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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 89/20 

 Sakstype: Godkjenning 

 Saksid: 19/10120-45 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14. oktober 2020 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 

 

Hensikten med saken: 

Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle styremed-

lemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra styrets møte 14. oktober 2020 godkjennes. 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 

 

 

Journalført i Public 360°
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Møteprotokoll 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 

Møtetid onsdag 14. oktober 2020, kl. 13:15 

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) sak 75-79 

  

Valgt av ansatte (2019-2021): 

Lise Nordahl  a) 

Trond Hugo Haukebøe  a) 

Geir Tollefsen a) 

  

Observatører med tale og forslagsrett:  

Erik Hansen, leder brukerutvalget a) 

Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget a) 

  

Forfall 

Ingen  

  

Av 8 styremedlemmer deltok 8 ved møtets begynnelse. 

  

Ellers møtte 

Ingen 
  

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Stein Kinserdal a) Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam a) 

Klinikksjef MED Henning Mørland b) Økonomidirektør Roger Gjennestad a) 
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer b) HR-direktør Bente Krauss a) 
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland a) sak 75-77 Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen a) 
Klinikksjef KPA Inger Meland Buene b) Analysesjef Torgeir Grøtting a) sak 82 
Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad b) Overlege Jens Marius Næsgaard a) sak 88 
Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær b) Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær a) 
Kst direktør SD Henry Dallager b)  
  

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

75/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. september 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 75/20 

 

 

Hensikten med saken 

Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle styremed-

lemmer. 

 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra styrets møte 17. september 2020 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll fra styrets møte 17. september 2020 godkjennes. 

 

 

 

76/20 Godkjenning av protokoll fra styrets ekstraordinære møte 23. september 

2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 76/20 

 

 

Hensikten med saken 

Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle styremed-

lemmer. 

 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 23. september 2020 godkjennes. 
 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 23. september 2020 godkjennes. 
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77/20 Status Covid-19 pr oktober 2020 og orientering om nytt rehabiliterings-

forløp for Covid-19-pasienter 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 77/20 

 

 

Hensikten med saken 

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam gir i møtet en kort redegjørelse om 

status for Covid-19-situasjonen ved Sykehuset i Vestfold HF. Klinikksjef Gro Aasland gir 

dessuten en redegjørelse om pasientforløp rehabilitering for pasienter med Covid-19. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterte om status. Klinikksjef Gro 

Aasland ga dessuten en redegjørelse om pasientforløp rehabilitering. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Styret ga uttrykk for stor anerkjennelse for det arbeidet som helseforetaket har utført 

under pandemien så langt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

78/20 Plan for pasientsikkerhet og kvalitet - Statusrapport 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 78/20 

 

 

Hensikten med saken 

Hensikten med saken er å orientere styret i SiV om status i arbeidet med kontinuerlig 

forbedring som ledd i oppfølging av plan for pasientsikkerhet og kvalitet. Videre at styret 

kan gi innspill til prioriteringer i videre arbeid med kontinuerlig forbedring. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar redegjørelsen for kontinuerlig forbedring til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet med kontinuerlig forbedring 

med de innspill fremkom i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Styreleder Per Christian Voss foreslo følgende tilføyelse til pkt. 2: 

«.., og bes komme tilbake til saken med eksempler på forbedringsarbeid og resultater.» 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med styrelederens forslag til 

tilføyelse i pkt. 2. 
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Vedtak  

1. Styret tar redegjørelsen for kontinuerlig forbedring til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet med kontinuerlig forbedring 

med de innspill fremkom i møtet, og bes komme tilbake til saken med eksempler på 

forbedringsarbeid og resultater. 

 

 

 

79/20 Rapportering per september 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 79/20 

 

 

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. Resultatene for september er i skrivende stund ikke klare, 

og vil derfor bli presentert i styremøtet. 
 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar rapporteringen per september til etterretning. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad gjorde rede for status pr september 2020. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar rapporteringen per september til etterretning. 

 

 

 

80/20 Etablering av helsefellesskap for Vestfold 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 80/20 

 

 

Hensikten med saken 

Regjeringen og KS undertegnet 23. oktober 2019 en avtale om innføring av helsefelles-

skap, som i hvert tilfelle skal bestå av et helseforetak og kommunene i dette helseforeta-

kets opptaksområde. Det er berammet møte med ordførerne og kommunedirektørene i 

opptaksområdet 16. oktober 2020, for å drøfte premisser for helsefellesskapet. Saken gir 

en oversikt over grunnlaget for helsefellesskap knyttet til Sykehuset i Vestfold HF. Styret 

inviteres til å gi innspill til drøftingen med ordførerne og kommunedirektørene, og til 

selve avtaledokumentet. 

 

  



89/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15. oktober 2020 - 19/10120-45 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14. oktober 2020 : Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020

  

   6  

 

Forslag til vedtak 

1. Styret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i utkast til avtale om helsefellesskap for Sy-

kehuset i Vestfold HF og kommunene i opptaksområdet, basert på utkastets versjon 

0.3. 

2. Dersom behandlingen i berørte kommuner ikke fører til endring av hovedtrekkene i 

avtalen, gis styrelederen fullmakt til å godkjenne avtalen på vegne av Sykehuset i 

Vestfold. 

 

 

Møtebehandling 

På bakgrunn av styrets diskusjon fremmet styreleder Per Christian Voss følgende forslag 

til vedtak: 

«Styret gir sin tilslutning til at forarbeidene til avtale tas med inn i diskusjonen med ord-

førere og kommunedirektører 16. oktober 2020, og at innspillene tas med til styret i 

neste møte.» 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i tråd med styrelederens forslag. 

 

Vedtak  

Styret gir sin tilslutning til at forarbeidene til avtale tas med inn i diskusjonen med ordfø-

rere og kommunedirektører 16. oktober 2020, og at innspillene tas med til styret i neste 

møte. 

 

 

De ansattvalgte styremedlemmene fremmet følgende protokolltilførsel: 

«Ansattrepresentantene mener det er viktig å ivareta trepartssamarbeidet i så sentrale 

prosesser knyttet til samhandlingen mellom kommuner og helseforetaket. Derfor forven-

tes det representasjon fra arbeidstakerorganisasjonene i både partnerskapsmøte og i det 

strategiske samarbeidsutvalget. Det handler om forankring for de beslutninger som skal 

tas og i avtalen er det utydelig hvem og hvor mange som skal representere og på hvilket 

nivå. 

Før det tas endelig beslutning for innhold i avtalen ber ansattrepresentantene om at ut-

kastet sendes ut til en formell høring i både SiV og i kommunene i opptaksområdet.» 

 

 

 

81/20 Brukerutvalgets leders orientering 14.10.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 81/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

maer, som styret bør være kjent med. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 
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Møtebehandling 

Brukerutvalgets leder orienterte om temaer behandlet i utvalgets siste møte: 

a) Orientering om strategisk innsatsområde 3 Organisasjonsutvikling 

b) Utvikling av Brukerbanken 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

82/20 Administrerende direktørs orientering 14.10.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 82/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

maer, som styret bør være kjent med. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktør orienterte om følgende temaer: 

a) Resultatene fra Samdata 2019 v/ analysesjef Torgeir Grøtting 

b) Regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 v/ økonomidirektør Roger Gjennestad 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

83/20 Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 83/20 

 

 

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. 
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Forslag til vedtak 

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr oktober 2020 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr oktober 2020 til orientering. 

 

 

 

84/20 Status for oppfølging av styrevedtak oktober 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 84/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

utsetter særskilte tiltak. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr oktober 2020 til orientering, 

med oppdatering av tidspunkt for behandling. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr oktober 2020 til orientering, 

med oppdatering av tidspunkt for behandling. 

 

 

 

85/20 Styrets årsplan 2020-2021 – oppdatering pr oktober 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 85/20 

 

 

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 

årsplan, 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 oktober 2020 til orientering. 
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Møtebehandling 

Styrenestleder Anne Biering foreslo at det jevnlig legges opp til temasaker i kommende 

styremøter. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tilføyelse av forslag om te-

masaker som pkt. 2. 

 

Vedtak  

1. Styret tar oppdatert årsplan 2020-2021 pr oktober 2020 til orientering. 

2. Direktøren bes vurdere å legge til et antall temasaker på de kommende styremøtene. 

 

 

 

86/20 Referatsaker 14.10.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 86/20 

 

 

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. 

 

 

 

87/20 Eventuelt 14.10.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 87/20 

 

. 

Det ble ikke reist temaer til dette punktet på dagsorden. 

 

 

 

88/20 Forskning og innovasjon i SiV - oktober 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.10.2020 88/20 

 

 

Hensikten med saken 

Styret får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema hentet 

fra Kirurgisk klinikk.  
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På 12 minutter vil forsker og gastrokirurg Jens Marius Næsgaard presentere funn fra 

egen forskning om operasjonsteknikk ved kreft i tykktarmen. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 17:55. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 90/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/03567-7 

     

 

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen 

 

 

Forskning og innovasjon i SiV - november 2020 

 

 

Vedlegg: Ingen 

 

         

Hensikten med saken: 

Styret ved SiV HF får et innblikk i forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV HF. Da-

gens innovasjonstema er hentet fra Medisinsk klinikk, Barneavdelingen, Nyfødtintensiv.  

 

På 12 minutter vil innovatør og sykepleier Heidi Wataker presentere funn fra egen inno-

vasjonsvirksomhet knyttet til Virtuelt hjemmesykehus for barn. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 

 

  

Journalført i Public 360°
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Faktagrunnlag: 

Dagens innovasjonstema hentet fra Medisinsk klinikk, Barneavdelingen, Nyfødtintensiv 

ved innovatør og sykepleier Heidi Wataker. Hun vil presentere foreløpige funn ved endret 

driftsform knyttet til «vokse og gro fasen» for premature barn og for syke nyfødte barn. 

Bruk av allerede tilgjengelige teknologiske løsninger i SiV HF ligger til grunn for utvik-

lingen. En viktig problemstilling for denne pasientgruppen er hva som underbygger et 

trygt utreisetidspunkt fra SiV til hjemmet, for foreldre og for behandler. Innovasjonspro-

sjektet innebærer nye presentasjonsformer, kommunikasjonsformer, arbeidsformer og 

en ny pasient/pårørende rolle. 

Journalført i Public 360°
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 91/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10208-11 

     

 

Saksbehandler: Tom Einertsen 

 

 

Rapportering Tønsbergprosjektet september/ oktober 2020 

 

 

Vedlegg:  

Månedsrapport for september 2020 

 

Hensikten med saken: 

Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet, basert 
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1 Sammendrag      
 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Det er samme status innenfor sikkerhet- helse og arbeidsmiljø som rapportert de siste periodene. 
Det er ingen nye fraværsskader i perioden. Antallet hittil i prosjektet holder seg på tilsammen seks 
fraværsskader. Det er ikke noe nytt å rapportere om Covid-19 situasjonen annet enn at tiltakene 
som er innført opprettholdes. 
 
Fremdrift 
Fremdrift følger i hovedsak planlagt fremdrift jfr. hovedfremdriftsplan revisjon 9. Overordnet vises 
en fremdrift for somatikkbygget per september på 85 % som planlagt. Det er dog likevel avvik for 
enkelte aktiviteter. Mekanisk ferdigstillelse skulle etter planen ha vært oppnådd for hele bygg E per 
i september, men er forsinket i deler av arealene (U1, U2 og E6). Dette vil i midlertid ikke gi 
konsekvenser for overleveringsdato 1. oktober 2021. Aktivitetene som ligger etter plan er ikke på 
kritisk linje.  
 
Økonomi 
Prosjektet måler mot budsjettrevisjon 5.0 som er per februar 2020. Det etableres en revisjon 5.5 
per oktober som vil være siste mellomrevisjon. Gjeldende budsjett- og tidsramme vurderes som 
robust. Prosjektet forventes gjennomført innenfor kostnadsrammen. For IPD-kontrakten er 
økonomien stabil. 
 
Prognose for prosjektets samlede kostnadsramme inkludert estimert prisstigning tom. desember 
2021, er per gjeldende periode 3.023 MNOK (+10 MNOK fra juli). Inntjent kostnadsramme per 
september 2020 utgjør 3.010 MNOK (-0,2 MNOK fra forrige periode). 
 
Tabellen nedenfor viser prosjektets gjeldende kostnadsstatus på overordnet nivå. Sluttprognosen 
er lik kostnadsrammen og inkluderer forventet prisutvikling tom. desember 2021.  
Tabell 1: Tønsbergprosjektets gjeldende kostnadsstatus (MNOK, inkl. MVA, påløpte kostnader tom. gjeldende periode, prisnivå 
desember 2021 med indeksprognoser etter gjeldende periode) 

 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen av den prognostiserte kostnadsrammen for prosjektet – både 
faktisk opptjent og prognose frem til prosjektslutt. Stiplede linjer i grønt viser potensielt utfallsrom 
opp eller ned ift. prognosen. Første halvår i 2020 har vist relativ god vekst i forhold til våre tidligere 

Budsjettposter Påløpt Gjenstående Sum
0.	PROSJEKTKOSTNAD 2	507																								 516																			 3	023				
1	IPD	TOTAL 2	130																								 329																			 2	459				
2	Equipment 29																													 122																			 152							
3	Client 126																											 33																					 159							
4	Spesielle	kostnader 8																																 -																				 8												
5	Feasibility	study 214																											 -10																				 204							
6	TP	contingency -																												 42																					 42									
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reduserte prognoser noe som har gitt økning av kostnadsrammen. Gjennom sommeren til og med 
august har gitt god vekst som har stagnert noe nå i september. Figur 2 og Figur 3 nedenfor viser 
utviklingen siste halvår og hvordan gjeldende prognose er (løpende oppdatert). 
 

 
Figur 1 – Utvikling av prosjektets kostnadsramme per gjeldende periode 
 

 
Figur 2 - Prisindekser brukt i prosjektet - faktisk endring i % forrige periode og prognose med 12 mnd. rullerende gjennomsnitt 
 

 
Figur 3 - Prisindekser byggherre - faktisk (innenfor merket område) og prognose 
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2 SHA, kvalitet, organisasjon 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Det har ikke vært fraværsskader i prosjektet de siste månedene. Hittil i prosjektet har det vært 
tilsammen seks fraværsskader. 
 
