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Møteprotokoll
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtetid

onsdag 6. mai 2020, kl. 14:15

Møtested

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

Arkivsak

19/10120

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

a)
a)
a)

Observatører med tale og forslagsrett:
Erik Hansen, leder brukerutvalget
b)
Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget b)
Forfall
Ingen
Av 7 styremedlemmer var 7 tilstede.
Ellers deltok
Hans-Christian Berger, partner PwC b), (sak 21-22)
Fra administrasjonen deltok
Administrerende direktør Stein Kinserdal a)
Klinikksjef MED Henning Mørland b)
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer b)
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland b)
Klinikksjef KPA Inger Meland Buene, sak 18 a), b)
Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad b)
Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær b)
Kst direktør SD Henry Dallager b)

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam a)
Økonomidirektør Roger Gjennestad a)
HR-direktør Bente Krauss b)
Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen b)
Teknologidirektør Terje Haug b)
Prosjektdirektør Tom Einertsen, sak 19 a)
Spesialrådgiver KPA Arne Repål, sak 18 b)
Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær a)

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

16/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. februar 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
16/20

Hensikten med saken
Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle møtende
styremedlemmer.
Forslag til vedtak
Protokoll fra styrets møte 27. februar 2020 godkjennes.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra styrets møte 27. februar 2020 godkjennes.

17/20 Godkjenning av protokoll fra styrets ekstraordinære møte 14. april 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
17/20

Hensikten med saken
Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle møtende
styremedlemmer.
Forslag til vedtak
Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 14. april 2020 godkjennes.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 14. april 2020 godkjennes.
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18/20 Forskning og innovasjon i SiV
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
18/20

Hensikten med saken
Styret ved SiV HF får et innblikk i forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV HF. Dagens tema er fra Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) ved Sykehuset i Vestfold HF.
SiV HF og KPA har fått en ledende rolle i E-meistring nasjonalt og regionalt.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
Møtebehandling
Klinikksjef KPA Inger Meland Buene og spesialrådgiver Arne Repål gjennomgikk E-meistring som behandlingsmetode, og presenterte kunnskapsgrunnlaget for behandlingsformen og veien videre.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til orientering.

19/20 Rapportering Tønsbergprosjektet mars 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
19/20

Hensikten med saken
Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
Møtebehandling
Prosjektdirektør Tom Einertsen orienterte om Tønsbergprosjektets status pr mars 2020.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til orientering.
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20/20 Kode- og registreringspraksis ved Sykehuset i Vestfold HF
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
20/20

Hensikten med saken
Å orientere styret om hvordan man jobber med å sikre høy kvalitet på kode- og registreringsarbeidet ved Sykehuset i Vestfold HF.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til orientering.

21/20 Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
21/20

Hensikten med saken
Vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 8a annet ledd, at helseforetaket årlig skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig
leder og andre ledende ansatte. Erklæringen skal tas inn som note i årsregnskapet.
Forslag til vedtak
Styret vedtar retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder
og andre ledende ansatte for kommende regnskapsår 2020, med redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 2019. Erklæringen inntas som note til årsregnskap 2019 for Sykehuset i Vestfold HF.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret vedtar retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder
og andre ledende ansatte for kommende regnskapsår 2020, med redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 2019. Erklæringen inntas som note til årsregnskap 2019 for Sykehuset i Vestfold HF.
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22/20 Årsberetning og årsregnskap 2019
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
22/20

Hensikten med saken
I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta
årsberetning og årsregnskap m/noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Sammen
med revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering. Det er styremedlemmene på vedtakstidspunktet som skal signere årsberetning og
balanseoppstillingen.
SiVs regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap.
For 2019 budsjetterte SiV med et overskudd på 105 millioner kroner. Regnskapet viser
et resultat på 133 millioner kroner, 28 millioner kroner bedre enn budsjett. Foretaket
bruker hele overskuddet til å styrke sin investeringsevne.
Forslag til vedtak
Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2019.
Møtebehandling
Hans-Christian Berger, partner PwC, orienterte om gjennomført revisjon av årsregnskap
2019.
Møtet ble besluttet lukket i forbindelse med styremedlemmenes møte med revisor. Møtet
ble deretter gjenåpnet.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2019.

