrenses omtalen av denne delen
i denne saken til at eventuelle overskridelser i byggeprosjektet (IPD-kontrakten) vil medføre både avskrivnings- og kapitalkostnader ut over det som er forutsatt i budsjett og i
ØLP.
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B. TP – IKT i ny bygningsmasse for å få plass samme systemer som i dagens SiV.
Dette er en del av TP som ikke er inkludert i IPD-kontrakten. I utgangspunktet var dette
en del av TP som var vurdert til å ha en stor risiko, da foretaket er helt avhengig av Sykehuspartners leveranser. Derfor ble det gjort en rekke forebyggende tiltak for å sikre
både kompetanse og kapasitet. Det har vist seg at det så langt at det har vært en vellykket strategi, da både samarbeidet, framdriften og ikke minst ressursbruken er langt
bedre enn antatt. Det er imidlertid mye som skal falle på plass utover i 2021, slik at risikoen knytte til dette er ikke borte.
C. TP – investeringer i eksisterende bygg
En av utfordringene med å bygge sykehus i etapper slik SiV har gjort nå i nærmere 40
år, er at det er nødvendig å tilpasse eksisterende bygningsmasse til nye bygg som kommer. Dette har i forbindelse med TP vært en omfattende plan som så langt ikke har
bydd på store overraskelser. Det er imidlertid den fasen prosjektet nå går inn i, at det
kan dukke opp forhold som medfører kostbare ombygginger i eksisterende bygningsmasse; ikke nødvendigvis som en direkte konsekvens av TP, men fordi forutsetningen
som i 2014 ble lagt til grunn for utviklingen i arealbehov for de ulike fagområdende er
annerledes i dag enn det som framgikk av framskrivningene som den gangen gjort.
Dette er en utfordring som både SiV og andre sykehus har erfart tidligere, og det er i disponeringen av investeringsmidlene tatt høyde for at det kan komme overraskelser på
dette området.
D. Teknologistrategien
SiV fikk i forbindelse med godkjenning av TP tilført ekstra midler for å utvikle og implementere ny teknologi. Dette arbeidet pågår for fullt og det er ingen signaler på at det
ikke holder seg innenfor den tildelte finansieringen. Styringen av dette skal sikre både
framdrift og at arbeidet holder seg innenfor de økonomiske rammene. Det som vanligvis
er mer utfordrende, er kostnadene knyttet til å ta i bruk ny teknologi, til opplæring / tidsbruken i SiVs organisasjon, og til drift og forvaltning av nye systemer. Dette har direktøren hensyntatt når de årlige budsjettutfordringene har blitt fastsatt. Mange sykehus har
ikke har tatt tilstrekkelig høyde for slike kostnader.
5. Risiko og risikoreduserende tiltak
Under punkt 1 til 4 er det fortløpende forsøkt å gjøre rede for ulike risikoområder og
hvordan SiV har etablert og etablerer risikoreduserende tiltak. Et punkt som det avslutningsvis er riktig å påpeke, er det som «sier seg selv» gjennom punktene foran. Det var
også hovedbudskapet under budsjettsaken i forrige styremøte. I inneværende år og de
kommende to – tre årene skjer det usedvanlig mye i Sykehuset i Vestfold SiV som krever
helhetlig styring og ledelse, og 2021 er spesielt krevende. Det er den samme organisasjonen som vanligvis har som oppgave å drifte sykehuset som i perioden fram mmot
2024 både skal Fullføre hele utbyggingsprosjektet og virksomhetsutviklingen, samtidig
som aktiviteten skal sikre pasienttilbudet. I tillegg vil pandemien være krevende også i
2021.
Ettersom styrebehandling og –vedtak av budsjett 2021 skjer forut for at SiV mottar OBD
2021, blir ikke OBD risikovurdert som del av budsjettarbeidet. Det gjøres i egen styresak
etter at dokumentet offisielt er mottatt i februar. Det kan komme krav i OBD som vil
kreve økonomiske midler som i dag ikke ligger i budsjettet. Det er en grunn til at det er
viktig for foretaket å ha en buffer i budsjettet.
I tillegg til de spesifikke risikoreduserende tiltakene, er hovedtiltaket for å redusere risikoen for økonomisk avvik nettopp det å ha en sentral økonomisk buffer i budsjettet. Direktørens buffer er derfor økt fra 50 mill kr. I 2020 til 60 mill kr i 2021. Det har allerede
vært nødvendig å disponere noen midler fra denne bufferen, bl.a. som følge av det som
beskrives i første avsnitt i dette punktet.
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På den annen side er det store muligheter for at denne bufferen kan øke. Det vil avhenge av vedtak om resultatkrav som HSØ-styret skal gjøre i sitt styremøte 17. desember. Derfor er det nødvendig å komme tilbake til dette temaet i styremøtet.
Investeringsbudsjett
Det vil i styremøte redegjøres for de ulike prosjektene som ligger til grunn for det foreslåtte investeringsbudsjettet. Som det framgår tidligere i saken er det en blanding av et
ordinært investeringsbudsjett, og spesifikke midler til bygnings- og utstyrsmessige investeringer i eksisterende bygningsmasse som følge av TP. Administrerende direktørs ambisjon har de siste årene vært å opprettholde ordinært investeringsbudsjett, til tross de
store investeringene som gjøres i TP, bl.a. fordi store deler av driften som ikke påvirkes
av TP.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

109/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
20/04996-1

Saksbehandler: Bente Krauss

Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret
i SiV HF
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Inneværende to-års valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer
gjelder fram til og med 15.03.21. For kommende periode fra 16.03.21 til 15.03.23, skal
det velges 4 ansattrepresentanter som styremedlemmer med vararepresentanter.
For å gjennomføre valget skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret.
Forslag til vedtak:
1. Følgende oppnevnes som valgstyre ved SiV HF:
o Vigdis Schelte, klinikkverneombud Klinikk psykisk helse og avhengighet
o Irene Beate Fjeldstad, klinikkverneombud kirurgisk klinikk
o Per Jørgen Olafsen, spesialrådgiver adm. direktør stab
o Gunn Heidi Brox, rådgiver Personal
2. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder.
3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen følger samordningen innen Helse Sør-Øst, herunder valg av samme valgdato. Valgstyret gis fullmakt til formelt å fastsette denne datoen for valghandlingen i SiV HF.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør

Side 1 av 2

109/20 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i SiV HF - 20/04996-1 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i SiV HF : Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i SiV HF

Journalført i Public 360°

Faktagrunnlag:
I henhold til «Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styre» § 12 skal valg av ansattes representanter finne sted hvert annet år.
Valget ledes av et valgstyre som oppnevnes av foretakets styre (forskriften § 8, 2. ledd).
Valgstyrene etableres parallelt i Helse Sør-Øst for å sikre informasjon og samordning.
Valgstyrets oppgave er å forestå valget av ansattes representanter til styret for Sykehuset i Vestfold HF. Det innebærer blant annet å sørge for at valget skjer i henhold til lovverket.
Det fremgår av forskriften § 8, 1. ledd at valgstyret skal bestå av minst tre personer med
stemmerett, og at de ansatte og foretakets ledelse skal ha minst én representant hver i
valgstyret. Valgstyret utpeker selv leder og nesteleder.
Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok 12. mars 2020, sak 23/20 pkt 1, at helseforetakenes
styrer skal utvides med to eieroppnevnte medlemmer og ett medlem valgt av og blant de
ansatte. Styret for SiV HF vil dermed få 11 medlemmer, hvorav 4 ansattvalgte medlemmer.
Valgdatoen for SiV HFs valg av ansattrepresentanter skal formelt vedtas av SiV HFs valgstyre. Av praktiske og økonomiske grunner legges det opp til en felles valgdato innenfor
HSØ. Denne datoen er ennå ikke fastsatt.
SiV HFs valgstyre må være i funksjon tidlig i januar, for å kunngjøre første informasjon
om valget til de ansatte.
Vurdering:
Med grunnlag i valgforskriften og arbeidet med å samordne den praktiske gjennomføringen i HSØ, foreslås det å oppnevne et partssammensatt valgstyre med fire representanter. To av representantene er fra arbeidsgiver, og to er representanter for de ansatte.
Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder.
Forslaget om ansattes representasjon i valgstyret er avklart med de foretakstillitsvalgte.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

110/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
19/10570-3

Saksbehandler: Stein Kinserdal

Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Styret behandlet i desember i fjor sak 120/19 oppnevning av medlemmer til
brukerutvalget 2020-2021. Ett av de oppnevnte medlemmene har trukket seg grunnet
sykdom. Det har også tidligere skjedd at enkeltmedlemmer av brukerutvalget slutter i
løpet av valgperioden.
Administrerende direktør legger fram forslag på at styret gir AD fullmakt til å oppnevne
nye medlemmer av brukerutvalget for resten av valgperioden, når oppnevne medlemmer
slutter i utvalget i valgperioden.
Forslag til vedtak:
Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer av brukerutvalget
for resten av valgperioden når medlemmer av utvalget slutter i valgperioden.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

111/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-113

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Brukerutvalgets leders orientering 17.12.2020
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og
temaer, som styret bør være kjent med.
Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

112/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-114

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Administrerende direktørs orientering 17.12.2020
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og
temaer, som styret bør være kjent med.
Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

113/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-115

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Status for eksterne tilsyn og revisjoner desember 2020
Vedlegg: Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner desember 2020
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 desember 2020 til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Sykehuset i Vestfold HF
Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner
Utførende
organ

Tema

Revisjon
utført

Beskrivelse avvik

Status

Merknad

Riksrevisjonen

Kliniske behandlingsstudier i helseforetakene
Tilsyn psykisk
helse voksne,
Tønsberg Granli
Tilsyn DPS
Vestfold, Larvik
Furubakken
Forvaltningsrevisjon av investeringer i bygg
og medisinskteknisk utstyr i
helseforetakene
Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker- egenvurdering

Våren
2020

-

Pågår

Svar sendt

22.10.2020

-

Pågår

Videomøte

29.10.2020

Pålegg
varslet

Frist pålegg 15.03.21

Pågår

1. Kartlegging, risikovurdering,
tiltak og plan, 2. Vold og trussel
om vold - opplæring
-

Pågår

Svar oversendt RR via filoverføringsløsning 14.09.20

Svar sendt

-

Pågår

Svar sendt

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet

Riksrevisjonen

Helsetilsynet
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Riksrevisjonen

Arbeidstilsynet

Vestfold interkommunale
brannvesen
IKS

Forvaltningsrevisjon av myndighetenes arbeid med å
sikre god behandling og
oppfølging av
personer med
psykiske plager
og lidelser
Tilsyn i barneog ungdomspsykiatrien

Pågår

-

Pågår

Riksrevisjonen sendte ut spørreskjema til ledere i KPA i uke 7 i
2020, men ut over det er det ingen
ytterligere informasjon mottatt om
forvaltningsrevisjonen.

15.09.2020

Pålegg
svart opp
innen frist.
Arbeidstilsynet har
lukket saken

Kommentarfrist 23.11.2020

Tilsyn 2020 Habiliteringstjenesten på Solvang
Welhavens vei
16

19.11.2020

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner
som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel
om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt
med andre. På denne bakgrunn
skal arbeidsgiver tarbeide planer
og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal
gjøre dette i samarbeid med
verneombud/ansattes representant. Dokumentasjon kreves på
flere pkt. ref. 20/01254-5
-

Pågår
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Vestfold interkommunale
brannvesen
IKS
Riksrevisjonen

Tilsyn 2020 i
Adlersgate 3739

19.11.2020

-

Pågår

Dokument 3:5
(2016-2017)
Riksrevisjonens
undersøkelse av
medisinsk kodepraksis i helseforetakene

-15.04.20

-

Utsatt

Utsatt inntil videre

DSB

Varsel om tilsyn
- HMS og el-sikkerhet
Postalt tilsyn
Søndre Vestfold
DPS avd Preståsen