Det er ikke noe nytt å rapportere om Covid-19 situasjonen. Innførte tiltak opprettholdes og følges 
opp. 
 
Fokuspunkter rundt sikkerhet er de samme som foregående perioder. Blant annet fare for fallende 
gjenstander og konflikt mann-maskin. Det er nå stort fokus på å trygge arbeidsforholdene på 
riggområdet tett på somatikkbygget hvor det pågår stor aktivitet på et lite område. 
 
Kvalitet 
Det har vært fokus på kvalitetsrunder ifm. entreprenørbefaringer og mekanisk ferdigstillelse bygg 
E. For bygg J har vært utført kvalitetskontroller i forkant av at innervegger skal lukkes og før 
avretting av gulv.  
 
Organisasjon 
I september har prosjektet hatt den høyeste bemanningen hittil med en topp på ca. 190 mann (på 
byggeplassen). Dette skyldes høy aktivitet i begge delbyggene E og J. Bemanningen vil fremover 
nå begynne å gå ned. 
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3 Fremdrift og milepeler                 

Det rapporteres fremdrift i henhold til hovedfremdriftsplan revisjon 9. Planlagt overleveringsdato for 
somatikkbygget er 1. oktober 2021.  
 
Fremdrift i perioden var 7 % mot planlagt 5 % og akkumulert oppnådd fremdrift for somatikkbygget 
rapporteres per september til 85 % som planlagt. Frontlinjen viser dog avvik for enkelte aktiviteter. 
Mekanisk ferdigstillelse skulle etter planen ha vært oppnådd for hele bygg E per i september, men 
er forsinket i deler av U1, U2 og E6. Avvikene gir ikke utslag på det overordnede bildet og vil ikke 
gi konsekvenser for overleveringsdato 1. oktober 2021. Aktivitetene som ligger etter plan er ikke på 
kritisk linje og igangkjøringsplanen vil ikke bli berørt. 
 
Avvikene på mekanisk ferdigstillelse har sammenheng med endringsarbeider knyttet til 
brukerutstyr og noe ønsket omrokkering av aktiviteter.  
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4 Kostnader 

Tabellene nedenfor viser kostnadsstatus for IPD-gruppen per gjeldende periode samt endring i 
status fra forrige periode. Alle refererte tall i dette kapittel er eksklusive MVA. 
Tabell 2 – IPD-report per gjeldende periode 

 
 
 

Tabell 3 – IPD report: Endringer siden forrige periode 

 

 
Det har kun vært mindre endringer siste perioden. ICL har gått noe ned som følge av lavere 
prisregulering av IPT Total enn tidligere prognose for kontraktuell endring for prisvekst. 
 
Tabellen nedenfor viser gjeldende øremerking av IPD-gruppens reserver på til sammen 33 MNOK 
eks. mva. Per gjeldende periode er ca. 75% av reserven øremerket. Udisponert reserver på 8 
MNOK vil dersom den ikke benyttes øke gruppen ICL.  

TØNSBERGPROSJEKTET	-	IPD	Report	September	2020
Budget	revision	5.0:	IPD	Total,	KNOK	excl.	VAT

1.	IPD	Total 1	967	792																																	 	 1	967	792									 1	967	792													 1	967	792									 1	948	342																		 19	450																							

01	ICL 63	887																																						 	 111	763												 80	131																		 30	052														 58	210																							 5	677																									

02	TARGET	COST 1	903	905																																	 	 1	856	029									 1	887	661													 1	937	739									 1	890	133																		 13	773																							

020	Rigg	og	drift 275	588																																				 	 271	454												 275	588																 281	926												 277	465																					 (1	877)																							

021	Somatikk 875	035																																				 	 855	096												 875	035																 893	559												 851	982																					 23	053																							

022	Psykiatri 336	753																																				 	 336	753												 336	753																 336	753												 337	421																					 (668)																										

023	SITE 123	468																																				 	 122	234												 123	468																 125	938												 128	170																					 (4	702)																							

024	CURA 260	063																																				 	 258	762												 260	063																 266	564												 258	161																					 1	902																									

025	Indexation -																																												 	 4	769-																 2	385-																				 0																							 -																												 -																												

026	Contingency 32	999																																						 	 16	499														 19	139																		 32	999														 36	934																							 (3	935)																							

Budget	Items

Movement
[Prognosis	-	
Bud.rev	
5.0]

Prognosis Budget	rev.	5.0Optimistic Most	likely Pessimistic

Movement	-	Prognosis	[Current	-	Last	Month]

1.	IPD	Total -																									 (440)																						 -																			 (440)																										

01	ICL -																									 18																									 (590)																	 (572)																										

02	TARGET	COST -																									 (458)																						 590																		 132																												

020	Rigg	og	drift -																									 21																									 621																		 642																												

021	Somatikk -																									 130																							 518																		 647																												

022	Psykiatri -																									 -																								 (246)																	 (246)																										

023	SITE -																									 -																								 (257)																	 (257)																										

024	CURA -																									 33																									 -																			 33																														

025	Indexation -																									 (641)																						 641																		 -																												

026	Contingency -																									 -																								 (687)																	 (687)																										

PrognosisBudget	Items
Budget	

original	-	Rev.	
01

INCOME:	SUM COST:	Sum
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Tabell 4 - Øremerking av IPD-reserver 
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5 Endringer 

Nedenfor følger samlet oversikt over endringer siden oppstart. Importdato for underlaget er 13. 
oktober 2020. Siden forrige rapportering har det blitt godkjent SIV IKT endringer på 0,3 MNOK og 
SIV Special Order på 5,8 MNOK. 
 

 
 
Nedenfor følger liste over endringsbeslutninger foretatt i september: 

  
 
Tabellen under viser alle nyregistrerte DCR-er i september og per importdato. Disse er foreløpig 
uavklarte og til behandling. 

  

CHANGE	STATUS	TOTAL
From	February	2017	-	To	Cut-off	Current	reporting	period	[Import-date]
MNOK	incl.	OH,	VAT	and	ICL

Funding Account Approved Working	assumption	
approved

Contested Unresolved Sum

TP-Contingency 6	TP	Contingency 78,0																 0,0																																		 1,1													 -1,6													 																		77,6	
TP-Equipment 2	Equipment 8,3																			 0,2																																		 -												 6,6														 																		15,1	
SiV	Change	Order 6	TP	Contingency 29,0																 2,6																																		 0,6													 4,6														 																		36,8	
SiV-IKT 6	TP	Contingency 20,8																 1,8																																		 0,1													 1,1														 																		23,8	
Not	decided -																		 -																																		 -												 3,5														 																					3,5	
Sum	TP	Finansiert 														136,1	 																																		4,7	 													1,7	 												14,3	 																156,8	
SiV	Special	Order SiV 27,2																 0,8																																		 -												 0,7														 																		28,8	
Sum	TP	+	SiV	Finansiert 														163,3	 																																		5,5	 													1,7	 												15,0	 																185,5	

DCR	nr. DCR	Title Decision Decision	date Total	Cost	(incl.	VAT) Price	level Funding Date	established
DCR-319 Ekstra	kobber	stamnett	mellom	SHKR	og	KR-rom	for	hjertestansknapper. Approved 16.09.2020 215	514,00kr																						 2019M04 SiV-IKT 16.06.2020	13:23
DCR-323 Inspeksjon	av	undergurter	-	eksisterende	bro Approved 15.09.2020 5	806	648,00kr																		 2020M05 SiV	Special	Order 23.06.2020	08:05
DCR-331 Endring	av	telemetribaser Approved 16.09.2020 36	094,00kr																								 2019M06 SiV-IKT 28.08.2020	09:38

DCR	nr. DCR	Title Decision Decision	date Total	Cost	(incl.	VAT) Price	level Funding Date	established
DCR-131 NÆRE	KONTORER Unresolved Not	decided 11.09.2020	14:53
DCR-332 Styreskap	for	Decotron	-	Digital	radiografi	(2	stk)	og	forsinkelse	med	elektroarbeider	i	himling	for	Traumerom	E-U1-146.Unresolved 1	104	260,00kr																		 2020M06 TP-Equipment 09.09.2020	10:38
DCR-333 Styreskap	til	CT-lab,	plassert	i	rom	E-U1-917 Unresolved 954	716,00kr																						 2020M06 TP-Equipment 09.09.2020	11:51
DCR-334 Nære	kontorer	-	utforming	av	etasjeplaner Unresolved 139	453,00kr																						 2019M06 SiV	Special	Order 09.09.2020	15:57
DCR-335 Removing	curtain	wall	in	E6	/	E7	for	connection	to	west	facade,	rebuild	climate	wall	and	facades.Unresolved 3	500	000,00kr																		 2020M08 Not	decided 11.09.2020	13:17
DCR-336 Manglende	underlag	på	nødlys	i	eksisterende	bygg	H	 Unresolved 22	969,00kr																								 2019M06 Not	decided 29.09.2020	11:41
DCR-337 Unistrut	ceilings	for	BRU	Medical	Equipment Unresolved Not	decided 08.10.2020	12:52
DCR-338 Cooling	requirements	for	CT	Room	Bygg	E	Plan	U1 Unresolved Not	decided 08.10.2020	12:54
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6 Brukerutstyr  

Det er nå valgt leverandør for det utstyret som er mest bygg-på-virkende (BIP). Arbeider i 
forbindelse med dette utstyret nærmer seg ferdig prosjektert og er under utførelse. Oversikt over 
bygg-kostnader i den forbindelse vil være klarlagt i nær framtid. Denne type utstyr kan påvirke 
kostnader og framdrift for bygget, men denne risikoen er nå i ferd med å bli eliminert. 
 
Anskaffelsen av resterende utstyr er i rute. Det forventes ingen budsjettoverskridelser for dette 
utstyret. For møbler forventes å oppnå bedre priser enn budsjettert, og for det øvrige utstyret er vi i 
gang med en kvalitetssikring av antallet artikler.  
 
Arbeidet med å detaljere levering og mottak av utstyr sammen med leverandører og bygg, er i 
gang. 
 
Kostnader: 
Gjeldende prognose på 151,6 MNOK er 1,7 MNOK høyere enn rammen på 149,9 MNOK. Dette 
skyldes en økning for nye DCR-er registrert siste periode. Dette er uavklarte endringer øremerket 
under posten 24 Contingency. Uavklarte endringer utgjør til sammen 6,6 MNOK, avsetning for 
byggeleder 1,7 MNOK samt godkjente endringer (også postert mot reserven) utgjør 2,4 MNOK – til 
sammen 10,7 MNOK. Det forventes at avviket på 1,7 hentes inn igjen ved noe bedre innkjøp samt 
mindre forbruk til byggeleder enn forutsatt. 
 
Øvrig utstyrsprognose er uendret fra forrige periode. Prognose for utstyrskostnadene er per 
september videreført fra august hvor det kun var en nedgang på 0,8 MNOK grunnet oppdatert 
prognose for grunnutrustning. Det er også gjort en optimalisering av bemanningsplan mot slutten 
av prosjektet. Det forventes en justering neste 1-2 mnd. 
 

 
 

   

Budget	
Revision

Prognose Deviation
[Prognose	-	
Budget	
Revision]

Comitted
Sum

Remaining
Sum

Contingency

21 Felleskostnader 21,2								 18,8													 2,4-																			 13,0									 5,7														
22 Utstyr	psykiatri 16,5								 16,5													 0,0-																			 16,5									 -														
23 Utstyr	somatikk 103,6						 105,7										 2,1																			 45,7									 60,0												
23-1 Grunnutrustning	(GRU) 59,7																			 18,0															 41,7																			
23-2 Radiologi 28,1																			 27,5															 0,5																					
23-3 Møbler 17,9																			 0,1																	 17,8																			
23-4 Øvrig -																					 -																	 -																					
24 Contingency 8,7											 10,7													 2,0																			 -											 -														 10,7																

Sum 149,9						 151,6										 1,7																			 75,2									 65,7												 10,7																

2	Equipment 10,7																
-	Godkjente	TP	Equipment	DCRer -2,4																	
-	Uavklarte	TP	Equipment	DCRer -6,6																	
-	Byggeleder -1,7																	
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7 Kostnadsreserver og øremerking 

Tabellen under viser øremerking av gjenstående byggherre-reserver under kap. 6 TP Contingency. 
Tilnærmet alle reservene er øremerket ulike hendelser (med ulik sannsynlighetsgrad). Tabellen 
inkluderer en kostnadspost på 18 MNOK for rivning av blokk A og B i henhold til tidligere 
behandling i prosjektstyret.   
Tabell 5 - Disponering av prosjektets reserver per gjeldende periode, inkl. MVA 

   

6	TP	Contingency 41,7																
-	Rivekostnader	A/B-blokk	(hvorav	14,3	MNOK	kartlagt,	3,7	MNOK	buffer) -18,0															
-	Gjennomførte	SiV	ti lvalg -3,0																	
-	Uavklarte	grensesnitt -5,0																	
-	TP	Ressurser	Nære	kontorer 1,0																			
-	IKT-systemer,	Nedetid	byggherreleverte	 -0,5																	
-	Byggutstyr	-	RS	kontrakt	33,6	MNOK -9,5																	
-	Nyutviklet	FDV-system,	merarbeid	for	IPD -3,0																	
-	Nedbemanningsprofil -1,0																	
-	Kontordriftsfordeling -1,0																	
-	Prisjustering	(metode	og	indeksutvikling) -3,0																	
-	Uavklarte	endringer	TP	Contingency	ti l 	dato 1,6																			
Sum	ikke-øremerkede	reserver 																			0,2	
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8 Usikkerhet og risikoforhold 

Risk – 10 på topp  
Pos Beskrivelse Konsekvens 

1 Hindre alvorlige ulykker (personell og materiell).   Omdømme og 
økonomiske 
konsekvenser  

2 Stopp i produksjon og forsinkede leveranser som følge av 
Koronapandemien 

Forsinkelser og økte 
kostnader 

3 Oppdager feil under testing som krever større ombygging 
eller innkjøp av nytt utstyr 

Kan forsinke 
ferdigstillelse og øke 
kostnadene 

4 Uavklarte grensesnitt Tid og kostnader 

5 Aktivitet på byggeplassen (støy, støv, innsikt) har 
innvirkning på driften av sykehuset (spesielt arbeid med 
forbindelsene til eksisterende sykehus) 