23/20 Covid-19 og opptrapping av elektiv virksomhet - oppfølging av foretaksmøtene 26. mars og 28. april 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
23/20

Hensikten med saken
Hensikten med saken er å informere styret om arbeidet som pågår i SiV med å realisere
de oppdragene Helse Sør-Øst har gitt gjennom foretaksmøtene i SiV i mars og april.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til etterretning.
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Møtebehandling
Administrerende direktør Stein Kinserdal og fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders
Takvam orienterte om iverksatte smitteverntiltak og opptrapping av elektiv virksomhet.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til etterretning.

24/20 Rapportering mars 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
24/20

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. Saken fokuserer på konsekvensene av arbeidet med plan
for økning i antall intensivplasser, og arbeidet med Covid-19 pasienter generelt.
Forslag til vedtak
Styret tar rapporteringen for mars 2020 til etterretning.
Møtebehandling
Det ble foreslått følgende tillegg, som hhv vedtakspunkt 2 og 3:
2. Styret forventer nærmere informasjon fra eier om hvordan budsjettavviket skal håndteres.
3. Styret uttrykker bekymring for økende ventetider og pasienter som får sin tilstand
forverret på grunn av dette.
Administrerende direktørs forslag, med foreslåtte tillegg, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret tar rapporteringen for mars 2020 til etterretning.
2. Styret forventer nærmere informasjon fra eier om hvordan budsjettavviket skal håndteres.
3. Styret uttrykker bekymring for økende ventetider og pasienter som får sin tilstand
forverret på grunn av dette.

25/20 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. status budsjett 2021
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
25/20

Hensikten med saken
Utarbeidelse av Økonomisk langtidsplan (ØLP) inngår i den årlige budsjettprosessen i
Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Det langsiktige tidsperspektivet er fram mot 2035/40, men det
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utarbeides en mer detaljert fire-årsplan der kommende budsjettår er første år. HSØ legger klare forutsetninger for denne planen i sin styresak 017-2020.
I denne saken gis styret orientering om hvilke forutsetninger som ligger til grunn fra
HSØ, og hvilke forutsetninger SiV velger å legge til grunn for arbeidet med budsjett 2021
og for årene i langtidsplanperioden.
Forslag til vedtak
1. Styret vedtar ØLP 2021–2024 slik den er oversendt Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med
Budsjett 2021.
Møtebehandling
Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om forslag til økonomisk langtidsplan
2021-2024.
Det ble foreslått følgende tillegg til vedtakspunkt 1:
«, og forventer at planen tas opp til fornyet behandling som følge av Covid-19.»
Administrerende direktørs forslag, med foreslått tillegg, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret vedtar ØLP 2021–2024 slik den er oversendt Helse Sør-Øst RHF, og forventer
at planen tas opp til fornyet behandling som følge av Covid-19.
2. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med
Budsjett 2021.

26/20 Oppdrags- og bestillingsdokument 2020 fra Helse Sør-Øst RHF
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
26/20

Hensikten med saken
Styret i Sykehuset i Vestfold har de fleste år behandlet sak der Oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) og foretaksprotokoll har vært risikovurdert med formål å informere
styret om adm. direktørs skisserte tiltak for å sikre realisering av eiers styringsbudskap,
oppdrag og bestilling. Ettersom covid-19-epidemien har endret de fleste premissene for
OBD, heter det i HSØs foretaksprotokoll og i SiVs foretaksprotokoll (vedlegg 3, pkt 3.6):
«Beredskapsarbeidet vil påvirke helseforetakenes muligheter til å nå målene og gjennom-føre oppgavene i Oppdrag og bestilling 2020. De tre overordnede målene i Oppdrag
og bestilling 2020 ligger fast (Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen – Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – Bedre
kvalitet og pasientsikkerhet), men det vil innen de fleste områdene ikke være mulig å nå
de kvantitative målsettingene som er satt. Det vil også være nødvendig å skyve på tidsfrister for ulike oppdrag. Helse- og omsorgsdepartementet viser i protokoll fra foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 17. april 2020 til at mål og oppdrag i styringsdokumentene
vil bli gjennomgått for å avklare hva som vil være et hensiktsmessig samlet oppdrag for
resten av 2020 fram mot nytt foretaksmøte for Helse Sør-Øst RF i juni 2020. Helse SørØst vil når denne vurderingen foreligger, komme tilbake til endring i Oppdrag og bestilling 2020 til Sykehuset i Vestfold HF.
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Foretaksmøtet vedtok i pkt. 2: Overordnede rammer for aktiviteten i Sykehuset i Vestfold HF i 2020 endres som følge av covid-19-epidemien.
Forslag til vedtak
1. Styret ber om å bli holdt orientert om endring av overordnede rammer for aktiviteten
i SiV i 2020 når dette foreligger fra HSØ, f.eks. gjennom foretaksmøte og evt. revidert Oppdrag og bestilling 2020.
2. Når endring av overordnede rammer er avklart, ber styret om å få forelagt sak om
adm. direktørs planer for å realisere revidert Oppdrag og bestilling 2020.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret ber om å bli holdt orientert om endring av overordnede rammer for aktiviteten
i SiV i 2020 når dette foreligger fra HSØ, f.eks. gjennom foretaksmøte og evt. revidert Oppdrag og bestilling 2020.
2. Når endring av overordnede rammer er avklart, ber styret om å få forelagt sak om
adm. direktørs planer for å realisere revidert Oppdrag og bestilling 2020.