17.20.11.20

-

Utsatt

Utsatt til 2021

Avsluttet

-

Lukket

Sandefjord k
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

114/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-116

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Styrets årsplan 2021 – oppdatering pr desember 2020
Vedlegg: Styrets årsplan 2021, oppdatert pr. desember 2020
Hensikten med saken:
Styret vedtok møteplan for 2021 i møte 18. juni 2020, sak 49/20. Her følger oppdatert
versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2021.
Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.
Forslag til vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan 2021 pr desember 2020 til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Journalført i Public 360°

Møtedato/
Oppmeldt sak

Merknad

17. februar 2021
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. desember 2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Status for beredskap mot korona-pandemien
Rapportering pr. januar 2021
Årlig melding 2020 for Sykehuset i Vestfold HF
Oppdrags- og bestillingsdokument 2021 fra Helse
Sør-Øst RHF
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2021 - oppdatering
Referatsaker
17. mars 2021
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. februar 2021
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. februar 2021
Oppdrags- og bestillingsdokument 2021 fra Helse
Sør-Øst RHF

samtidig styreseminar

Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2021 - oppdatering
Referatsaker
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Journalført i Public 360°

5. mai 2021
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17.
mars 2021
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Årsmelding 2020 for Pasient- og brukerombudet
Rapportering pr. mars/april 2021
Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse for ledende ansatte
Årsberetning og årsregnskap 2020
Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. status
budsjett 2022
Erfaringer med nytt psykiatribygg etter ett års
drift

inkl Pobo-presentasjon

Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2021 - oppdatering
Referatsaker
23. juni 2021
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 5. mai
2021
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. mai 2021
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2021 - oppdatering
Styrets møteplan 2022
Referatsaker
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Journalført i Public 360°

29. september 2021
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23.
juni 2021
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. september 2020
Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for
2022
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering
Referatsaker
20. oktober 2021
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 29.
september 2021
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. september 2021
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering
Referatsaker
17. november 2021
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. oktober 2021
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. oktober 2021
Budsjett 2022 - status for budsjettprosessen
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering
Referatsaker
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Journalført i Public 360°

22. desember 2021
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. november 2021
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. november 2021
Budsjett 2022 - vedtak
Oppsummering av LGG 2. tertial 2021
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering
Referatsaker
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Journalført i Public 360°

Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

115/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-111

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Referatsaker 17.12.2020
Vedlegg:
Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra ekstraordinært styremøte 19. november 2020
(foreløpig)
Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 26. november 2020 (foreløpig)
Hensikten med saken:
Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte.
Forslag til vedtak:
Styret tar de framlagte referatsakene til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Møteprotokoll
Styre:

Ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Skype-møte

Dato:

19. november 2020

Tidspunkt:

Kl 20:30-21:15

Følgende styremedlemmer møtte:
Svein I. Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Olaf Qvale Dobloug
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Lasse Sølvberg
Sigrun E. Vågeng

Styreleder
Nestleder

Forfall

Fra brukerutvalget møtte:
Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød og direktør
teknologi og e-helse Rune Simensen.
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Saker som ble behandlet:

120-2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

121-2020

Økonomiske konsekvenser av Covid-19 pandemien – fordeling av
gjenstående bevilgning

Oppsummering
Saken er en oppfølging av styresak 078-2020 Revidert nasjonalbudsjett 2020 - økonomiske
konsekvenser av Covid-19.
Helseforetakene og de private ideelle sykehus i regionen arbeider med å normalisere driften
samtidig som smitteverntiltak og nødvendig beredskap ivaretas. Driftssituasjonen medfører
fortsatt inntektsbortfall, økte beredskapskostnader og behov for investeringer som følge av
Covid-19 pandemien.
I denne saken forelegges styret forslag til fordeling av gjenstående beløp på 2 130 millioner
kroner av Stortingets bevilgninger til Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med Covid-19 pandemien.
Kommentarer i møtet
Styret støtter det fremlagte forslaget til vedtak og takker for et godt saksfremlegg.

Ansattvalgte styremedlemmer ga uttrykk for at det har vært krevende for de ansatte å få
kompensasjon for ekstraarbeid under pandemien, og også i noen tilfeller når det forelå
avtale om det.
Styret legger til grunn at inngåtte avtaler med arbeidstakerorganisasjonene skal overholdes.

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret konstaterer at bevilgninger gjennom Prop. 117 S (2019-2020) og Prop. 127 S
(2019-2020) setter helseregionen i stand til å håndtere økonomiske effekter av
Covid-19 pandemien i 2020.
2. Styret slutter seg til at det tildeles 1 687,8 millioner kroner av gjenstående
basisbevilgning til helseforetak og private ideelle sykehus i regionen i forbindelse
med Covid-19 pandemien med følgende fordeling:

Side 2 av 4

115/20 Referatsaker 17.12.2020 - 19/10129-111 Referatsaker 17.12.2020 : Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra ekstraordinært styremøte 19. november 2020 (foreløpig)




Det fordeles 1 234,9 millioner kroner gjennom den regionale
inntektsmodellen.
Videre gjøres følgende særskilte tildelinger:
i. Oslo universitetssykehus HF tildeles 225 millioner kroner for dekning
av økonomiske effekter knyttet til lands- og regionsfunksjoner.
ii. Det tildeles inntil 49 millioner kroner for dekning av
investeringskostnader ved etablering av økt analysekapasitet, hvorav
18 millioner kroner til Akershus universitetssykehus HF, 23 millioner
kroner til Oslo universitetssykehus HF og åtte millioner kroner til
Vestre Viken HF.
iii. Sunnaas sykehus HF tildeles 10,2 millioner kroner etter andel
basisramme.
iv. Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
tildeles henholdsvis 45 millioner kroner og ti millioner kroner utover
tildeling gjennom inntektsmodellen.
v. Martina Hansens Hospital AS tildeles 12,9 millioner kroner, hvorav 4,9
millioner kroner etter andel basisramme og åtte millioner kroner for
reduksjon i variable inntekter som følge av beredskapsavtale med
Vestre Viken HF.
vi. Regionalt barnepalliativt team ved Oslo universitetssykehus HF
tildeles 0,8 millioner kroner, slik at samlet tildeling for 2020 utgjør tre
millioner kroner.
vii. Det tildeles 100 millioner kroner til det regionale helseforetaket for
finansiering av regionale investeringer i utstyr.