Kan føre til 
forsinkelser, men 
etablerte rutiner med 
SiV vil redusere 
risikoen 

6 Kontinuitet med nøkkelpersoner i prosjektet.  Gjennomføringsevne 
og historikk 

7 Oppfølging av budsjett for byggutstyr. SiV betaler kun for 
tilført verdi.  

Økte kostnader 
 

8 Valutaeksponering for brukerutstyr (som følge av 
Koronapandemien) 

Økte kostnader 

9 Forsinket avklaring for tekniske løsninger som ikke er 
omforent  

Kan forsinke og øke 
kostnadene 

10 Man evner ikke å opprettholde en tilfredsstillende 
fortjeneste for IPD-gruppen 

Byggherre overtar 
kostnadene for 
gjennomføring av 
prosjektet (svært 
liten risiko) 

9 Vedlegg (IPD Monthly Report September 2020) 

Merk; tallene som fremgår av IPD-rapporten er vist eksklusive merverdiavgift. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 92/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/00435-103 

     

 

Saksbehandler: Jon Anders Takvam 

 

 

Status Covid-19 pr november 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, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 

 

 

Journalført i Public 360°
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 93/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10224-24 

     

 

Saksbehandler: Roger Gjennestad 

 

 

Rapportering for oktober 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 oktober 2020 til etterretning. 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 

 

  

Journalført i Public 360°
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Faktagrunnlag: 

 

AKTIVITET 
Aktiviteten i SiV er på god vei mot budsjetterte nivåer. Akkurat som i et vanlig år er det 

noe variasjon fra måned til måned, men generelt er foretaket nå på et nivå som kan 

betegnes som normalt.  Imidlertid har ambisjonen vært å få til en aktivitet som er høyere 

enn budsjettert.  Det har lykkes på noen områder, men ikke gjennomgående.  Derfor 

arbeides det fortsatt med styrking av enkelte fagområder både på personal- og 

utstyrssiden.  Som det framgår videre i saken er har dette aktivtetsnivået medført en 

forbedring på mange av indikatorene siden forrige måned, men aktiviteten må ytterligere 

opp på enkelte fagområder for at foretaket skal komme tilbake til nivåene fra før 

pandemien. 

 

Nedenfor er grafer som viser akkumulerte resultater til venstre, og resultater for oktober 

isolert til høyre. (I sammenligning med fjoråret, særlig antall konsultasjoner, skal man 

huske at oktober i 2020 har en arbeidsdag mindre enn samme måned i fjor.) 

 

 

 

 
 

63 460 

40 696 

19 672 

69 615 

39 748 

22 570 

67 069 

38 488 

21 744 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

 80 000

Poliklinikk VOP pr
okt

Poliklinikk BUP pr
okt

Poliklinikk TSB pr
okt

Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR)

R-2020

Bud-2020

R-2019

7 268 

4 456 

2 511 

7 597 

4 552 

2 494 

7 537 

4 438 

2 455 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

Poliklinikk VOP pr
okt

Poliklinikk BUP pr
okt

Poliklinikk TSB pr
okt

Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR)
Måneden isolert

R-2020

Bud-2020

R-2019

25 268 23 204 

196 908 

27 326 24 470 

212 402 

26 823 23 507 

208 777 

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

Heldøgnsopph
SOM pr okt

Dagopph SOM pr
okt

Poliklinikk SOM pr
okt

Somatikk

R-2020

Bud-2020

R-2019

2 693 2 547 

22 631 

2 755 2 562 

22 666 

2 688 2 599 

23 665 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

Heldøgnsopph
SOM pr okt

Dagopph SOM pr
okt

Poliklinikk SOM pr
okt

Somatikk (måneden isolert)

R-2020

Bud-2020

R-2019

45 491 

9 584 

13 369 

2 778 

50 214 

10 777 
13 450 

2 958 

48 892 

10 008 
13 416 

2 948 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

ISF-poeng SOM
eget HF pr okt

ISF-poeng VOP
eget HF pr okt

ISF-poeng BUP
eget HF pr okt

ISF-poeng TSB
eget HF pr okt

R-2020 Bud-2020 R-2019

4 930 

1 201 

1 702 

353 

5 218 

1 136 

1 538 

290 

5 127 

1 094 

1 556 

308 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

ISF-poeng SOM
eget HF pr okt

ISF-poeng VOP
eget HF pr okt

ISF-poeng BUP
eget HF pr okt

ISF-poeng TSB
eget HF pr okt

R-2020 Bud-2020 R-2019

Måneden isolert

Journalført i Public 360°



93/20 Rapportering for oktober 2020 - 19/10224-24 Rapportering for oktober 2020 : Rapportering for oktober 2020

 

 

 

 

 

Side 3 av 6 

 

VENTETID, FRISTBRUDD OG PASSERT PLANLAGT TID 
Mye av driften av sykehuset har i løpet av høsten normalisert seg.  Det viser 

kvalitetsindikatorene nedenfor.  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 
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PAKKEFORLØP KREFT 
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. 
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SYKEFRAVÆR OG MÅNEDSVERKUTVIKLING 

 
Etter at sykefraværet så langt i dette spesielle året har ligget som omtrent som tidligere 

år, er det som det framgår av grafen høyt i september.  Tallene for oktober er ennå ikke 

klare, og SiV har heller ikke sett september-tallene for HSØ samlet. Videre analyser må 

til for å sjekke ut både internt og hvordan SiV utvikler seg i forhold til andre.  Det har 

over noe tid vært høyt sykefravær i enheter som har vært mest rammet av pandemien. 
 

 
 

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. 

 

 

ØKONOMISK BÆREKRAFT 
 

 
 

Det er fortsatt ingen avklaring fra HSØ om tildelingen av resterende midler fra tildeling 

det regionale foretaket fikk i revidert nasjonalbudsjettet i mai.  Det er også fra eier sagt 

at regnskapet for oktober, som tidligere månedsregnskap i år, skal gjøres opp med 

budsjetterte kostnader for lønnsoppgjøret. 
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Regnskap oktober 2020 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik

 Basistilskudd       -2 644 132       -2 586 204      57 928 

 ISF inntekter, egen region       -1 014 644       -1 098 467     -83 823 

 ISF inntekter, gjester           -49 482           -63 349     -13 867 

 Polikliniske inntekter         -390 728         -422 111     -31 383 

 Øremerkede tilskudd           -24 391           -22 468       1 923 

 Andre inntekter         -221 471         -134 126      87 345 

 DRIFTSINNTEKTER     -4 344 848     -4 326 725     18 123 

 LØNNSKOSTNADER       2 690 750       2 657 690    -33 060 

 Varekostnad          895 365          887 707      -7 658 

 Andre driftskostnader          566 462          562 123      -4 339 

 DRIFTSKOSTNADER       4 152 577       4 107 520    -45 057 

 Finans                367             -4 267      -4 634 

 Avskrivninger          144 390          140 138      -4 252 

 RESULTAT          -47 514          -83 334    -35 820 
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Resultatutviklingen er i tråd med det som lå til grunn for estimatet.  Det er noe lavere 

aktivitet i oktober isolert, men som vurdert ved beregningen av estimatet er det også 

lavere gjestepasientkostnader når foretakets egen aktivitet er noe lavere.  Det er fortsatt 

noe buffer i budsjettet som er delvis løst opp i oktober, og derfor er resultatet marginalt 

bedre enn forutsatt for estimatet.  Imidlertid er risikoen for mange Korona-innleggelser 

større enn på lenge.  Det forventes å redusere mulighetene for å opprettholde aktiviteten 

for andre pasientgrupper. Konsekvensen vil være både reduserte inntekter og mest 

sannsynlig også økte kostnader utover det som er lagt til grunn for månedsestimatene 

for november og desember.  Årsestimatet fastholdes derfor på et overskudd på 50 mill 

kr, noe som er 50 mill kr dårligere enn budsjett. 

 

Hvis HSØ fordeler midler fra revidert nasjonalbudsjett slik de har antydet, vil estimert 

negativt resultatavvik snu til et solid positivt budsjettavvik.  I tillegg vil SiV også få et 

positivt budsjettavvik grunnet lavere lønnsoppgjør enn forutsatt i statsbudsjettet for 

2020.  Derfor er vurderingen at foretaket vil opprettholde den økonomiske bærekraften, 

og vel så det, gjennom det vanskelig 2020 til tross for at rapportert estimat nå per 

oktober er 50 mill kr lavere enn budsjettert resultat. 

Journalført i Public 360°
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 94/20 

 Sakstype: Beslutning 

 Saksid: 19/10567-18 

     

 

Saksbehandler: Stein Kinserdal 

 

 

Budsjett 2021 – foreløpig behandling 

 

 

Referanse: 

SiV styresak 025/2020: 

Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. status budsjett 2021 

 

         

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 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

BUDSJETTPROSESS 

SiV starter budsjettarbeidet ett år før det året budsjettet utarbeides for. Denne praksisen 

er med på å sikre at budsjettarbeid er en kontinuerlig prosess gjennom hele året i 

henhold til en vedtatt budsjettkalender. Det er vesentlig at plan- og budsjettprosesser 

kommer så tidlig i gang, at det er mulig å planlegge, kvalitetssikre, risikostyre, forankre 

og gjennomføre endringer og tiltak fra forutsatt tidspunkt. Samtidig bidrar 

budsjettprosessen i SiV til å øke helseforetakets handlingsrom og muligheter til å styre 

utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet. 

  

Tidlig i budsjettprosessen avklares det så langt som mulig, hva eiers oppdrag og 

bestilling for budsjettåret blir. I tillegg legger administrerende direktør til grunn hvilke 

utviklingstrekk spesialisthelsetjenesten står overfor i lengre perspektiv, både i 10- og 20-

årsperspektiv og i den fireårige økonomiplan-perioden. I oppstarten av budsjettprosessen 

tar direktøren også initiativ til ulike prosesser for generelle forbedringstiltak, og for tiltak 

som involverer flere klinikker. Dette gjelder i forhold til både drift og investeringer. På 

denne måten søkes det å skape sammenheng mellom det kommende års budsjettarbeid 

og det langsiktige strategiske arbeidet.  

 

Så langt har budsjettarbeidet for 2021 gått etter planen, til tross for utfordringene 

knyttet til Covid-19. En noe improvisert strategi- og budsjettkonferanse ble avholdt i 

siste halvdel av april. På dette årlige møtet konkluderer direktøren størrelsen på 

kommende års merverdikrav (omstillingsbehov), og fordeler merverdikravet mellom 

klinikkene og direktørens stab. Klinikkene arbeider deretter i henhold til vedtatt tidsplan 

med merverdikravene. Dette arbeidet har gått etter planen.  Som det framgår og 

begrunnes seinere i saken, er klinikkenes budsjettutfordringer for 2021 lavere enn det 

som har vært vanlig de siste årene.  Arbeidet med merverdikravene har derfor vært 

mindre krevende, og den delen av budsjettarbeidet er avklart. 

 

Sammenslåingen av Sande og Holmestrand kommuner fra 1. januar 2020 var en 

økonomisk usikkerhet i budsjettforutsetningene fram til styret i HSØ vedtok å videreføre 

en delt budsjettmodell. Det medfører at det er ingen objektiv måte å fordele midler 

knyttet til nye Holmestrand kommune dersom man skal følge HSØ sine inntektsmodeller.  

Delt budsjett-modell tilsier at midlene søkes fordelt etter den befolkning/-sammensetning 

som lå til grunn for budsjett 2019. Beslutningen reduserer den økonomiske risikoen for 

SiV til marginal for 2021. 

 

 

GRUNNLAG FOR SIVS BUDSJETT 2021 

Budsjettarbeidet og arbeidet med ØLP baseres på forutsetninger som dels er gitt fra eier 

og SiV-styret gjennom strategiske planer, oppdragsdokumenter og budsjettpremisser, 

samt utviklingstrekk i samfunnet, medisinsk utvikling og andre utviklingstrekk i 

helsetjenesten. ØLP er samtidig et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk 

bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv, herunder å vurdere nødvendige 

tilpasninger i dagens drift for å sikre nødvendige investeringer i fremtiden. Det søkes å 

skape forutsigbarhet, selv om spesialisthelsetjenesten som andre samfunnsområder, er 

preget av omskiftelighet. Nå når neste års budsjett skal ferdigstilles, bygger det bro fra 

årets status til de mulighetene som ligger i Tønsbergprosjektet (TP) / endret somatisk 

infrastruktur/bygg. 

 

I tillegg til interne utfordringer knyttet til TP og arbeidet med de seks strategiske 

satsings-områdene, er det for 2021 mye usikkerhet knyttet til utviklingen av Covid-19.  

Selv om HSØ ennå ikke har fordelt alle midlene som RHF-et ble tildelt i revidert 

nasjonalbudsjett i mai, og enda mindre har gitt klare signaler på fordelingen av de 

ekstraordinære midlene som ligger i forslaget til statsbudsjett for 2021, legger SiV til 
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grunn for arbeidet med budsjett 2021, at foretaket får dekket de ekstraordinære 

kostnader knytte til både behandlingen av Covid-19 pasienter og eventuelle kostnader 

knyttet til høy aktivitet for å behandle pasienter som har måttet vente grunnet redusert 

kapasitet som følge av behandling av Covid-19 pasienter og smitteverntiltak. 

  

Sykehusutbygging gir store muligheter til å endre driftskonsepter, oppgavedeling, 

arealfordeling, bruk av infrastruktur og teknologi i større deler av døgnet, endringer i 

logistikk og pasientflyt og en rekke andre forhold. 

 

De siste tre årene har direktøren arbeidet med hvordan den videre satsningen på 

omstilling og utvikling av SiV skal skje, slik at foretaket både alene og i samspill/nettverk 

med andre aktører fortsatt er garantist for optimal løsning av samfunnsoppdraget. Seks 

strategiske innsatsområder inneholder prosjekter og program både når det gjelder 

organisasjonsutvikling, lederutvikling og prosessforbedringer. I tillegg er utviklingsplanen 

og teknologisatsningene sentrale forutsetninger for arbeidet som pågår for å forberede 

endringer so følge av endret eller ny somatisk bygningsmasse i 2021. 