27/20 Holmestrand kommunes foretakstilhørighet - høring
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
27/20

Hensikten med saken
Helse Sør-Øst RHF har ved brev 11. februar 2020 invitert en lang rekke instanser til å gi
høringsuttalelse til rapporten Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune.
Høringsfristen er satt til 10. mai 2020.
Administrerende direktør har vært innstilt på å legge fram en sak for styret der styret
skulle bli invitert til å avgi høringsuttalelse.
Det har imidlertid vært stor politisk aktivitet fra bl.a. flere stortingspolitikere for å få helseforetakstilhørighet for Holmestrand kommune behandlet i Stortinget. Det har ikke lykkes hverken HSØ eller SiV å få avklart om det vil skje, men det synes å være stor oppslutning fra stortingsgruppene om å støtte Holmestrand kommunes høringsuttalelse som
konkluderer med en delt løsning som antagelig innebærer at innbyggerne i tidligere Holmestrand og Hof kommuner vil ha helseforetakstilknytning til SiV, og innbyggerne i tidligere Sande kommune vil ha tilknytning til Vestre Viken.
Ettersom det kan synes sannsynlig at denne saken i praksis ikke blir endelig avgjort i
RHF-styrets, har styreleder og adm. direktør orientert HSØ om de politiske aktivitetene
og forespurt om det er noe poeng for SiV å avgi høringsuttalelse. HSØ v/ viseadm. direktør Jan Frich er anmodet fra SiV om at HSØ får avklart med helseministeren om det er
slik at det IKKE er HSØ-styret som sluttbehandler saken.
HSØ mener det er ønskelig at SiV og Vestre Viken har samme praksis i forhold til om det
skal avgis høringsuttalelse. SiVs AD og Vestre Vikens AD er enige om at vi ikke legger
fram sak for våre styrer før vi har fått avklart om saken allerede i praksis er avgjort gjennom stortingsrepresentanters engasjement.
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Styreleder og administrerende direktør vil gi en orientering om saken i styremøtet.
Forslag til vedtak
1. Styret i Sykehuset i Vestfold avgir ikke høringsuttalelse om Holmestrand kommunes
helseforetakstilknytning dersom saken ikke skal sluttbehandles i HSØ-styret.
2. Dersom HSØ skal sluttbehandle saken, bes adm. direktør legge fram forslag til høringsuttalelse i et ekstraordinært styremøte, og orientere adm. direktør i Vestre Viken
om at sak vil bli forelagt SiV-styret.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret i Sykehuset i Vestfold avgir ikke høringsuttalelse om Holmestrand kommunes
helseforetakstilknytning dersom saken ikke skal sluttbehandles i HSØ-styret.
2. Dersom HSØ skal sluttbehandle saken, bes adm. direktør legge fram forslag til høringsuttalelse i et ekstraordinært styremøte, og orientere adm. direktør i Vestre Viken
om at sak vil bli forelagt SiV-styret.