3. Styret slutter seg til at gjenværende del av basisbevilgning på 442,2 millioner kroner
holdes tilbake i det regionale helseforetaket for å kunne håndtere eventuelle
ytterligere uforutsette hendelser som følge av Covid-19 pandemien i 2020.

Møtet hevet kl 21:15
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Hamar, 19. november 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Torsdag 26. november 2020
Kl 0915 – 1700

Følgende styremedlemmer møtte:
Svein I. Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Olaf Qvale Dobloug
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Lasse Sølvberg
Sigrun E. Vågeng

Styreleder
Nestleder

Fra kl 1315

Fra brukerutvalget møtte:
Nina Roland
Lilli-Ann Stendal

Fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør
teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein
Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin
Sande
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Saker som ble behandlet:

122-2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 26. november 2020.

123-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2020

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 22. oktober 2020 godkjennes.

124-2020

Oslo universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for Nye Aker og
Nye Rikshospitalet

Oppsummering
Denne saken er en oppfølging av styresak 063-2020; Oslo universitetssykehus HF - oppstart
forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, hvor styret godkjente plan for oppstart av
forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Styret orienteres om de forberedende aktivitetene som er gjennomført etter styrets vedtak i
sak 063-2020, og om behandlingen i styret ved Oslo universitetssykehus HF av sak 79/2020
Forberedelse til forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet – akuttutredning, fagfordeling,
organisasjonsutvikling, medvirkning og bærekraft.
I saken foreslås at oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet godkjennes og
det legges frem mandat for dette arbeidet. Det orienteres i saken om pågående dialog
mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo om eventuell anskaffelse eller
leie av lokaler i det planlagte Livsvitenskapsbygget.
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Kommentarer i møtet
Styret takker for godt saksfremlegg.
Styret er oppmerksom på at det fortsatt er reguleringsrisiko og styret viste til at et prosjekt
av denne størrelse og kompleksitet også har andre typer risiko som økonomi og
gjennomføring. Samtidig er prosjektet tidskritisk.

Styret påpeker at prosjektet krever en god organisasjonsutvikling og medvirkning fra
ansatte. Styret ber om at både Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF legger stor
vekt på å få til god medvirkning i det videre arbeidet.
Styret mener at valg av leder i prosjektstyret skal være en styrebeslutning og at det bør
være to representanter fra de ansattes organisasjoner i prosjektstyret. Siri Hatlen skal lede
prosjektstyret, og det skal være med representanter fra Helse Sør-Øst RHF.
Styret er i utgangspunktet positive til mulig samlokalisering mellom Oslo
universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget og ber om at
administrerende direktør sørge for en utredning av dette.

Styrets

VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF viser til vedtak i styret ved Oslo universitetssykehus HF i sak
79/2020 og ber på denne bakgrunn om at følgende rapporter og løsninger legges til
grunn i det videre arbeidet i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet:
• Rapport om konkretisering av akuttmedisinsk og akuttkirurgisk virksomhet,
inkludert traumevirksomhet, i Nye Oslo universitetssykehus, sett i
sammenheng med resultat av fagfordelingsprosjektet
• Rapport om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
• Rapport om barn og ungdom
• Rapport om smittevern, inkludert erfaringer fra Covid-19 pandemien
• Høysmitteisolater etableres ved Nye Aker
• Trykkammer legges til Nye Rikshospitalet
2. Styret tar status for arbeidet med reguleringsplanforslaget for Aker og Gaustad til
orientering, inkludert den utvidete dialogfasen med Plan- og bygningsetaten i Oslo
kommune og de endringer som det nå arbeides med.

3. Styret ber om at arbeidet med en trinnvis utvikling, hvor bygningsmassen tas i bruk
stegvis, videreføres.

4. Styret tar fremlagte mandatet for forprosjektet til orientering og gir administrerende
direktør fullmakt til å fastsette endelig mandat.

5. Styret utpeker Siri Hatlen som leder av prosjektstyret og gir administrerende direktør
fullmakt til å oppnevne øvrige medlemmer. Det skal være to medlemmer i prosjektstyret
utpekt av de ansattes organisasjoner.
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6. Styret viser til vedtak i sak 063-2020 hvor økonomisk styringsmål for prosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet er satt. I samme sak vedtok styret at det skal være ekstern
kvalitetssikring av forprosjektet.

7. Styret viser til orienteringen om mulig samlokalisering av deler av Oslo
universitetssykehus’ virksomhet med Universitetet i Oslo i Livsvitenskapsbygget, og ber
administrerende direktør utrede dette

8. Styret viser til vedtak i styret i Oslo universitetssykehus i sak 79/2020 og ber
administrerende direktør utrede om overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten
for somatikk for bydelen Alna fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo
universitetssykehus HF bør skje på et tidligere tidspunkt enn når bygningsmassen på
Nye Aker er planlagt ferdigstilt. Konsekvenser for kapasitet og økonomi for både Oslo
universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF skal belyses. Et samlet
beslutningsgrunnlag skal fremlegges styret for behandling.

9. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette prosesser for erverv av
nødvendige tomtearealer. Ervervet av tomter behandles som egne beslutninger i styret.

10. Styret ber om at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med organisasjonsutvikling,
ytterligere konkretisering av planer for gevinstrealisering og med å ivareta økonomisk
bærekraft for prosjektet og helseforetaket. Arbeidet skal følge de 12 prinsippene for
medvirkning og kravene i Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.
11. Styret viser til at Oslo universitetssykehus HF har gjennomført omfattende forberedende
aktiviteter og avklaringer av virksomhetsinnhold og fagfordeling mellom Nye Aker og
Nye Rikshospitalet. Styret godkjenner oppstart av forprosjekt.
Styremedlem Christian Grimsgaard fremmet følgende alternative vedtaksforslag:
1. Styret tar redegjørelsen til orientering.