 

Fordi SiV starter budsjettarbeidet lenge før eier beslutter foretakets økonomiske rammer 

for budsjettåret, bygger store deler av arbeidet på forutsetninger om hvilke midler som 

ligger i det endelige statsbudsjettet og hvordan HSØ tar dette videre til foretakene.  Det 

som ligger i forslag til statsbudsjett og de signalene som så langt har kommet fra HSØ, 

er i tråd med de forutsetninger SiV har lagt grunn for foretakets budsjettarbeid.  Det er 

noe usikkerhet knyttet til det som er varige vekstmiddeltildelinger og hvordan HSØ vil 

fordele ekstraordinære midler.  Som det framgår av dokumentet så har det gjort at 

direktøren ut setter oppstarten av noen av de satsningene som ble vedtatt på foretakets 

budsjett- og strategikonferanse i april. 

 

 

GENERELLE UTVIKLINGSTREKK/UTFORDRINGSBILDE 

Det er sterke drivere som vil påvirke utviklingen av helsetjenesten framover: 

 Strammere offentlig økonomi  

 Den «grånende pasient» og den «grånende medarbeider» 

 Kampen om arbeidskraften 

 Krav til ny kompetanse og nye profesjoner 

 Megatrender innen den teknologiske utviklingen 

 Megatrender innen medisinsk forskning, behandling og diagnostikk 

 Økt brukerinnflytelse- og makt 

 Økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt 

 Endrede oppgavedelinger mellom spesialisthelsetjenester, kommuner og private 

aktører 

 Aktørene i helsesektoren vil bli vurdert utfra leveransene til pasientene, og ikke ut 

fra hvem som leverer, hvor det leveres etc. 
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Nedenstående figur illustrerer helheten og sammenhengene for både det strategiske og 

det operasjonelle arbeidet i Sykehuset i Vestfold: 

 
 

MEDISINSKE OG FAGLIGE UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

 

Pasientsikkerhet og kvalitet 

Pasientbehandling, pasientsikkerhet og kvalitet er kjernevirksomheten i et helseforetak. 

Administrerende direktør godkjente i september 2019 Plan for pasientsikkerhet og 

kvalitet 2019 – 2023 i SiV. Arbeidet med gjennomføring av planen er en kjerneoppgave 

for SiV i 2021 og i hele planperioden. Satsingen på pasientsikkerhet og kvalitet er også 

nødvendig for å møte utfordringer som er identifisert i «Utviklingsplanen», 

«Tønsbergprosjektet», eierkrav kommunisert gjennom OBD, økonomiske utfordringer, 

samt nyvinninger fra forskning og innovasjon. 

  

Strategien følges opp gjennom rullerende handlingsplaner og årshjul. Elementer i 

strategien er bl.a.: 

 

 Pasientsikkerhet og kvalitet er kjernen i utviklingsarbeidet ved SiV. Foretaket skal 

fortsatt ha oversikt over prosessmål, for å oppfylle eierkrav.  

 I tillegg vil SiV HF ta i bruk metoder for å måle utfall som overlevelse, 

pasientopplevd livskvalitet og pasientopplevd kvalitet på sykehusoppholdet. 

 Måling av pasientopplevd livskvalitet og pasientopplevd kvalitet på 

sykehusoppholdet bidrar til å styrke brukerstemmen i SiV HF. En sterkere 

involvering av brukeren i utviklingen av tjenestetilbudet vil også femme 

pasientsikkerhet og kvalitet. 

 SiV HF sin strategi vil ta utgangspunkt i internasjonale, nasjonale og regionale 

strategier 
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 SiV HF skal synliggjøre tiltak og resultater av satsingen på pasientsikkerhet og 

kvalitet 

 SiV HF skal legge til rette for kunnskaps- og erfaringsbasert læring. 

 

Foretaket arbeider for å sikre at det er lagt til rette for at god pasientbehandling og 

god pasientopplevelse kan oppleves første gang og derved unngå unødig skade. Felles 

satsingsområde for alle enheter i foretaket i 2021 er «trygg innskrivning». I tillegg skal 

alle enheter i foretaket gjøre minst ett forbedringsarbeid basert på lokalt identifisert 

risikoområde. 

 

Psykisk helse og Rusbehandling 

Drift og utvikling innen fagområdene Psykisk helse og avhengighet videreføres i 2021 

utfra de føringer og utviklingstrekk som fremgår av budsjettsakene for 2020 og ØLP 

2020-23.  

 

Kommunal egenbetaling for utskrivningsklare pasienter innen PHV og TSB har trådt i 

kraft i 2019 og videreføres i 2020.  

 

I 2020 ble arbeidet med implementering av eksisterende og kommende pakkeforløp 

innen psykisk helse og rus videreført som viktige satsingsområde for SiV.  

 

Sentrale områder (målbilder) de kommende år er:  

 Tjenesteområder – endring- utvikling og innovasjon  

 Standardisering av behandling – videreutvikling av pasient og pakkeforløp  

 Samhandling og samarbeid internt og med kommuner og samarbeidspartnere 

 Brukermedvirkning på tjeneste og individnivå som stimulerer samvalg og som 

sikre at erfaringskompetanse verdsettes og brukes aktivt.  

 Teknologiutvikling for internettveiledet behandling. 

 

Ventetider –  fristbrudd og etterslep. 

Et av de tydeligst uttalte kravene til spesialisthelsetjenesten fra regjering og Storting, er 

å bidra til å skape pasientens helsetjeneste gjennom å redusere ikke-medisinsk 

betinget ventetid, skape forutsigbarhet for pasienten ved å overholde frister og skape 

kontinuitet for pasienten gjennom hele behandlingsforløpet. Ikke minst skal det i større 

grad enn i dag være samsvar mellom pasientopplevd ventetid og rapportert ventetid. 

  

Arbeidet med å skape rom for langtidsplanlegging, forbedre logistikk og arealutnyttelse, 

ha god kvalitet på pasientadministrativt arbeid og lojalitet til sykehuset 

arbeidsprosedyrer, samt ha avklart forhold til balansen mellom utredning, behandling og 

kontroll, utfordrer helseforetakets kultur, tradisjoner og kompetanse. 

 

Sentralt i arbeidet med å nå målet om redusert ventetid, kontinuitet og forutsigbarhet for 

pasient og pårørende i behandlingsforløpet, er at det er et avklart og tett samarbeid 

mellom primærhelsetjenesten, særlig fastlegene, og helseforetaket med hensyn til 

forventninger på pasientens vegne, overganger mellom tjenestenivåene og hvem som 

følger opp hva og når. Videre er det avgjørende at det er et avklart samarbeid mellom 

SiV og private leverandører som bistår sykehuset i pressede perioder. SiV har etablert 

lokale samarbeidsavtaler med avtalespesialister i Vestfold for å styrke dette samarbeidet. 

 

2020 har gitt foretakene store utfordringer i forhold til arbeidet med ventetider, 

fristbrudd og kontakter med passert planlagt tid. Hvordan SiV skal arbeide med disse 

problemstillingene på en så god måte som mulig, vil i 2021 være avhengig av covid-19-

pandemiens utvikling.   
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Legemiddelhåndtering 

Feil i håndtering av legemidler er en av de hyppigste årsakene til meldte pasientavvik, 

noen med potensielt alvorlige konsekvenser. Spesielt i overgangene inn i og ut av 

sykehuset, oppstår det feil. Legemiddelhåndtering er av denne grunn utpekt til et felles 

innsatsområde for alle avdelinger og klinikker innenfor kvalitet og pasientsikkerhet.  

 

Elektronisk kurve (Metavision) ble innført i SiV i 2019. Innføring av elektronisk kurve er 

vesentlig for god pasientsikkerhet i medikamenthåndtering og er nødvendig for innføring 

av lukket legemiddelsløyfe i helseforetaket. SiV vil i 2021 delta i det regionale prosjektet 

for innføring av lukket legemiddelsløyfe i planperioden. 

 

SiV har inngått arbeidsavtaler med kliniske farmasøyter ved Sykehusapoteket for å støtte 

opp under arbeidet med legemiddelhåndtering og -samstemming. Arbeidet videreføres i 

2021 og tiltakene skal evalueres med målinger. 

 

Pasientforløp 

Pasientforløp er en koordinert tverrfaglig behandlingsprosess med et avklart start- og 

endepunkt for en definert pasientgruppe, basert på en beskrivelse av mål og tiltak. Et 

pasientforløp kan omfatte hele forløpet fra hjem til hjem eller kun deler av forløpet, som 

internt i sykehuset eller prehospitalt. Pakkeforløp er et nasjonalt utformet standardisert 

pasientforløp for en definert gruppe pasienter eller diagnose. Hensikten med pakkeforløp 

er å gi pasientene et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp, uten unødvendig 

forsinkelse i diagnostikk, behandling og rehabilitering. 

 

De siste årene er det gjennomført et betydelig arbeid med å forbedre og strukturere 

arbeidet med pasientforløp ved SiV. I 2016 etablerte helseforetaket et eget program for 

arbeidet med pasientforløp. Helseforetaket har nå fått på plass: 

 

 28 pakkeforløp innen kreft 

 1 pakkeforløp for hjerneslag 

 12 pasientforløp etter SiV-metoden (inkludert for covid-19) 

 26 akuttkirurgiske forløp 

 7 pakkeforløp innen psykisk helse og rusbehandling 

 

I Plan for pasientsikkerhet og kvalitet står arbeidet med å videreutvikle SiV-metoden som 

rammeverk for arbeidet med pasient- og pakkeforløp sentralt. 

 

1. januar 2019 ble pakkeforløp innen psykisk helse og rusbehandling etablert, i første 

omgang tre generelle pakkeforløp for Barn, VOP og TSB. Gjennom 2019 er pakkeforløp 

psykose, spis og tvangslidelser i tillegg innført. I 2020 er i tillegg TSB-Gravid 

implementert. Fokus i 2021 vil være oppfølging av pakkeforløpene. 

 

Akuttmedisinsk kjede 

Samarbeidet om akutt syke og skadde pasienter representerer noen av de mest 

krevende oppgavene som helsevesenet står overfor. SiV har derfor arbeidet med 

gjennomgang av akuttmottak som ledd i akuttmedisinsk kjede. 

 

Første skritt i dette arbeidet var en gjennomgang av selve akuttmottaket ved SiV – med 

blant annet ny organisasjons- og ledelsesmodell, og med styrking av den 

medisinskfaglige kompetansen i front. Den interne gjennomgangen synliggjorde tydelig 

at den akuttmedisinske kjeden består av tre hovedfaser: 

 

1. Den prehospitale delen av kjeden 

2. Arbeidet i selve akuttmottaket 
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3. Overføring av pasienter fra akuttmottaket enten til sengepostene på SiV eller ut 

av sykehuset 

 

Arbeidet med å forbedre de to siste punktene/hovedfasene dreier seg i stor grad om 

interne forhold ved SiV der hovedfokus for utviklingsarbeidet er knyttet opp mot 

akuttsenter i nytt bygg. Parallelt pågår det kontinuerlige forbedringsarbeidet også inn i 

2021 med å forbedre de interne arbeidsprosessene og den interne pasientflyten i 

akuttmottaket og samarbeidet mellom akuttmottaket og sengepostene på SiV. Dette 

arbeidet er en del av strategisk innsatsområde, 3 og ses også i sammenheng med for 

eksempel prosjekt multisyke. 

 

Multisyke (eldre) pasienter –  pasientene som trenger sykehuset mest 

I utviklingsplanen har SiV fokusert mye på en pasientgruppe som også internasjonalt har 

fått mye oppmerksomhet de senere årene. Pasientgruppen(e) er ikke presist definert, 

men kan karakteriseres ved hjelp av ett eller flere av følgende kjennetegn: 

 

 De bruker helsetjenestene (helse- og sosialtjenestene) mye 

 De har mange kontakter med helsetjenestene i løpet av ett år: 

o Innleggelser på sykehus 

o Poliklinisk oppfølging 

o Hjelp fra hjemmesykepleien 

o Besøk hos fastlegen 

 De er multisyke (de har mange diagnoser og plager – både somatiske og 

psykiske) 

 Ofte bruker de også mange ulike medisiner 

 De har ofte liten evne til å mestre egen sykdom, og har dårlig funksjonsevne 

 De har ofte mye helseangst 

 

Både i Norge og internasjonalt er det blitt vanlig å dele populasjonen inn i grupper med 

utgangspunkt i hvor mye av helseressursene de bruker/hvor syke de er: 

 

 De 5 % som bruker mest helseressurser. Av spesialisthelsetjenestens ressurser 

bruker denne pasientgruppen innpå 50 % 

 De ca. 20 - 30 % som allerede bruker mye ressurser, men som også er 

«interessante» fordi de står i fare for å bevege seg opp i gruppen av virkelige 

storforbrukere (5 % gruppen). 

 

SiV har i utviklingsplanen uttrykt en klar ambisjon om å «nærme seg» ovennevnte 

målgruppe(r) på en annerledes måte enn i dag. Med «annerledes måte» menes blant 

annet: 

 

 I større grad yte spesialisthelsetjenester utenfor sykehuset. SiVs kompetanse må 

altså mer ut 

 Jobbe tettere og mer integrert med de kommunal helse- og sosialtjenestene 

(inkludert fastlegene) 

 I langt større grad enn i dag bidra til å støtte opp under pasienters og pårørendes 

egenmestringsevne 

 Øke tilgjengeligheten slik at pasienter/pårørende og kommunalt helsepersonell får 

hjelp/råd/oppfølging så raskt som mulig når de trenger det 

 Gi klarere uttrykk for at også sykehuset har et ansvar for forebyggende arbeid; i 

hvert fall sekundær- og tertiærforebyggende 

 

Første skritt i et slikt arbeid var å skaffe bedre – og mer treffsikker - innsikt i hvilke 

pasientkategorier det dreier seg om, hva som kjennetegner dem, og hva som er 

hovedutfordringene i deres møte med helsetjenesten. Kartlegging og identifisering av 
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pasienter i denne gruppen ble i 2019 gjennomført i samarbeid med kommuner i Vestfold 

som et forprosjekt, avsluttet i 2020. 