28/20 Brukerutvalgets leders orientering
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
28/20

Hensikten med saken
Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.
Forslag til vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
Møtebehandling
Brukerutvalgets leder gjorde rede for følgende temaer:
a) Utvalgets møteplan er endret, og neste møte holdes trolig i juni
b) Utvalget holdes løpende oppdatert med referater fra SiVs beredskapsledelse
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
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29/20 Administrerende direktørs orientering
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
29/20

Hensikten med saken
Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.
Forslag til vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktør hadde ikke særskilte temaer å referere.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.

30/20 Status for eksterne tilsyn og revisjoner april 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
30/20

Hensikten med saken
Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner,
både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å
holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, hva som eventuelt er
notert som avvik, og når sakene forventes lukket.
Forslag til vedtak
Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr april 2020 til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr april 2020 til orientering.
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31/20 Status for oppfølging av styrevedtak april 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
31/20

Hensikten med saken
Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som forutsetter særskilte tiltak.
På bakgrunn av at styremøtet 24. mars 2020, bør enkelte av styrets bestillinger vurderes
på nytt med tanke på behandlingstidspunkt.
Forslag til vedtak
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr april 2020 til orientering, med
oppdatering av tidspunkt for behandling.
Møtebehandling
Sak om SiVs beredskapsorganisasjon og sak om sammenlikning av antall senger vurderes som tema for et kommende styreseminar, og avklares nærmere i neste styremøte.
Sak om kvalitetsindikatorer bes om mulig fremmet til neste styremøte 18. juni.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr april 2020 til orientering, med
oppdatering av tidspunkt for behandling.

32/20 Styrets årsplan 2020 - oppdatering
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
32/20

Hensikten med saken
Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19. Her følger oppdatert
versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2020.
Oppdatering av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte.
Forslag til vedtak
Styret tar oppdatert årsplan 2020 til orientering.
Møtebehandling
Det vurderes å beramme et ekstraordinært styremøte til oppfølging av et kommende foretaksmøte.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar oppdatert årsplan 2020 til orientering.
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33/20 Referatsaker 06.05.2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
33/20

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

34/20 Eventuelt 06.05.2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
06.05.2020

Saknr
34/20

Det ble ikke fremmet temaer til dette punktet på dagsorden.

Møtet ble hevet kl 19:15.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

36/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10220-5

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen

Forskning og innovasjon i SiV
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten ved SiV HF. Dagens forskningstema er fra Anestesiologisk avdeling i Kirurgisk klinikk.
På 15 minutter vil forsker og anestesiolog Espen Lindholm presentere funn fra egen
forskning som omhandler valg av anestesimetode knyttet til operasjon for alvorlig sykdom i bukens hovedpulsåre. Han vil i tillegg orientere kort om pågående forskning.
Forslag til vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

Tønsberg, 11. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Dagens forskningstema er fra Anestesiologisk avdeling i Kirurgisk klinikk, SiV HF. Hovedfokus er om valg av narkosemetode kan gi en organbeskyttende effekt under kirurgiske
inngrep. Forsker Espen Lindholm gir et innblikk i forskning knyttet temaet, både fra sin
egen doktorgrad og fra pågående forskning.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

37/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10208-7

Saksbehandler: Tom Einertsen

Rapportering Tønsbergprosjektet april og 1. tertial 2020
Vedlegg:
Månedsrapport for april 2020
Tertialrapport 1. tertial 2020
Hensikten med saken:
Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Sammendrag