2. Styret ber om at saken legges fram på nytt, med en oppdatert plan – basert på
konseptfaserapporten – men hvor tilleggs-bestillingene er konkretisert og innarbeidet.
Det skal fremlegges en oppdatert investeringsanalyse, arealberegning,
gevinstrealiseringsestimat samt bærekraftsanalyse. Styret ber også om at det innhentes
en oppdatert risikovurdering fra Plan og bygningsetaten i Oslo i tråd med vurderingen
framlagt i styresak 115/2018.
Votering:

Forslaget fra styremedlem Grimsgaard falt mot to stemmer
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Styrets vedtak:

Punkt 1 vedtatt mot tre stemmer
Punkt 2 vedtatt mot to stemmer
Punkt 3 vedtatt mot to stemmer
Punkt 4 vedtatt mot tre stemmer
Punkt 5 vedtatt mot tre stemmer
Punkt 6 vedtatt mot tre stemmer
Punkt 7 vedtatt mot to stemmer
Punkt 8 vedtatt mot to stemmer
Punkt 9 vedtatt mot to stemmer
Punkt 10 vedtatt mot to stemmer
Punkt 11 vedtatt mot tre stemmer
Stemmeforklaring fra medlemmene Grimsgaard og Sølvberg
Disse medlemmene går imot vedtaksforslagene samlet. I sak 50/2019 godkjente styret
konseptfaserapporten til Oslo universitetssykehus. I vedtaket ble det gitt en rekke tilleggsbestillinger til
sykehuset, som er besvart med rapporter utarbeidet i Oslo universitetssykehus. Her fremstilles en rekke
hensyn og behov som må ivaretas i en ny virksomhetsmodell og byggløsning. Det er i liten grad
konkretisert hvilke følger dette har for arealkrav, og det er ikke utarbeidet noen samlet oppdatert
framstilling av hvilke areal- og investeringsbehov konseptfasen inklusive tilleggsbestillingene medfører.
Det er heller ikke fremlagt oppdatert gevinstberegning eller bærekraftsanalyse.

I sak 115/2018 ble det fremlagt en risikovurdering fra reguleringsmyndigheten i Oslo. Den viste høy
reguleringsrisiko for alternativene som ble lagt til grunn i konseptfaserapporten. I saken er det lagt fram
helt nye forslag til løsninger på Gaustad-tomten, som vil innebære flytting av Preklinisk institutt. Det er
ikke redegjort for kostnader knyttet til dette tiltaket, og det er ikke fremlagt en oppdatert vurdering av
reguleringsrisiko.

Samlet sett vurderer disse medlemmene at mange sentrale forhold stadig er uavklart, at
gjennomføringsrisiko stadig er høy, og at det ikke er riktig å igangsette forprosjekt nå. Disse medlemmene
vil særskilt bemerke at reguleringsspørsmålet stadig er uavklart, og vil minne om vedtakspunkt 5 og 6 i
styresak 72-2017;

Styret påpeker at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og ber om at det ikke
utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette.
Styret skal holdes orientert underveis i utredningen og spesielt knyttet til gjennomføringsrisiko.
Styret forutsetter at det ikke gjøres disponeringer mens utredningen pågår som kan hindre alternative
løsninger i fremtiden.
Stemmeforklaring fra styremedlem Brubakk:
For å lykkes med Nye OUS forutsettes en omforent forståelse av målbildet, involvering og medvirkning.
Uro og bekymring blant de ansatte tyder på at man ikke har lykkes.

Det forventes at OUS legger mer til rette for medbestemmelse og åpne prosesser om beslutninger. En
samlet og realistisk fremstilling av de valg som er gjort i konseptfasen kan danne ett godt grunnlag før et
vedtak om å gå videre til forprosjekt.

Side 5 av 19

115/20 Referatsaker 17.12.2020 - 19/10129-111 Referatsaker 17.12.2020 : Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 26. november 2020 (foreløpig)

125-2020

Virksomhetsrapport per oktober 2020

Oppsummering
Saken presenterer virksomhetsrapport for oktober 2020.

Kommentarer i møtet
Styret viste til den positive utviklingen i ventetider og arbeidet med å ta igjen aktivitet som
følge av pandemien. Samtidig ser styret at utviklingen fremover vil påvirkes av pandemien.
Styret støtter at de helseforetakene som ligger bak måltallene følges særskilt opp. Dette
gjelder særlig innenfor fagområdene psykisk helsevern for voksne og barn og ungdom.

Styret er tilfreds med den positive utviklingen i driften av Sykehuspartner HF.

Styret viste til at det er gitt økonomisk kompensasjon som dekker økte kostnader og tapte
inntekter som følge av pandemien.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar virksomhetsrapport per oktober 2020 til etterretning.

126-2020

Budsjett 2021 – fordeling av midler til drift og investeringer

Oppsummering
Administrerende direktør fremmer med denne saken forslag til fordeling av faste inntekter
for 2021 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt for det
regionale helseforetaket. I saken fremmes videre forslag til reservasjon av likviditet til
regionalt prioriterte investeringsprosjekter.

Saken er basert på styresak 017-2020 Økonomisk langtidsplan 2021–2024 –
planforutsetninger og styresak 060-2020 Økonomisk langtidsplan 2021–2024, samt Helse- og
omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2021, Prop. 1 S (2020–2021).
Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge
av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige
endringer i forhold til Prop. 1 S (2020–2021), vil administrerende direktør vurdere å legge
fram en oppdatert budsjettsak i desember.

Administrerende direktør opplyste i møtet om en feil i utsendt saksfremstillingen. I forslag
til vedtak, punkt 4, har Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF byttet plass. Det
samme gjelder tabell 21 i saksfremstillingen. Dette er rettet opp i endelig styrevedtak.
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Kommentarer i møtet
Styret slutter seg til det foreslåtte vedtaket.

Styret ba om en nærmere redegjørelse for utviklingen i «overheadkostnader» i forbindelse
med neste rullering av økonomiske langtidsplan. Styret ønsker en oversikt over og bedre
innsikt i disse kostnadene.
Styret støtter at administrerende direktør begrenser utgiftsveksten i de felles eide
helseforetakene.

Styret er særlig opptatt av likeverdige helsetjenester og god personalpolitikk og ber om at
dette fremføres ved oversendelse av budsjettrammer til helseforetakene.