 

Det er i 2020 etablert et hovedprosjekt som skal komme frem til konkrete, nye, 

tilpassede, målrettede og bedre integrerte helse- og sosialtjenester for styrking av 

helsetilbudet til denne gruppen. Prosjektleder i 100% stilling er tilsatt. Dette arbeidet vil 

gjennom 2021 kreve evne og vilje til omstilling både i spesialisthelsetjenesten og i 

kommunehelsetjenesten. 

 

Kroniske sykdommer - KOLS 

Kroniske sykdommer har i de senere år vært gjenstand for økt oppmerksomhet i både 

helsevesenet og i samfunnet generelt. Ved kroniske lidelser er det ofte behov for en 

vedvarende behandlingsinnsats på tvers av forskjellige nivåer i helsevesenet. Det stilles 

derfor særlige krav til samordning og koordinering mellom aktører og nivåer for å sikre 

gode pasientforløp for disse pasientene. 

 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er et folkehelseproblem, og forekomsten er 

økende både i Norge og i resten av verden. Det er utviklet mye teknologi som kan 

understøtte behandlings- og mestringstiltak utenfor sykehus. Erfaringene som dannes 

gjennom arbeidet med KOLS forløpet, kan brukes inn mot andre kronikergrupper ved 

SiV. Å bidra med slik erfaringsoverføring til andre kronikergrupper, var en av grunnene til 

at KOLS pasienter ble definert som et av innsatsområdene i utviklingsplanen til SiV. For å 

styrke tilbudet til denne pasientgruppen har SiV startet flere prosjekt med 

avstandsoppfølging i samarbeid med kommuner i Vestfold. Dette kan i 2021 medføre 

endringer i behov for polikliniske oppfølgingskontroller. 

 

Rehabilitering 

Et av de områdene hvor HSØ ga eksplisitte føringer til helseforetakenes arbeid med 

utviklingsplaner, var rehabilitering. SiVs utviklingsplan fokuserte særlig på tre områder 

innen rehabilitering. Disse arbeides det nå målrettet med, og dette arbeidet vil bli 

videreført i 2021: 

 Etablering av et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt ved SiV. Klinikk Fysikalsk 

Medisin og Rehabilitering (KFMR) er det rehabiliteringsfaglige tyngdepunktet ved 

sykehuset. Det betyr blant annet at KFMR har ansvaret for å: 

o Beskrive rehabiliteringstilbudet ved sykehuset på en mest mulig oversiktlig 

og forståelig måte 

o Bidra til å sikre at rehabilitering er integrert i alle pasientforløp hvor det er 

aktuelt 

o Bidra til å sikre gode overganger mellom den rehabiliteringen som skjer 

ved SiV og den som skal finne sted i primærhelsetjenesten 

o Bidra til å utvikle rehabiliteringstilbud til pasientgrupper hvor tilbudet i dag 

ikke er tilfredsstillende/tilstrekkelig 

 

SiV skal styrke rehabiliteringen i den akutte og subakutte fasen av pasientoppholdet. Det 

er et mål å få til både raskere og mer tverrfaglig rehabilitering i denne første og viktige 

fasen. Som eksempel på dette nevnes etablering av rehabiliteringsforløp for covid-19 

pasienter med oppstart av forløp på intensivavdeling. Dette forløpet har dannet grunnlag 

for regionale og nasjonale forløp for covid-19 pasienter. KFMR har startet på arbeidet 

med å utarbeide prehabiliteringsforløp for kreftpasienter i SiV. 

 

Den ambulante rehabiliteringsvirksomheten skal fortsatt styrkes. Ambulant 

rehabiliteringsvirksomhet kan bidra til raskere funksjonsforbedring, og kan skreddersys 

til pasientens hjemmesituasjon. Ambulante rehabiliteringstjenester fra 

spesialisthelsetjenesten skal koordineres godt med det kommunal rehabiliteringstilbudet 

overfor de samme pasientene 
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Kostbare medikamenter til behandling av kreft og andre alvorlige sykdommer 

Det utvikles stadig nye medikamenter til pasientgrupper som ikke har hatt tilbud 

tidligere, eller som erstatter etablerte kreftmedikamenter. Størst vekst er det innenfor 

immunterapi. Dette, kombinert med stadig tidligere diagnostikk og oppstart av 

behandling, gir utfordringer både mht økonomi, rehabiliteringstilbud og palliativt tilbud. 

 

Felles for mange av disse medikamentene er at de er svært kostbare, samtidig som 

effekten for de fleste pasienter er til dels marginal. Samlet setter denne utviklingen store 

krav til helsetjenestens evne til å prioritere. Uten en felles holdning til og praktisering av 

prioritering av pasientene, utfordres ikke bare hvert enkelt HFs økonomi, men også 

solidariteten det norske helsevesen er bygget på. 

  

Fritt behandlingsvalg (FBV) 

FBV styrker pasientenes muligheter til å få innflytelse ved at det brukes 

markedssimulerende metoder: 

 

 Innføring av fritt sykehusvalg/ behandlingsvalg 

 Stor økning i egen- eller forsikringsfinansierte helsetjenester 

 Politisk ønske og vilje til å satse på private aktører både som supplement og som 

konkurrenter. 

 

Covid-19 pandemi i 2020 har forsterket behov for styrket samarbeid i reduksjon av 

etterslep/ventetider – m.m. I tillegg utvides ordningen til stadig flere fagområder.  

 

Sett fra helseforetakenes side innebærer både kjøp av helsetjenester og fritt 

behandlingsvalg utfordringer knyttet til at det etableres et marked der det er 

konkurranse om pasienter, inntekter og personale, uten at det er likeverdige 

konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører. SiV har overfor RHF-et og 

Spekter meldt inn behov for å stramme inn på medarbeidernes muligheter til å inneha 

bierverv og eierinteresser i private virksomheter, samt behov for å knytte prosessene til 

kjøp av helsetjenester i større grad til de lokale helseforetakene. 

 

Samhandling i Vestfold 

Samhandlingsreformens intensjoner var knyttet til både styrking av folkehelsearbeidet og 

oppgaveendringer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. En klar 

målsetting var at sykehusbehandling skulle forbeholdes de sykeste pasientene med 

behov for spesialiserte helsetjenester. Behandling og omsorg for øvrig burde foregå i 

kommunene, nærmest mulig pasientens hjem. 

 

I Utviklingsplanen til SiV er samhandling mot øvrige deler av helsetjenesten tydelig 

vektlagt. Også i den regionale utviklingsplanen er dette vektlagt, og Vestfoldkommunene 

og SiV er der trukket frem som velegnet for videreutvikling av samhandling og 

utviklingen av integrerte helsetjenester. 

 

Kommunereformen har medført at antallet Vestfoldkommuner er redusert fra 13 

kommuner i 2017 til 6 i 2020. Dette gir endrede forutsetninger for samhandlingen i 

Vestfold og gir større muligheter for en koordinert utvikling mellom sykehuset og 

kommunene. Det påvirker også de overordnede strukturene for samhandlingsarbeidet i 

Vestfold.  

 

Arbeidet med samhandling har gått fra temaer som avtaler, økonomi, incentivbruk og 

lokaliseringer, til hvordan pasientene skal oppleve sømløse tjenester. Utviklingsplanen 

danner grunnlaget for en mer offensiv satsning på videreutvikling av «Pasientens 
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helsetjeneste» på tvers av forvaltningsnivåene. SiV har ambisjoner om å forbedre den 

direkte kommunikasjonen mellom pasienter/pårørende og foretakets medarbeidere. 

 

Ultimo 2019 ble det lagt frem ny nasjonal helse og sykehusplan. Denne planen 

vektlegger i stor grad helsefelleskap. Det er en videreføring av samhandlingsformens 

intensjoner med stor vekt på systematisk oppbygging av partnerskap på tre nivå: 

 

 Partnerskapsmøte (politisk og administrativ toppledelse i kommunene og 

styremedlemmer og sykehusledelse i HF-ene 

 Strategisk samarbeidsutvalg (Samhandlingsutvalget noe modifisert) 

 Faglige samarbeidsutvalg 

 

Formalisert helsefellesskap er under etablering i Vestfold.  

 

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning skal skje og skjer på systemnivå, tjenestenivå og individnivå. På 

systemnivå er det de formelle sidene ved brukermedvirkning, som f.eks. brukerutvalget 

og observatørplasser i styret, som har vært måten å håndtere økt brukerinnflytelse på. 

 

Sykehusenes lange «monopol»-posisjon har gitt politikere og sentrale byråkrater tro på 

at denne form for brukermedvirkning har stort potensial. Det er eksempler på at det har 

fungert slik. Det store flertall av brukere er imidlertid ikke organisert i store 

organisasjoner som gis innflytelsesmuligheter gjennom formelle møter og sakspapirer. 

Innflytelse på utvikling av tjenestene og utviklingen mellom enkeltpasientene og 

helsepersonell er de viktigste arenaene for brukermedvirkning. 

 

Utviklingen de siste årene går raskt i retning av at det er pasientene som er «sjefer i 

eget liv». Forståelsen av at det i mange tilfeller er pasienten selv som er den viktigste 

forandringsfaktor i pasientens liv, innebærer en vesentlig endring i maktforholdet mellom 

«systemet» og den enkelte pasient. Pasientene vil i stadig større grad gjøre gjeldende 

egne valgmuligheter (lokalt – regionalt - nasjonalt - internasjonalt, privat – offentlig, 

egenfinansiert – offentlig finansiert, kunnskapsbasert – eksperimentell – alternativ etc). 

Helseforetakene må ta i bruk f.eks. brukerpaneler og brukerundersøkelser etc. for at det 

etablerte helsevesenet skal være pasientenes foretrukne valg basert på leveransen av 

tjenester som er viktige for pasientene. 

 

SiV har, som prosjekt, ansatt rådgiver for brukermedvirkning. Rådgiveren er ikke 

medisinskfaglig utdannet, men har bruker/pårørendeerfaring og skal sørge for å 

tydeliggjøre brukerstemmen i alle deler av drift og kvalitetsforbedring i SiV. Det er bygd 

opp en brukerbank med kompetente brukere som skal bidra inn i forbedringsarbeid. 

Rådgiver for brukermedvirkning er fast ansatt i SiV fra 2021. 

 

SIVS SEKS STRATEGISKE INNSATSOMRÅDER 

 

I tillegg til gjennomføring av Oppdrag og bestilling fra eier, oppfølging av vedtatt 

utviklingsplan og interne strategier og planer som Teknologistrategi og Forsknings- og 

innovasjonsstrategi, arbeider SiV målrettet med seks strategiske innsatsområder som er 

spesielt viktige de kommende 3 – 4 årene, både for å møte utfordringer i kort perspektiv, 

og for å legge grunnlag for hvordan SiV i et lengre perspeektiv skal utvikles for å ivareta 

lovgivning, eieroppdrag, samfunnsansvar og virksomhetsutvikling – alt i perspektivet 

«Pasientens helsetjeneste». 

 

De seks strategiske innsatsområdene skal gi grunnlag for at SiV samler og koordinerer 

egen organisasjon for å få optimal kraft i utviklingsarbeidet. Arbeidet med de strategiske 

innsatsområdene innebærer at SiV utvikles enda mer samordnet i prioriteringer og aktiv 
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handling. Det betyr også at for å oppnå best mulige resultater framover, vil spesielt 

ledelse på alle nivåer innebære evne og vilje til å trekke i samme retning, og prioritere i 

samsvar med det de strategiske innsatsområdene prioriterer og legger føringer for. 

 

Arbeidet med innsatsområdene forutsetter stort lederengasjement, spesielt fra 

klinikksjefer og stabsdirektører. Det er også viktig med ansvarliggjøring og 

oppgaveløsning fra øvrige linjeledere, samt medvirkning og engasjement fra 

medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere. Avklaringer av innholdet i 

satsningsområdene med tilhørende arbeid og oppgaveløsning vil skje i 

linjeorganisasjonen. Likevel er det betydelige innsatsområder, som krever 

prosjektorganisering eller ekstern bistand for å bli vellykket med hensyn til 

måloppnåelse, kvalitet og framdrift. 

  

De seks strategiske innsatsområdene er: 

 

1. Pasientsikkerhet og kvalitet 

2. Virksomhetsutvikling 

3. Organisasjonsutvikling 

4. Ledelses- og lederutvikling 

5. Kompetanse 

6. Medarbeidere 

 

 Strategisk innsatsområde 1 er grundig omtalt i forrige kapittel 

 

 Strategisk innsatsområde 2 og 3 er begge avgjørende for hvordan SiVs tjenester 

leveres mest mulig effektivt med høy kvalitet. I strategisk innsatsområde 2 er 

hovedarbeidet knyttet til teknologiutvikling, prioriteringsutfordringer og –kriterier, 

prosesser, pasientflyt, logistikk. I strategisk innsatsområde 3 er arbeidet knyttet 

opp mot organisasjonsutvikling og driftskonsepter i ny og endret bygningsmasse, 

og gjennomføringen av flytteprosessene og oppstart av drift i endrede lokaler i 

hht. konsepter som besluttes kommende vinter. 

 
 Ledelses- og lederutvikling er strategisk innsatsområde 4. Ledelse og ledernes 

gjennomføringsevne og –vilje er avgjørende  for å utviklingen av organisasjonen 

 i årene som kommer. Som høykompetanse- og kunnskapsintensiv virksomhet, 
kreves  særlig oppmerksomhet og innsats for å utvikle dyktige ledere, motiverte og 
 kompetente medarbeidere i tillegg til effektiv prosess- og ressursstyring.  
 

 Det ble utviklet et lederutviklingsprogram vinteren 2019-20 der alle SiVs ca. 180 
 ledere skal involveres i dagssamlinger og oppfølging gjennom ledergrupper på alle 
 nivåer. Lederutviklingsprogrammet planlegges også å inneholde temaer som 
 etterfølgerplanlegging, program for nye ledere og «den lille lederskolen» (som gir 
 opplæring i aktuelle ledertemaer). 
 