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Det har ikke vært fraværsskader i april, men én medarbeider hadde et fall fra 0,8 m og ble gitt nye
oppgaver. Hittil i prosjektet har det vært tilsammen seks fraværsskader.
Rutinen som ble innført som følge av Covis 19 situasjonen opprettholdes. Det er ikke registrert
tilfeller av smitte etter 23. mars.
Det er for tiden også stort fokus på sikkerhet ifm. bygg J hvor det pågår prefab-montasje med flere
potensielle farer, i tillegg til smittevernstiltak i forbindelse med Covid 19.
Fremdrift
Fremdrift er i henhold til plan (hovedfremdriftsplan rev. 9). Oppnådd fremdrift for somatikkbygget
per april er 60 % mot planlagt 60 %. Overleveringsdato for somatikkbygget er fastsatt til 1. oktober
2021.
Økonomi
Prosjektet måler mot budsjettrevisjon 5.0 som er per februar 2020. Gjeldende budsjett og tidsplan
vurderes som robust. Prosjektets sluttkostnad forventes gjennomført innenfor kostnadsrammen.
Innenfor IPD-kontrakten har det kun vært små bevegelser de to siste perioder.
Hoveddelen av reservene på byggherresiden (kap.6 TP Contingency) er øremerket konkrete
hendelser med usikkerhetsvurdering av det økonomiske utfallsrommet for disse. Reservene på
byggherresiden er redusert med netto 1 MNOK. Det var sterk prisvekst på bygg-indeksen i april
som økte prognostisert kostnadsramme med 8 MNOK, men økningen av reservene som tilfalt
byggherre vil gå til dekning av personalkostnader for kantinedrift hvor en deling ikke var avtalt med
IPD partnerne.
IPD-rapporten viser en økning av contingency på ca. 4 MNOK grunnet bl.a. økning av indekser,
ellers er det ingen store endringer. Den økonomiske situasjonen vurderes fortsatt som stabil. Det
er likevel fortsatt potensielle hendelser som kan gå utover reserver og fortjeneste for IPD. Dog
mener vi at de største usikkerhetene er lagt bak oss. IPD-gruppen har nå tatt over eierskapet til
forslaget om øremerking av kostnadsreserver [Post 1-26 Contingency]. Denne gjennomgangen gir
en god pekepinn for utviklingen av ICL i tiden fremover.
Prognose for prosjektets samlede kostnadsramme inkludert estimert prisstigning tom. desember
2021, er per gjeldende periode 3.006 MNOK (+8 MNOK fra forrige periode). Inntjent
kostnadsramme per mars 2020 utgjør 2.992 MNOK (+5 MNOK fra forrige periode).
Tabellen nedenfor viser prosjektets gjeldende kostnadsstatus på overordnet nivå. Sluttprognosen
er lik kostnadsrammen og inkluderer forventet prisutvikling tom. desember 2021.
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Tabell 1: Tønsbergprosjektets gjeldende kostnadsstatus (MNOK, inkl. MVA, påløpte kostnader tom. gjeldende periode, prisnivå
desember 2021 med indeksprognoser etter gjeldende periode)

Budsjettposter
0. PROSJEKTKOSTNAD
1 IPD TOTAL
2 Equipment
3 Client
4 Spesielle kostnader
5 Feasibility study
6 TP contingency

Påløpt
2 160
1 801
28
110
8
214
-

Gjenstående
845
643
122
46
-10
44

Sum
3 006
2 444
150
155
8
204
44

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. Siste halvår 2019 var det begrenset vekst i indeksene. Så langt i 2020
har det blitt mer vekst – spesielt for tekniske indekser. Det vurderes nå at kostnadsrammen ligger
noe høyere i det antatte utfallsrommet. Figur 2 og Figur 3 under viser utviklingen siste halvår og
hvordan gjeldende prognose er (løpende oppdatert).
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Tønsbergprosjektet - Kostnadsramme
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Figur 1 – Utvikling av prosjektets kostnadsramme per gjeldende periode
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Figur 2 - Prisindekser brukt i prosjektet - faktisk endring i % forrige periode og prognose med 12 mnd. rullerende gjennomsnitt
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Figur 3 - Prisindekser byggherre - faktisk (innenfor merket område) og prognose
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SHA, kvalitet, organisasjon

SHA
Det har ikke vært fraværsskader i april, men én medarbeider har hatt en mindre fallulykke og er gitt
nye oppgaver. Hittil i prosjektet har det vært til sammen seks fraværsskader.
Rutinen som ble innført som følge av Covis 19 situasjonen opprettholdes. Det er ikke registrert
tilfeller av smitte etter 23. mars.
Det er for tiden også stort fokus på sikkerhet ifm. bygg J hvor det pågår prefab-montasje med flere
potensielle farer, i tillegg til smittevernstiltak i forbindelse med Covid 19.
Kvalitet
Kvalitetsoppfølgingen har i perioden hatt fokus på døråpninger, betongmålinger, trykkprøvetesting,
og maling.
Det er ikke rapportert problemer knyttet til manglende leveranser pga. corona-situasjonen så langt.
Risiko vurderes å kunne være knyttet til Covid 19, mangler i dørmiljø og mangelfull koordinering
mellom fag.
Organisasjon
Bemanningen lå i forrige periode på ca. 90 % (etter nedstengning 12. Mars) men er i det senere
økt til nærmere 100 %. Flere utenlandske arbeidere har valgt ikke å reise hjem i påsken og har i
stedet jobbet på prosjektet. Det vil bli avviklet ferie i tiden som kommer.