Styret ber om at det må være god dialog med de to private ideelle sykehusene i Oslo i
forbindelse med krav om full innfasing av inntektsmodellen i Oslo sykehusområde.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret legger premisser, mål og prioriteringer som fremgår av Prop. 1 S (2020–2021)
og Regional utviklingsplan 2035 til grunn for budsjett 2021.

2. Følgende krav gjelder for helseforetakene/sykehusene i 2021:
•

•

•

•

Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2,3 % fra saldert
budsjett 2020 til 2021, hvorav 0,8 % er en ettårig vekst for å redusere
ventetidene som følge av koronapandemien. Vekst i ISF-finansiert
pasientbehandling er om lag 2,2 %. Vekstkravet differensieres overfor
helseforetakene og sykehusene sett opp mot befolkningsveksten i hvert
enkelt opptaksområde.

Veksten i pasientbehandlingen og kostnadsutviklingen innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere hver for
seg enn innen somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine
aktivitetsbudsjetter legge til rette for at dette kravet innfris. Psykisk
helsevern for barn og unge, samt innføring av pakkeforløp innen psykisk
helsevern og rusbehandling skal prioriteres.

Helseforetakene skal utarbeide planer som beskriver behov for kritisk
kompetanse og hvilke konkrete tiltak som vil bli iverksatt for å dekke dette
behovet i 2021. For de personalgrupper der kompetansebehovet er særlig
kritisk for pasientbehandlingen, skal antall utdanningsstillinger økes. Planen
skal også angi tiltak for at helsepersonell vedlikeholder og tilegner seg ny
kompetanse.

Krav til tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet gitt i styresak 017-2020
Økonomisk langtidsplan 2021–2024 – planforutsetninger videreføres i budsjett
2021.
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3. Midler til vekst i pasientbehandlingen med 815,8 millioner kroner fordeles med
740,8 millioner kroner til helseforetakene/sykehusene og 75 millioner kroner til det
regionale helseforetaket.
4. Styret legger til grunn følgende fordeling av faste inntekter på 62 115 millioner
kroner bevilget gjennom Prop. 1 S (2020–2021):
Faste inntekter 2021
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet Sykehus HF
Vestre Viken HF
Sykehuspartner HF
Betanien Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset
Helse Sør-Øst RHF
I alt

I alt
7 469
13 360
439
5 292
3 453
2 539
4 447
4 717
6 434
400
87
1 206
1 366
166
56
10 683
62 115

(ta l l i mi l l i oner kroner)

5. Styret bevilger 632 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2021. Summen
omfatter det øremerkede tilskuddet til forskning fra Helse- og
omsorgsdepartementet på 314 millioner kroner og midler fra det regionale
helseforetakets eget budsjett på 318 millioner kroner. I tillegg kommer 146,8
millioner kroner til nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning bevilget over
statsbudsjettet.

6. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav for 2021, herunder
aktivitetskrav, ISF- refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen,
resultatkrav, øvrige styringskrav og rammebetingelser, vil bli endelig fastsatt i
oppdrag og bestilling 2021.

7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:
•

•

Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge
av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF,
tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.

Tildele og korrigere ekstraordinær inntektsstøtte ved endrede forutsetninger
innenfor budsjettåret.
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8. Administrerende direktør har fullmakt til å prolongere avtaleinngåelser innenfor
vedtatte prioriteringer og budsjett. Med mindre det foreligger særlige grunner som
tilsier at administrerende direktør bør forelegge saken for styret, gjelder fullmakten
også ut over det enkelte budsjettår når avtalen er en forutsetning for å videreføre
ordinær drift. Herunder følger:
•

•
•

Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med
gjeldende prioriteringer og føringer.

Fatte beslutninger om forlengelse av eksisterende lisensavtaler knyttet til
IKT-drift som er innarbeidet i budsjettet.
Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet i tråd med
tildelingene over Prop. 1 S (2020–2021).

9. Det legges til grunn at allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres i 2021,
herunder byggeprosjekter som er gitt lånefinansiering over statsbudsjettet.

10. Det reserves inntil 675 millioner kroner til investering og inntil 195 millioner kroner
til driftskostnader for regional IKT-prosjektportefølje. Videre reserveres likviditet til
Sykehuspartner HF sitt investeringsbudsjett med inntil 785 millioner kroner.

11. Det reserveres en regional resultatbuffer på 600 millioner kroner, hvorav 86
millioner kroner og 65 millioner kroner reserveres til henholdsvis Diakonhjemmet
Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS som midlertidig inntektsstøtte i
2021. Videre reserveres det inntil 30 millioner kroner for å dekke kostnader for
legemidler overført i 2018 for Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale
Sykehus AS.

127-2020

Innspill til statsbudsjett for 2022

Oppsummering
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 14. januar 2020 er det forutsatt at de regionale
helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2022 innen 1. desember 2020.

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2022 innen
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB).
I tillegg omhandler innspillet fra de regionale helseforetakene noen overordnede tema av
betydning for statsbudsjettet for 2022.
Det fremmes likelydende styresaker for de fire regionale helseforetakenes styrer.

Kommentarer i møtet
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til vedtak.

Styret ber om at det ved neste rullering av økonomisk langtidsplan utredes nærmere
forholdet mellom innsatsstyrt finansiering og basisbevilgning.
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Styret ber om at det i oversendelsesbrevet til Helse- og omsorgsdepartementet legges til et
ønske om mer presise definisjoner og bedre analyser som grunnlag for kommunikasjon om
utviklingen i produktivitet og aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten. De regionale
helseforetakene bør søke samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet om dette.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2022.