 Pga. pandemien har det ikke vært mulig å følge den vedtatte framdriftsplanen, 
men  ambisjonene er de samme for at alt skal gjennomføres de kommende 
årene.  
 

 Kompetanse er strategisk innsatsområde 5. De nærmeste årene vil 

kompetanseutvikling konsentreres til noen overordnede satsningsområder. Det 
er utformet en egen kompetansestrategi for 2019 – 2023 og en handlingsplan. 

  
 Samarbeid med utdanningsinstitusjoner og sykehusets utdanningsansvar (LIS- 

utdanning, kvalitet i praksisstudiene, påvirkningskraft utdanningsinnhold,   

forpliktende samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjonene). 
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Sykehusets kompetanseutviklingsrolle overfor kommunene (økt systematikk 

kompetansedelingen, Kompetansebroen(kompetansedeling). 
 

 Foretakets rolle og ansvar i utdanning av helsepersonell er betydelig og har stor 
 oppmerksomhet. Sykehuset skal være en attraktiv læringsarena, og driften 

innrettes  slik at SiV kan ta ansvar for praksisstudier for lærlinger og studenter i 

deres  utdannings- og spesialiseringsløp. Særlig viktig er det innenfor de 

områdene som det er vanskelig å rekruttere til fremover, som spesialsykepleiere 

innenfor anestesi-, intensiv- og operasjon, samt enkelte rekrutteringssvake 

legespesialiteter. Sykehuset vil også styrke sin rolle i utdanning av helsefagarbeidere 
og øker andelen lærlinger.  

 

I lys av at det kontinuerlig skjer endringer innenfor medisinske, teknologisk og 
digitale metoder og verktøy er det naturligvis mulig å gjøre endringer i 

fordelingen av hvem/hvilken faggruppe som skal løse ulike oppgaver.  

 

Høy andel heltid styrker kontinuitet og kvalitet i pasienttilbudet og bidrar til å 

rekruttere og beholde medarbeidere. Det er i tillegg et krav fra eier å utvikle 

heltidskultur. En rekke tiltak for å øke handlingsrommet- og styrke heltidskulturen 
er iverksatt og andelen heltid er i riktig utvikling. Det er et langsiktig arbeid og skjer 

i tett samarbeid med fagorganisasjonene. 

 
 Strategisk innsatsområde 6 er under utvikling, og rommer diverse temaer som 

omhandler medarbeiderspørsmål. Eksempler på dette er sykefravær, 
heltidsutfordringene, medbestemmelse – medvirkning og medarbediersskap og 
rekruttering. 
 
  

DIGITALISERING OG TEKNOLOGI – STATUS, UTFORDRINGER OG STRATEGI 

 

Trender 

Utvikling og vedlikehold av teknologiske løsninger medfører at foretaksgruppen i HSØ 

bruker stadig mer ressurser på teknologiporteføljen. En vesentlig årsak til dette er at 

man ønsker å ivareta nye behov samtidig som eldre utfordringer ofte benevnt 

«teknologisk gjeld», fremdeles ikke er løst. Flere omfattende teknologiprogrammer 

gjennomføres både lokalt og regionalt for å bedre infrastruktur, pasientbehandling og 

involvering av brukere. 

 

Selv om dette forbedringsarbeidet har pågått over flere år, består vesentlige utfordringer 

fremdeles. Barrierer mellom teknologiske løsninger hindrer datatilgang og begrenser 

samhandling mellom helsearbeidere både internt og eksternt. Disse barrierene består, 

fordi behov løses hver for seg og ikke med en helhetlig tilnærming. 

 

Oppbygging og avhengigheter skisseres og defineres gjennom arkitekturbeskrivelser. 

Arkitekturtegninger kan sammenlignes med byggetegninger som mange ulike 

fagprofesjoner forholder seg til i byggeprosesser. Tradisjonelt har arkitekter tegnet 

direkte koblinger, betegnet integrasjoner, for å knytte løsninger sammen. 

Integrasjonslandsskapet har derfor blitt stadig mer komplekst fordi behov løses med 

uhensiktsmessige integrasjoner mellom stadig flere nye løsninger. 

 

Som på de fleste andre teknologiområder, har kunnskap om arkitektur utviklet seg raskt 

de seneste årene. Mange arkitekter fremmer nå en annen tenkning enn den 

fremgangsmåten som har resultert i dagens problemer. HSØ har derfor etablert et 

helhetlig arkitekturmålbilde som beskriver hvordan avhengigheter mellom løsninger skal 
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ivaretas på nye måter slik at rotårsaken til de viktigste utfordringene løses mer effektivt i 

fremtiden. Klinikere må i dag forholde seg til mange fragmenterte og komplekse 

løsninger som bidrar til at en stadig mindre andel av arbeidstiden, er pasientrettet. 

Realisering av arkitekturmålbildet vil snu denne trenden og bidra til å frigjøre tid til 

pasientrettet arbeid. 

 

Men overgangen fra en arkitektur med barrierer til en ønsket arkitektur uten barrierer 

blir stadig vanskeligere, fordi foretaksgruppen i HSØ påfører fellesskapet mer teknisk 

gjeld. Leverandører markedsfører teknologi som en ettertraktet løsningen på velkjente 

behov. Representanter fra HF-ene lar seg overbevise og bidrar til kreativ behovsløsning 

uten nødvendig forståelse for følgekonsekvenser. Realisering av arkitekturmålbildet 

krever derfor strategisk tekning, samt vilje og evne til effektiv styring. 

 

SiV har derfor utarbeidet en teknologistrategi som understøtter SiV’s utviklingsplan 

spesielt og virksomhetsutvikling generelt. For å realisere strategien er det etablert en 

tilhørende handlingsplan og et teknologiprogram. 

 

Ny løsning som understøtter utvikling av tryggere og virkningsfulle helsetjenester. 

Arkitekturmålbildet beskriver hvordan åpne standardiserte «IKT-tjenester» kan kobles 

sammen med datakilder slik at data blir tilgjengelig og skaper grunnlag for samhandling.  

 

Hvis man skulle etablert et nytt sykehus uten historiske data eller historiske bindinger, 

ville det vært mulig å gjennomføre alt dette mye raskere og til en mye lavere kostnad 

enn dagens situasjon. Ved en slik oppstart ville man fokusert på helhetlige løsninger som 

understøtter beslutninger på en best mulig måte. Slike helhetlige løsninger er derfor 

målet og den ene hoveddelen av teknologistrategien. Den andre hoveddelen er 

beskrivelsen av hvordan SiV skal nå målet på en realistisk måte når man forholder seg til 

alle faktiske forutsetninger og hindringer. 

 

Den ønskede kvalitet i beslutningsprosesser vil gi gevinster i form av risikostyring 

generelt, pasientsikkerhet spesielt, og ressurs- og prosesstyring med den betydning 

dette har for effektivitet og økonomi.  

 

De teknologiske løsningene er altså tilgjengelig, men overgangen/transformasjonen fra 

dagens situasjon til den ønskede situasjonen, krever: 

 At SiV behersker teknisk kompleksitet 

 At arbeidet med overgangen skjer systematisk og smidig 

 

Teknologistyring må avverge oppbygging av mer teknisk gjeld og fremme at foretaket 

gjør «de rette tingene riktig». I det ligger selvsagt også tilfredsstillelse av krav til 

informasjonssikkerhet og personvern. Slik teknologistyring må utøves både regionalt og 

lokalt gjennom regionalt og lokalt porteføljestyret, regionalt og lokalt arkitekturstyre, 

samt regional og lokal forvaltningsorganisasjon. 

 

Styreseminaret vil belyse hvordan SiV fronter regionale prosesser slik at helsetjenesten 

transformeres på en styrt, forutsigbar og effektiv måte. 

 

FORSKNING OG INNOVASJON 

Forskning ved Sykehuset i Vestfold er først og fremst knyttet til pasientnære 

problemstillinger og klinisk praksis, med utgangspunkt i de undersøkelser og den 

behandling som gis ved sykehuset. Pasientnær forskning er viktig for å få ny kunnskap 

som på kort eller lang sikt kan gi våre pasienter et bedre helsetilbud, i tillegg til å bidra 

til den generelle medisinske utviklingen. Et godt og bredt forskningsmiljø er viktig for 

fag- og kompetanseutvikling, noe som igjen er viktig for rekruttering av fagpersoner til 

sykehuset. 
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SiV følger vedtatt forsknings- og innovasjonsstrategi for perioden 2019-2022. Strategien 

og medfølgende handlingsplan er ambisiøs og legger grunnlaget for en ytterligere 

satsning på forskning og innovasjon ved foretaket i årene som kommer. Viktige 

momenter er satsning på kliniske studier, etablering av forskningsgrupper, økt eksternt 

og tverrfaglig samarbeid, økt bruk av biobanker og registre, koblet til satsingsområder i 

ny bygningsmasse. For å sikre robuste forskningsmiljø etableres det professorater 

knyttet til stillinger ved sykehuset. Satsning på innovasjoner og digitale pasientnære 

løsninger som gir bedre pasientbehandling, er elementer i oppbyggingen av en levende 

innovasjonskultur. 

 

Sykehuset har ca. 159 pågående forskningsprosjekter. Mange prosjekter har etablert et 

samarbeid med Universitetet i Oslo og / eller Oslo Universitetssykehus (OUS), men det 

foregår også forskning i samarbeid med en rekke andre akademiske miljøer både 

nasjonalt og internasjonalt. Det er underskrevet ny formell forskningsavtale med 

Universitetet i Sørøst-Norge. Forskere ved Sykehuset i Vestfold publiserte hele 159 

vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter i 2019, hvorav hele 22 av disse ble 

publisert i nivå 2 tidsskrifter (som er høyest rangert). I tillegg avla fem forskere 

doktorgrad i 2019 og sykehuset fikk 2,1 mill kr i eksterne forskningsmidler fra Norges 

Forskningsråd og EU. Sykehuset arbeider målbevisst for å styrke den eksterne 

finansieringen av forskningsprosjektene. SiV beholder sin posisjon som et av sykehusene 

med høyest forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. 

 

Den strategiske satsningen på innovasjon ved SiV vil øke ytterligere i årene som 

kommer, for å møte både brukerne og samfunnets behov for økt verdiskapning. Føringer 

fra utviklingsplanen, digitalisering og teknologisk utvikling, samt utvikling av 

driftskonsepter i ny bygningsmasse vil være viktige drivere for innovasjon ved sykehuset. 

Innovasjonssatsningen ved SiV vil være knyttet til sykehusets strategiske satsnings- og 

utfordringsområder. 

 

For 2019 fikk SiV tildelt 4,5 mill kr i ekstern finansiering til prosjekter innen 

tjenesteinnovasjon og forskningsdrevet innovasjon fra Helse Sør-Øst og Stiftelsen Dam 

(tidligere Extrastiftelsen). Utvikling og utprøving av hjemmemonitorering i Virtuelt 

hjemmesykehus og digital avstandsoppfølging og egen-mestring for pasienter med KOLS 

og spiseforstyrrelser fortsetter. Det er også samarbeid med andre HF for andre 

pasientgrupper. SiV har fokus på å øke samarbeid med UH-sektoren og andre næringsliv- 

og forskningspartnere i forbindelse med utvikling, utprøving og evaluering av 

innovasjonsprosjekter. I helseministerens «sykehustale» ble AI innen patologi trukket 

fram. OUS og SiV samarbeider om utprøving av dette i sykehusdrift. Gjennom et mer 

systematisk og målrettet arbeid med ideer og innovasjonsprosjekter, vil SiV kunne bidra 

til økt verdiskapning og til at ny kunnskap omsettes til konkrete resultater for det som er 

pasientens helsevesen. 

 

HOD jobber fortsatt med innføring av et helhetlig innovasjonssystem, inkludert 

rapportering av nasjonale indikatorer for innovasjon i helsesektoren. SiV er et av 

sykehusene som deltar i den nasjonale piloten, hvor sykehusene også på sikt vil bli målt 

på innovasjon på lik linje med forskningsindikatoren.  

 

For å oppfylle intensjonene i forsknings- og innovasjonsstrategien 2019-2022 vil 

innebære økt ressursbruk. 
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ØKONOMISK BÆREKRAFT 

 

Generelt 

De fire regionale helseforetakene finansieres gjennom statsbudsjettet, og hvert RHF har 

ansvar for å fordele midler i sin region.  Midler til drift og investeringer tildeles samlet, og 

det er opp til det enkelte regionale helseforetak å sikre en bærekraftig økonomi gjennom 

en riktig fordeling mellom drifts- og investeringsmidler.  

 

I utgangspunktet er det for spesialisthelsetjenesten som for alle andre; likviditet 

tilsvarende avskrivningskostnaden kan benyttes til investeringer.  Skal man investere 

mer, må man skape den likviditeten gjennom overskudd i driften.  Litt forenklet kan man 

si at det er ingen annen grunn til at helseforetak går med overskudd enn å skaffe 

likviditet til investeringer.  Det ligger i forutsetningene for tildelingen av midler at de over 

tid skal benyttes i sin helhet, enten til drift eller til investeringer, for å levere på de krav 

helseforetakene får gjennom det årlige oppdrag- og bestillingsdokumentet. 

 

I forslaget til statsbudsjett innføres en ny/oppdatert nasjonal inntektsmodell.  Den 

bygger fortsatt på ISF-systemet med en fast og en variabel del. Det nye er at det legges 

noen andre prinsipper til grunn for fordelingen av den faste inntekten.  For HSØ slår det 

relativt nøytralt ut den positive veien, fordi forslaget til statsbudsjett legger inn noe mer 

midler for at ingen regionale helseforetak skal få mindre enn det de fikk etter den gamle 

modellen for 2019. 

 

HSØ finansierer driften i sine HF prinsipielt slik Stortinget finansierer de fire regionale 

helseforetakene.  Det er en fast del som er avhengig av befolkningstallet og utvalgte 

demografiske egenskaper ved befolkningen, og det er en variabel del som er avhengig av 

antall pasienter og hvilken type pasienter HF-ene til enhver tid behandler.  HSØ gjør flere 

unntak, og det største unntaket fra denne fordelingsmodellen og det er Oslo 

Universitetssykehus (OUS).  HSØ har utviklet en egen modell for finansieringen av OUS 

på bakgrunn av at standard finansieringsmodell ikke hensyntar de økonomiske 

utfordringene som følger av den oppgavedeling som er mellom OUS og øvrige HF i HSØ, 

og også mellom OUS og de tre øvrige RHF-ene.  HSØ har nå varslet at de skal arbeide 

med en ny/revidert inntektsmodell basert på den nye nasjonal modellen.  Ambisjonen er 

at den nye modellen skal ligge til grunn for fordelingen i ØLP 2023-2026 eventuelt med 

en overgangsperiode. 

 

For investeringene har HSØ valgt en modell der HSØ holder tilbake deler av likviditeten 

knyttet til avskrivningskostnaden fra HF-ene for å finansiere investeringer i det som 

betegnes som fellesprosjekter.  Det er to grupper fellesprosjekter: Store bygge-

prosjekter og felles IKT-løsninger.  Det er en løpende vurdering av hvilke bygg og IKT-

satsinger som hører inn under disse gruppene.  Det er som hovedregel bygge-prosjekter 

større enn 500 mill kr som blir fellesprosjekter.  Tønsbergprosjektet (TP) er et slikt 

prosjekt.  Det at HSØ holder tilbake likviditet betyr i praksis at alle HF i HSØ må gå med 

overskudd for å skaffe tilstrekkelig likviditet til sine egne og til prioriterte felles 

investeringer slik at foretaket og foretaksgruppen opprettholder en bærekraftig 

økonomisk utvikling over tid. 

 

I hovedsak er det to måter å øke likviditeten i det regionale helseforetaket.  Det ene er å 

dele ut mindre midler til foretakene og dermed øke overskuddet i selve det regionale 

foretaket.  Dette er argumentet når HSØ beholder en vesentlig andel av vekstmidler 

RHF-et får til i statsbudsjettet.  Det andre er å holde tilbake en høyere andel av 

likviditeten knyttet til foretakenes avskrivningskostnad.  Denne delen har vært stabil de 

siste årene. 
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Status økonomisk bærekraft i SiV 

Etter direktørens vurdering har SiV de senere år hatt en bærekraftig økonomi og gjort en 

sunn vurdering av fordeling av midler mellom drift og investeringer.  SiV har nådd 

budsjetterte resultat (med et relativt lite unntak i 2018) og derigjennom lagt til rette for 

et bærekraftig investeringsnivå. 

 

SiV har lagt en langsiktig plan for å håndtere økte avskrivnings- og rentekostnader som 

følge av TP.  Disse kostnadene økte når psykiatribygget ble tatt i bruk, men 

hovedtyngden av disse kostnader kommer i 2021 (delårseffekt)/2022 (helårseffekt) når 

somatikkbygget tas i bruk.  TP vil ikke være endelig ferdig før A- og B-blokka er revet i 

2022.  I perioden fram tom 2020 har SiV økt sitt resultat med 74 mill kr for å møte økte 

kostnader som følge av Tønsberg-prosjektet.  Dette kommer i tillegg til at reduserte 

rente- og avskrivingskostnader øker resultatet, og ikke brukes til f.eks. å lette på 

omstillingsbehovet.  Den økonomiske utfordringen knyttet til dette endrer seg dersom 

kostnadene endrer seg, f.eks. ved endringer i rentenivået. 

 

En av grunnene til at klinikkene har noe lavere budsjettutfordring i 2021 enn tidligere år, 

er at det ikke legges inn ambisjon om ytterligere resultatforbedring slik det har vært 

gjort de siste 5 årene.  Det var planlagt slik fra starten da enkelte av klinikkene vil ha en 

del ekstraordinære engangsutfordringer i «innflyttingsåret» som gjør at høye 

merverdikrav i tillegg ville blitt ekstra krevende. 

 

Forutsetninger for budsjett 2021 og videre budsjettarbeid 

Den faste delen av SiVs inntekter er avhengig av utviklingen av Vestfolds befolkning 

relativt til utvikling i befolkningen i hele HSØ sitt sørge-for området. Generelt er den 

utviklingen slik at SiV får noe lavere inntekter år for år fordi befolkningen i hovedsak 

vokser noe mindre enn gjennomsnittet i HSØ-området. De faste inntektene er også 

avhengig av enkelte andre avregninger.  Disse har en positiv utvikling for SiV fra 2020 til 

2021.  Det betyr at SiV kommer gunstigere ut i 2021 enn i det som forventes årene 

framover. Sammen med vekstmidler som forutsatt i HSØ ØLP, vil SiVs rammeinntekt øke 

(ekskl. pris- og lønnsvekst) med drøye 60 mill kr fra 2020 til 2021. 

 

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvor mye varige vekstmidler SiV får slik forslaget 

til statsbudsjett nå foreligger.  Derfor er prosessen knyttet til noen av satsingsområdene 

som ble besluttet på budsjett- og strategikonferansen i april foreløpig stoppet (drøye 7 

mill kr).  Disse satsingene vil bli revurdert når tildelingen fra HSØ er endelig besluttet.  

Det er ikke avklart når statsbudsjettet blir vedtatt i Stortinget. 

 

Det vil fortsette å være usikkerhet knyttet til de variable inntektene inntil effektene av 

endringene i ISF-grouperen kan beregnes en gang inn i det nye året. Det er fortsatt en 

krevende utvikling på enkelte kostnadsområder.  IKT fortsetter å vokse, både som følge 

av at SiV tar i bruk nye systemer, men også som følge av økte kostnader i 

Sykehuspartner HF for å forbedre infrastrukturen i hele foretaksgruppen.  I tillegg øker 

kostnadene knyttet til kostbare legemidler, behandlingshjelpemidler og 

gjestepasienter/fritt behandlingsvalg – kostnader som i begrenset grad dekkes av 

variable inntekter ved økt forbruk. 

 

Klinikkene rapporterte på tiltak for 2021 medio september, og som tidligere nevnt var 

hele utfordringen på det tidspunktet løst. Det som er mer usikkert er hvilken «reell» 

driftsøkonomi klinikkene for tiden har.  Driften av sykehuset er for tiden mer kostbar enn 

budsjettert.  Mye av disse ekstra kostnadene er helt konkrete knyttet opp mot effekter 

av Covid-19 og skal raskt kunne fjernes når de ekstraordinære inntektene blir borte.  

Men SiV har også budsjettavvik som det er vanskeligere knytte direkte til effekter av 

Covid-19.  Det kan bli en utfordring å trekke tilstrekkelig med kostnader ut igjen når 

sykehusdriften en gang skal normalisere seg igjen. 
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Resultat / investeringer / bærekraft 

Som i ØLP 2021-2024 er resultatet i budsjett 2021 satt til null.  Det må ses i 

sammenheng med TP. Det lå til grunn for TP-søknaden at prosjektet som sådan ikke var 

bærekraftig slik økonomimodellene er i spesialisthelsetjenesten og HSØ.  Bærekraften 

måtte ses i sammenheng med resten av driften, og det ble derfor lagt en plan for økning 

av resultatet år for år til et nivå som skulle tilsi at foretaket skulle komme gjennom 

innflyttingsåret og påfølgende år uten negativt resultat til tross for kraftig økning i rente- 

og avskrivingskostnader. Den økte likviditeten som følge av de relativt høye resultatene 

de siste årene har ikke i sin helhet vært brukt til investeringer.  Ved å holde igjen på 

investeringene i forhold til det som hadde vært mulig, er det bygget opp en 

investeringsbuffer.  Det er gjort av flere grunner: 

 

 Det er et engangsbehov for å etablere kontorarealer for klinisk personell. Det er et 

arealbehov som ble definert ut av TP og som derfor må finansieres av de ordinære 

investeringsmidlene. Når TP ble planlagt var tanken at en renovering av bygg K3 

var løsningen å dette kontorbehovet.  Nå er det prosjektet «Nære kontorer» som 

er den foretrukne løsningen for dette.  Det er ikke gjort en endelig beslutning på 

dette, men finansieringen av den foreløpige rammen på 100 mill kr er sikret gitt 

at foretaket leverer resultatene slik de framgår av ØLP 2021-2024. 

 

 Det er behov for å gjøre en del endringer i eksisterende bygningsmasse som følge 

av TP.  Noe er gjennomført, men det vil være en løpende vurdering gjennom hele 

prosjektet av hva som er nødvendig å gjøre for å forbedre pasientsikkerhet og 

kvalitet, og for å få til en så god pasientflyt som mulig. 

 

 I 2021 og 2022 er det i økonomisk langtidsplan budsjettert med null-resultat.   

Investeringsbufferen skal bidra til at SiV har tilgang på nødvendige 

investeringsmidler også i 2022 og 2023 – selv om det er forventet at behovet for 

investeringer i den nærmeste tiden etter at TP er avsluttet, vil være mindre enn 

normalt behov da utstyrsanskaffelsen i TP kommer på toppen av at foretaket har 

lagt vekt på å holde et normalt investeringsnivå i prosjektperioden. 

 

Det er en ambisjon å komme ut av ØLP-perioden med noe av denne investeringsbufferen 

i behold for at foretaket skal opprettholde sin økonomiske bærekraft og handlingsrom.  

Det arbeides derfor med et ordinært investeringsbudsjett for 2021 innenfor en «normal» 

budsjettramme på ca. 100 mill kr.  I tillegg er det som nevnt over behov for 

investeringer i eksisterende bygningsmasse som følge av TP.  Det vil bli redegjort for 

dette i budsjettsaken i styremøte 17. desember 2020. 

 

Det legges opp til en buffer i driftsbudsjettet på ca. 60 mill kr. Det er en økningen på 10 

mill kr sammenlignet med 2020.  Grunnen til økningen er at SiV går inn i 2021 (og 2022) 

med en større økonomisk risiko enn det foretaket har gjort de siste årene.  Ambisjonen 

er at deler av bufferen ender opp som positivt budsjettavvik/økt resultat. 

 

I tillegg til denne generelle bufferen, er det i budsjettet satt av ca. 90 mill kr til 

ekstraordinære prosesser i 2021 knyttet til 

 Prosjektorganisasjon for strategisk satsingsområde 3 – se omtale tidligere i saken 

 Opplæring knyttet både til nye måter å drifte sykehuset på og, for de som skal 

arbeide i det nye bygget, å være vel forberedt til å drifte pasientsikkert med 

kvalitet og også effektivt fra første dag i helt nye og annerledes lokaler 

 Flytteprosess 

 Utfordringen det er å kunne drifte effektivt (= i tråd med budsjettet) fra første 

dag, og den økonomiske risikoen som følger av det 
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Disse midlene blir tilgjengelige gjennom at resultatet reduseres fra 100 mill kr i 2020 til 

null i 2021, samtidig som det kun er delårseffekt av økte rente- og avskrivingskostnader i 

2021. 

 

Det er de ekstraordinære IKT-midlene i TP-bevilgningen som i 2021 finansierer den 

tidligere omtalte satsingen på digitalisering og teknologi. 

 

RISIKOVURDERINGER OG RISIKOSTYRING 

Det er både uvanlige og utfordrende tider for spesialisthelsetjenesten som for mange 

andre deler av samfunnet.  Økonomisk har 2020 vært et spesielt år i flere 

«dimensjoner»: 

 

 Helseforetakene har driftet med langt lavere variable inntekter og langt høyere 

kostnader enn budsjettert 

 Storting og regjering har hele tiden vært tydelige på at utvidede bestillinger til 

spesialisthelsetjenesten skal finansieres med ekstra midler 

 HSØ har sittet på/sitter på betydelig midler av det som Storting og regjering har 

tilført de regionale helseforetakene, noe som har skapt usikkerhet for SiV 

 

Hvordan dette vil bli i 2021, er for tiden ikke mulig å si. Budsjettet for 2021 bygger på at 

SiV vil få tilført midler tilsvarende de eventuelle økonomiske effektene Covid-19 vil gi.  

SiV har egne utfordringer ut over det vanlige ved at foretaket skal utvikle nye 

driftsmåter, forberede innflytting i nytt somatisk bygg, flytte og ikke minst starte opp 

drift i nytt bygg på en pasientsikker og effektivt måte.  Her er det en rekke områder med 

stor risiko.  Styringen av den økonomiske risikoen gjøres delvis gjennom en stram 

struktur og styring på de prosjektene som opprettes for å gjennomføre disse aktivitene, 

og ved å sette av egne midler utover selve driftsbudsjettene til disse aktivitetene.  SiV 

planlegger dette på en måte som gjør at foretaket i størst mulig grad opprettholder 

pasientbehandlingen i tråd med eiers bestilling. 

 

I tillegg kommer spesialisthelsetjenestens generelle risikoområder, og sett i forhold til 

listen nedenfor over den kostnadsutviklingen foretakene står/kan stå overfor de 

nærmeste årene, er det risiko for at det blir utfordrende å videreføre en bærekraftig 

økonomi: 

 

 Generelt er det en risiko knyttet til den økonomiske utviklingen i Norge og hvilken 

prioritering Stortinget gir helse i statsbudsjettet i årene framover. Den 

demografisk utviklingen i Norge tilsier at spesialisthelsetjenesten må tilføres 

midler utover befolkningsøkningen, i tillegg til de økte mulighetene for 

pasientbehandling som den generelle medisinske utviklingen gir.  Løsningen vil 

måtte være forbedret produktivitet i det offentlige helsevesen sammen med et 

mer effektivt og sømløst samarbeid med primærhelsetjenesten, f.eks. ved hjelp 

av ny teknologi. 

 

 Det er en kontinuerlig strøm av nye legemidler som gir pasientene et bedre og 

lengre liv.  Dette er ofte kostbare legemidler som det bare delvis følger 

finansiering med.  Det er en komplisert økonomisk sammenheng i forhold til 

endring av behandlingsmetode og at pasientene lever lenger slik at det er 

utfordrende å tallfeste kostnadsveksten.  Den økonomiske risikoen ved denne 

utviklingen vurderes til å være betydelig. 