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med
statsbudsjett for 2022:
• Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren
• Styrket finansiering av legemiddelområdet
3. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

128-2020

Regional anskaffelse av radiologiløsning, multimediearkiv,
samhandlingsløsning og doseovervåkingsløsning for
helseforetakene i Helse Sør-Øst

Saken er unntatt offentlighet jf. Offl. §23, første ledd og ble behandlet i lukket møte jf.
Helseforetakslovens § 26a
Styrets vedtak fremgår i B-protokoll

129-2020

Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per andre
tertial 2020

Oppsummering
Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen.
Det rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen
per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som
omfattes av prosjektet.
Selve tertialrapporten rapporter status per 31. august 2020. Viktige hendelser som har
skjedd i porteføljen etter denne datoen er beskrevet i dette saksfremlegget.
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Kommentarer i møtet
Styret tar den fremlagte statusen til orientering og påpeker at det er en positiv utvikling.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar status per andre tertial 2020 for gjennomføringen av de styregodkjente
prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til orientering.

130-2020

Status og rapportering andre tertial 2020 for programmene STIM
og ISOP, Sykehuspartner HF

Oppsummering
Saken omhandler status og rapport per andre tertial 2020 for programmene STIM
(standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og ISOP (tilgangsstyring,
informasjonssikkerhet og personvern) som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF.
Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF den 15. oktober 2020, jf. styresak 0732020 i Sykehuspartner HF. Virksomhetsrapporten omfatter status for programmene per 31.
august 2020, inkludert status for oppnådde milepæler, planer, økonomi og risiko.
Denne styresaken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om
status og fremdrift i programmene STIM og ISOP.

Kommentarer i møtet
Styret tar den fremlagte statusen til orientering.

Styret viste til at risikobildet er akseptabel, men understreket behovet for kontroll og
nødvendig fremdrift for alle prosjekter generelt og for prosjekt felles plattform spesielt.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar status og rapportering per andre tertial 2020 for programmene STIM og ISOP som
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, til orientering.

131-2020

Følgerevisjon av programmet STIM i regi av Sykehuspartner HF per
andre tertial 2020

Saken utgår.
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132-2020

Sykehuset Telemark HF – konseptfase for utbygging somatikk Skien

Oppsummering
Styret i Helse Sør-Øst RHF i skal i tråd med gjeldende fullmaktsstruktur for
byggeinvesteringer godkjenne konseptfasen for utbygging somatikk ved Sykehuset
Telemark HF, Skien. Godkjenningen er definert som beslutningspunkt B3 i veileder for
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.
Prosjektet innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner, nytt bygg for
sengeområder og utbygging og ombygging av akuttmottak. Det anbefales at
konseptrapporten med tilhørende vedlegg legges til grunn for det videre arbeidet.

Kommentarer i møtet
Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til vedtak.

Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF er representert i prosjektstyret.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og ber om at denne legges til grunn for
det videre arbeidet i et forprosjekt for utbygging somatikk i Skien ved Sykehuset
Telemark HF.

2. Økonomisk styringsramme for prosjektet fastsettes til 1 089 millioner kroner (P50,
juni 2020-kroner).

3. Styret ber administrerende direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i
henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering med
planlagt oppstart av forprosjektet i 2022.

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet i tråd
med de føringer som fremgår av denne styresaken og gi Sykehuset Telemark HF
ansvaret for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt forutsetter lånetilsagn fra Helseog omsorgsdepartementet.

133-2020

Akershus universitetssykehus HF – konseptfase samling av
sykehusbasert psykisk helsevern

Oppsummering
Styret skal i tråd med gjeldende fullmaktsstruktur for byggeinvesteringer godkjenne
konseptfasen for prosjektet samling av sykehusbasert psykisk helsevern, Akershus
universitetssykehus HF. Godkjenningen er definert som beslutningspunkt B3 i veileder for
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.
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Denne styresaken gjør rede for arbeidet med konseptfasen for prosjektet samling av
sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF, og anbefaler at
konseptrapporten med tilhørende vedlegg legges til grunn for det videre arbeidet.

Kommentarer i møtet
Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til vedtak.

Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF er representert i prosjektstyret.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og ber om at denne legges til grunn for
det videre arbeidet i et forprosjekt for samling av sykehusbasert psykisk helsevern
ved Akershus universitetssykehus HF.

2. Økonomisk styringsramme for prosjektet fastsettes til 815 millioner kroner (P50,
prisnivå april 2020)

3. Styret ber administrerende direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i
henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet sikres finansiering med
planlagt oppstart av forprosjekt i 2022

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektet i tråd
med de føringer som fremgår av denne styresaken og gi Akershus
universitetssykehus HF ansvaret for forprosjektet. Oppstart av forprosjekt
forutsetter lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet.

134-2020

Oppfølging av revisjonsrapport 6-2020 ved Sørlandet sykehus HF

Oppsummering
I denne saken orienterer revisjonsutvalget om oppfølgingen ved Sørlandet sykehus HF etter
revisjon 6-2020 om uønskede hendelser. Revisjonen ble gjennomført etter anmodning fra
Helse Sør-Øst RHF. Bakgrunnen var at det i perioden 2016-2020 fremkom uønskede
hendelser i kirurgiske avdelinger både ved Sørlandet sykehus Flekkefjord og ved Sørlandet
sykehus Kristiansand.

Revisjonsutvalget fremla revisjonsrapporten 24. september i en sak til styret i Helse Sør-Øst
RHF. I sitt vedtak ba styret om at revisjonsutvalget kom tilbake med en sak som orienterer
om hvordan rapporten er fulgt opp av Sørlandet sykehus HF. Denne saken orienterer om
helseforetakets plan for å følge opp revisjonen og redegjør for revisjonsutvalgets vurdering
av oppfølgingen.

Side 13 av 19

115/20 Referatsaker 17.12.2020 - 19/10129-111 Referatsaker 17.12.2020 : Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 26. november 2020 (foreløpig)

Kommentarer i møtet
Styret tok informasjonen om oppfølgingen av revisjonsrapporten til orientering.

Styret ba om at det ble rettet særlig oppmerksomhet på samarbeidsforholdene mellom store
og små sykehus i et helseforetak. Styret forutsetter at det utvikles et nært og forpliktende
samarbeid slik at kvalitet og pasientsikkerhet blir ivaretatt på en god måte. Dette kan etter
en risikovurdering være gjenstand for revisjon.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar informasjonen om oppfølgingen av revisjonsrapport 6-2020 ved Sørlandet
sykehus HF til orientering.