 

 Økonomisk risiko ved at spesialisthelsetjenesten inntektsmodeller ikke er nøytral i 

forhold til ønsket utvikling i pasientbehandlingen, som f.eks. overgang døgn/dag – 

endring i den akuttmedisinske kjede - ibruktagning av mer IKT-baserte 

«behandlingsmetoder» - tettere samarbeid med kommunene 
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 Med de planlagte store kostnadsøkningene innenfor IKT er det avgjørende at SiV 

evner å bruke nye systemer ikke bare til kvalitetsforbedring for pasienten, men 

også som et verktøy for drive sykehuset mer effektivt. 

 

 Pensjon er en gjenganger når det gjelder økonomisk risiko.  Dette har så langt 

blitt håndtert med nøytrale effekter på landsbasis i statsbudsjettet, men ved store 

endringer kan det likevel få konsekvenser på HF-nivå grunnet ulike 

fordelingsmekanismer på inntekts- og kostnadssiden. Det er forutsatt i hele ØLP-

perioden at eventuelle endringer i pensjon blir resultatnøytrale for SiV. 

 

Til slutt understrekes det som er nevnt ovenfor at TP har i seg både muligheter og risiko.  

Risiko dreier seg både om gjennomføring av selve bygge- og IKT-prosjektet, og ikke 

minst kostnader knyttet til opplæring/innflytting/oppstart av drift i nye lokaler med til 

dels nye måter å drive pasientbehandlingen på.  Risikoen styres gjennom 

 

 Arbeidet med de 6 strategiske satsingsområdene 

 Egne budsjettmidler for disse ekstraordinære aktivitetene 

 Godt organiserte prosjekter med klare beslutnings- og rapporteringslinjer 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 95/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-100 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Brukerutvalgets leders orientering 19.11.2020 

 

 

Vedlegg: Ingen 

 

         

Hensikten med saken: 

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

maer, som styret bør være kjent med. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 96/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-101 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Administrerende direktørs orientering 19.11.2020 

 

 

Vedlegg: Ingen 

 

         

Hensikten med saken: 

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

maer, som styret bør være kjent med. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 97/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-102 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Status for eksterne tilsyn og revisjoner november 2020 

 

 

Vedlegg: Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner november 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 november 2020 til oriente-

ring. 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 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 

Arbeidstilsynet Tilsyn i barne- og 

ungdomspsykia-

trien 

15.09.2020 - Pålegg vars-

let 

Kommentarfrist 

23.11.2020 

Riksrevisjonen Forvaltningsrevi-

sjon av myndig-

hetenes arbeid 

med å sikre god 

behandling og 

oppfølging av 

personer med 

psykiske plager 

og lidelser 

Pågår - Pågår Riksrevisjonen sendte 

ut spørreskjema til le-

dere i KPA i uke 7 i 

2020, men ut over det 

er det ingen ytterligere 

informasjon mottatt om 

forvaltningsrevisjonen. 

Helsetilsynet Tilsyn med medi-

sinsk og helsefag-

lig forskning på 

mennesker- 

egenvurdering 

Svar sendt - Pågår Svar sendt 

Riksrevisjonen Forvaltningsrevi-

sjon av investe-

ringer i bygg og 

medisinsk-teknisk 

utstyr i helsefore-

takene 

Pågår - Pågår Svar oversendt RR via 

filoverføringsløsning 

14.09.20 
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Riksrevisjonen Kliniske behand-

lingsstudier i hel-

seforetakene 

Våren 

2020 

- Pågår Svar sendt 

Arbeidstilsynet Tilsyn psykisk 

helse voksne, 

Tønsberg Granli 

22.10.2020 - Pågår Videomøte 

Arbeidstilsynet Tilsyn DPS Vest-

fold, Larvik Furu-

bakken 

29.10.2020 - Pågår Videomøte 

DSB Varsel om tilsyn - 

HMS og el-sikker-

het 

17.-

20.11.20 

- Varslet   

Vestfold inter-

kommunale 

brannvesen IKS 

Tilsyn 2020 Habi-

literingstjenesten 

på Solvang Wel-

havens vei 16 

19.11.2020 - Varslet   

Vestfold inter-

kommunale 

brannvesen IKS 

Tilsyn 2020 i Ad-

lersgate 37-39 

19.11.2020 - Varslet   

Riksrevisjonen Dokument 3:5 

(2016-2017) 

Riksrevisjonens 

undersøkelse av 

medisinsk kode-

praksis i helse-

foretakene 

-15.04.20 - Utsatt Utsatt inntil videre 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 98/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-103 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Styrets årsplan 2020-2021 – oppdatering pr november 2020 

 

 

Vedlegg: Styrets årsplan 2020-2021, oppdatert pr. november 2020 

 

         

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. Oppdate-

ring av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar oppdatert årsplan 2020-2021 pr november 2020 til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Overordnet møteplan 2020-2021 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
  

Møtedato/ 

Oppmeldt sak Merknad 

  

17. desember 2020  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. november 2020  

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Status for beredskap mot korona-pandemien  

Rapportering pr. november 2020  

Erfaringer med nytt psykiatribygg etter ett års drift  

Budsjett 2021 - vedtak  

Oppsummering av LGG 2. tertial 2020  

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2020-2021 - oppdatering  

Referatsaker  

  

2021  

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 Fortsatt fast sak om 

korona-pandemi? 

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  

  

  

Journalført i Public 360°
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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 

 

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021 - oppdatering  

Referatsaker  

  

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 inkl Pobo-presentasjon 

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 

 

  

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  

  

  

Journalført i Public 360°
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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  

  

  

Journalført i Public 360°
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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  

 

Journalført i Public 360°
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 99/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-99 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Referatsaker 19.11.2020 

 

 

Vedlegg:  

Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 22. oktober 2020 (foreløpig) 

 

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. 

 

 

 

 

Tønsberg, 12. november 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 

 

 

Journalført i Public 360°
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Torsdag 22. oktober 2020 

Tidspunkt: Kl 0915 – 1500 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Til kl 14:00 
Kirsten Brubakk    
Olaf Qvale Dobloug    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Nina Roland    
Lilli-Ann 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 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

110-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. oktober 2020. 
 
 
 

111-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. september 2020 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 24. september 2020 godkjennes.  
 
 
 

112-2020 Virksomhetsrapport per september 2020 

 
Oppsummering 
Saken presenterer virksomhetsrapport for september 2020. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret merket seg den positive utviklingen innen pakkeforløp kreft. Styret viste til at det 
også er en positiv aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern barn og unge. Samtidig 
forventer styret at ventetiden for denne pasientgruppen går ned. Styret viste til at 
aktiviteten i sykehusene er i ferd med å normaliseres, men at det er utfordringer innen 
enkelte fagområder. 
 
Styret kommenterte bemanningsutfordringen og at den bør løses med strukturelle tiltak. 
Videre merket styret seg at det har vært flere driftsutfordringer i Sykehuspartner HF i 
september og at det er utfordringer innen investeringsområdet for IKT. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per september 2020 til etterretning. 
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113-2020 Virksomhetsrapport for andre tertial 2020 

 
Oppsummering 
Virksomhetsrapport per andre tertial 2020 omhandler status for styringsmålene 2020 for 
drift. Rapporten er bygget opp etter mal av styringsplakat for 2020. Under særskilte tema 
omtales samvalg og testaktivitet og –kapasitet i forbindelse med Covid-19 pandemien. 
Sykehuspartner HF og de felleseide helseforetakene omtales i egne kapitler. I tillegg 
inneholder tertialrapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste.  
 
Det utarbeides egne tertialrapporter for regional IKT-prosjektportefølje, programmene ISOP 
og STIM som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF og for regionale byggeprosjekter. Av 
denne grunn omtales ikke IKT- og byggområdet i denne rapporten. 
 
Som vedlegg til tertialrapporten følger en status for oppfølging av oppdrag der Helse Sør-Øst 
RHF er rapporteringsansvarlig («halvårsrapport»). Halvårsrapporteringen bygger på en 
vurdering av om det enkelte krav vil bli oppfylt inneværende år. Oversikten viser også 
oppdrag som er gitt til alle de regionale helseforetakene, der Helse Sør-Øst RHF har fått 
ansvar for å koordinere arbeidet. Administrerende direktør kommenterte at det er feil i 
rapportering for pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Her har Helsedirektoratet gitt ut tall for første tertial. Tallene vil presenteres i neste 
virksomhetsrapport.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret kommenterte at det er en god rapport som gir et dekkende bilde av virksomheten. 
Styret diskuterte risikovurderingen, inkludert restrisiko, akseptabel risiko og metodikken 
for risikovurderingen. Styret er tilfreds med risikovurderingen.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2020 til etterretning. 
 
 
 

114-2020 Tertialrapport 2. tertial 2020 for regionale byggeprosjekter 

 
Oppsummering 
Styresaken har som formål å redegjøre for status per 2. tertial 2020 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.   
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig 
oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik. 
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Kommentarer i møtet 
Styret ba om at det ble gitt løpende orientering om fremdriften i prosjekt nytt sykehus i 
Drammen. Styret ønsket også en oversikt over hvilke reserver som er budsjettert og 
orientering om kuttlisten i prosjektet.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar status per andre tertial 2020 for regionale byggeprosjekter til etterretning. 
 
 
 

115-2020 Sykehuspartner HF – videre plan og finansiering for prosjektet 
Windows 10 

 
Oppsummering 
I styresak 073-2020 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF finansiering av Windows 10-
prosjektet som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, ut oktober 2020. Samtidig ble 
Sykehuspartner HF bedt om å komme tilbake med en plan for resterende 18 000 klienter 
(fase 2) innen oktober 2020.  
Saken omhandler den videre leveranseplanen for oppgradering av 50 000 klienter til 
Windows 10 innen utgangen av november 2021 (fase 1) og innretning for de resterende  
18 000 klientene.   
 
Kommentarer i møtet 
Styret merket seg at Sykehuspartner HF holder fremdrift for fase 1 av prosjektet Windows 
10 som omhandler oppgradering av 50 000 klienter, og støtter at det godkjennes 
finansiering for fase 1. Styret støtter at omlegging av klienter tilknyttet medisinskteknisk 
utstyr skilles ut i et eget prosjekt og ber om plan for dette prosjektet, inkludert finansiering. 
Styret kommenterte at det må sees på fremdriftsplan for fase 2 av prosjektet som 
omhandler oppgradering av 14000 klienter, slik at dette er ferdigstilt innen utvidet support 
opphører. Styret ber om en gjennomføringsplan for fase 2 av prosjektet, inkludert forslag til 
finansiering. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner finansiering av fase 1 i prosjektet Windows 10 med en 
kostnadsramme (P85-estimat) på 490 millioner kroner inklusive mva.  
Likviditetsbehovet for 2020 forutsettes finansiert innenfor Sykehuspartner HF sitt 
budsjett for 2020, mens likviditetsbehovet for 2021 innarbeides i helseforetakets 
budsjett for 2021. 
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2. Styret tar til etterretning at prosjektets fase 2 vil omhandle oppgradering av 14 000 

klienter og ber Sykehuspartner HF om en plan for gjennomføring av arbeidet, 
inkludert forslag til finansiering.  
 

3. Styret tar til etterretning at omlegging av 4000 klienter tilknyttet medisinskteknisk 
utstyr skilles ut i et eget prosjekt og ber om at det utarbeides en plan for dette 
prosjektet, inkludert finansiering. 

 
 
 

116-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 

 
Oppsummering 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2017 Helse Nord RHF i oppdrag å ivareta strategisk 
videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Det er utarbeidet et 
strategidokument «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» som fremlegges 
for styrebehandling. Det har vært bred deltagelse i arbeidet og det er utarbeidet en felles 
styresak som legges frem for de fire regionale helseforetaksstyrene. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret kommenterte at det er viktig at det er gjort et arbeid for å vurdere helsetjenester til 
den samiske befolkningen og berømmet arbeidet.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret slutter seg til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen» med følgende prioriteringer for den videre oppfølgingen av 
strategidokumentet: 

a. Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten prioriteres i 
første fase, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. 

b. Det utarbeides en nasjonal handlingsplan som omfatter helsetjenester til den 
samiske befolkningen. 

c. Det arbeides videre med overordnet organisering av samiske 
spesialisthelsetjenester i tråd med de regionale helseforetakenes «sørge for»- 
ansvar. Modell 1 med videreutvikling av dagens organisering, anbefales. 
Målet er at helsetjenester til den samiske befolkningen styrkes i alle landets 
helseforetak. 

 
2. Styret slutter seg til at strategidokumentet oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet med de innspill som kom frem under behandling av saken i 
styremøtet.  
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117-2020 Supplering av styret i Vestre Viken HF og PKH 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd 
 
Oppsummering 
Det er behov for å supplere styret i Vestre Viken HF etter at et av medlemmene har bedt seg 
fritatt fra vervet. Det er også behov for å oppnevne et nytt styremedlem fra Helse Sør-Øst 
RHF i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). 
 
Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling i styremøtet. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Til styret i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 
oppnevnes direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, Helse 
Sør-Øst RHF 

 
2. Til styret i Vestre Viken HF oppnevnes Ane Rongen Breivega som nytt styremedlem. 

Dette bekreftes i etterfølgende foretaksmøte i Vestre Viken HF. Kjønnsbalansen i styret i 
Vestre Viken HF vil bli rettet opp ved snarlig utvidelse av styret. 

 
 
 

118-2020 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

119-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør presiserte en noe upresis formulering i orienteringens punkt 6 
Forvaltningsrevisjon – forebygging av angrep mot IKT-systemer. Sykehuspartner HF er også 
omfattet av denne revisjonen. Det ble også gitt en utvidet muntlig presentasjon av forslag til 
statsbudsjett 2021. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
Orienteringer 

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget  
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget  
4. Brev fra Foreningen for hjertesyke barn 
5. Brev fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen 
6. Vedtak i Sør-Fron kommunestyre 
7. Presentasjon fra Gjøvik kommune 
8. Uttalelse fra ordførerne i Valdres 
9. Protokoll datert 21. oktober 2020 fra drøftinger med konserntillitsvalgte. 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 15:00  
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Oslo, 22. oktober 2020 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  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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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 19.11.2020 

  

 Saksnr: 100/20 

 Sakstype: Annen 

 Saksid: 19/10129-104 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Eventuelt 19.11.2020 

 

.. 

 

xx 
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