135-2020

Supplering av styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Oppsummering
I henhold til helseforetakslovens §9 er det styret i det regionale helseforetaket som
oppnevner styrer i helseforetakene. Det er flere hensyn som skal avveies når styrene i
helseforetak skal sammensettes. Helseforetakslovens §21 og 23 legger føringer for
sammensetningen av styrene. Innenfor rammene skal det regionale helseforetaket sørge for
en styresammensetning som avveier hensynene til kompetanse, geografi, alder og
kjønnssammensetning. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for at
helseforetakenes styrer har en sammensetning som er tilpasset helseforetakets utfordringer
og behov.
Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte 5. februar 2020 nye styrer i helseforetakene i Helse
Sør-Øst for perioden 2020-2022, jf. styresak 005-2020.

I styresak 023-2020 ble det vedtatt å utvide styrene i helseforetakene med to eieroppnevnte
styremedlemmer og et styremedlem valgt av og blant de ansatte. I denne saken presenteres
valgkomitéens innstilling til supplering av styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst, i tråd
med kriterier for kompetansesammensetning i styrene jf. styresak 067-2020.

Kommentarer i møtet
Styret sluttet seg til valgkomitéens innstilling og uttrykte tilfredshet med det arbeidet som
var gjennomført for å supplere styrene med nye eieroppnevnte styremedlemmer i
helseforetakene.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Følgende oppnevnes som nye eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene:
Akershus universitetssykehus HF
Styremedlem
Lovleen Rihel Brenna
Styremedlem
Svein Harald Øygard
Styremedlem
Andreas Norvik
Oslo universitetssykehus HF
Styremedlem
Styremedlem
Sykehuset i Vestfold HF
Styremedlem
Styremedlem

Sykehuset Innlandet HF
Styremedlem
Styremedlem
Sykehuset Telemark HF
Styremedlem
Styremedlem
Sykehuset Østfold HF
Styremedlem
Styremedlem
Sykehuspartner HF
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem

Sørlandet sykehus HF
Styremedlem
Styremedlem
Vestre Viken
Styremedlem
Styremedlem

Else-Marie Løberg
Morten Thorkildsen
Jonas Slørdahl Skjærpe
Elisabeth Longva
Iselin Vistekleiven
Ikke endelig avklart
Trygve Nilssen
Marjan Farahmand
Børge Tvedt
Wenche Charlotte Hansen
Herlof Nilssen
Hanne Tangen Nilsen
Øystein Mæland
Finn Aasmund Hobbesland
Bente Haugland
Ikke endelig avklart
Morten Stødle

Oppnevningen bekreftes i foretaksmøter.

2. Styreleder gis fullmakt til å sluttføre den endelige styresammensetningen

3. Helseforetakenes vedtekter oppdateres i tråd med endringer i antallet styremedlemmer.

4. Styrene ved Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF videreføres med samme
antall styremedlemmer som i dag.
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136-2020

Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging

Oppsummering
Styret har to ganger per år fått fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker
som har vært til behandling.
I april i år ble ikke denne saken prioritert lagt frem for styret som følge av situasjonen med
Covid-19 pandemien. Sist oversikten ble behandlet i styret var i november 2019.

Kommentarer i møtet
Styret er fornøyd med den dokumentasjon som er lagt frem vedrørende oppfølgingen av
vedtatte styresaker.
Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med
september 2020 til orientering.

137-2020

Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering 2020

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetakslovens § 26a

Kommentarer i møtet:
Styret uttrykte stor tilfredshet med administrerende direktørs arbeid.
Styrets enstemmige

VEDTAK
Administrerende direktørs lønn per 1. januar 2020 reguleres med 1,7 %

138-2020

Årsplan styresaker
VEDTAK

Årsplan styresaker tas til orientering.
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139-2020

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
-------------

Styremedlem Vibeke Limi tok i forlengelsen av driftsorienteringen opp vaskeritjenester til
sykehus og utviklingen av en uheldig monopolsituasjon.

Styret var enig om å be administrerende direktør etterspørre et notat fra Sykehusinnkjøp HF
med en generell beskrivelse hvordan anskaffelser innrettes for å forhindre utvikling av uheldige
monopoldannelser, gjerne med eksempler fra vaskeritjenester. På bakgrunn av notatet fra
Sykehusinnkjøp HF fremlegges det en sak for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Orienteringer
1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 20. og 21. oktober 2020
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. oktober 2020
4. Brev fra Redd Ullevål sykehus
5. Brev fra kommuneoverlegene i Gudbrandsdalen
6. Brev fra Sykehusaksjonen i Lillehammer
7. Brev fra ordførerne i Vestoppland
8. Uttalelse fra Gjøvikregionen Interkommunale Politiske Råd
9. Uttalelse fra Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus, Naturvernforbundet i Oslo Nord, Oslo Natur og Ungdom, BNST Vel og
Oslo Byes Vel
10. Brev fra sju kommuner i Sør-Østerdal
11. Brev fra Redd Rikshospitalet, Rikshospitalets Venner, Naboaksjonen Redd
Gaustadskogen og Krokodillebukta
12. Brev fra leder Oslo legeforening Kristin Hovland
13. Brev fra Anne Grethe Frøslid Gjerdalen
14. Notat fra Sykehusaksjonene i Oslo og Redd Sykehusene i Innlandet
15. Protokoll datert 25.11.2020 fra drøftinger med de konserntillitsvalgte

Møtet hevet kl 17:15
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Hamar, 26. november 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær
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Journalført i Public 360°

Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

116/20

Sakstype: Annen
Saksid:
19/10129-112

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Eventuelt 17.12.2020
.
xx
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Journalført i Public 360°

Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 17.12.2020
Saksnr:

117/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10208-13

Saksbehandler: Tom Einertsen

Tønsbergprosjektet - befaring og orientering desember 2020
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Styret gis en befaring i Tønsbergprosjektets bygg E, med mulighet til å se inn i bygg J.
Samtidig vil prosjektdirektør Tom Einertsen gi en kort orientering om prosjektets status,
mens fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam vil gi en kort orientering om premisser for det nye akuttsenteret.
Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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