3

Fremdrift og milepeler

Fremdrift er i henhold til plan (hovedfremdriftsplan rev. 9). Oppnådd fremdrift for somatikkbygget
per april er 60 % mot planlagt 60 %. Planlagt og virkelig fremdrift i perioden var hhv. 4 og 6 %,
dette til tross for Covid-19 situasjonen. Jobbing gjennom påskeuken bidro til å hente inn
fremdriftsavvik.
Fremdriftsutvikling fra januar til april 2020:
Planlagt
Bevegelse

Virkelig
Bevegelse

Jan
46 %

Feb
51 %

Mar
56 %

Apr
60 %

5%

5%

5%

4%

45 %

50 %

54 %

60 %

4%

5%

4%

6%

Front-linjen viser at det fremdeles er noen avvik på enkelt-aktiviteter, men det rapporteres at disse
ikke gir konsekvenser for fremdrift.
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Corona-situasjonen gjør at UPS blir ferdigstilt uke 33/34 mot planlagt uke 24. Videre er noen delleveranser blant annet rørpost forsinket, men ikke noe av dette er kritisk for prosjektet.
For bygg E vil mekanisk ferdigstillelse starte tidlig i juli for 5. etasje hvoretter alle etasjene blir
ferdigstilt frem mot 18. september i år. Gitt dagens situasjon er det forventet at vi når disse
milepælene.
For bygg J er mekanisk ferdigstillelse planlagt til 5. mars 2021. Det jobbes nå med bærestruktur
som er planlagt ferdigstilt 25. mai i år.
På grunn av noe ulik praktisering og unøyaktigheter av inntjent verdi rapportering i IPD-gruppa,
velger vi fom. denne perioden å utelate S-kurve diagrammene i byggherrens måndsrapport. Denne
rapporteringen skal likevel videreføres hos IPD for å følge med på at oppnådd fremdrift fortsatt
følger planlagt utvikling og produktivitet på et overordnet nivå. Ved eventuelle avvik fra det
planlagte av betydning vil dette bli rapportert.
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Kostnader

Nedenfor vises 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

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

Budget Items

1. IPD Total
01 ICL

Prognosis

Optimistic

1 955 228

Most likely

1 955 228

Pessimistic

Budget rev. 5.0

1 955 228

1 948 342

1 955 228

Movement
[Prognosis Bud.rev
4.0]
6 886

56 935

89 718

62 001

23 360

58 210

02 TARGET COST

1 898 293

1 865 510

1 893 227

1 931 868

1 890 133

020 Rigg og drift

277 763

273 596

277 763

284 151

277 465

298

021 Somatikk

857 722

841 799

857 722

875 909

851 982

5 739

022 Psykiatri

337 890

337 890

337 890

337 890

337 421

470

023 SITE

127 180

125 908

127 180

129 724

128 170

(990)

024 CURA

258 225

256 934

258 225

264 681

258 161

025 Indexation
026 Contingency

-

-

39 513

10 131 -

5 065 -

39 513

39 513

0
39 513

(1 275)
8 160

64

-

-

36 934

2 579

Prognose for IPD-kontrakten opprettholdes som for mars og er sammenfallende med mest
sannsynlig scenario for alle budsjettposter bortsett fra indeks som vil variere fra måned til måned
samt ICL hvor forventet indeksjustering ikke tas til inntekt. Spesielt de tekniske fag ser
oppsidemuligheter som det jobbes for å realisere. Contingency er fortsatt stabil og øker med 3
MNOK denne perioden.
Tabell 3 – IPD report: Endringer siden forrige periode

Movement - Prognosis [Current - Last Month]

Budget Items

Budget original
INCOME: SUM COST: Sum
- Rev. 01

-

Prognosis

1. IPD Total

-

4 093

01 ICL

-

28

4 093

02 TARGET COST

-

4 065

020 Rigg og drift

-

85

021 Somatikk

-

95

022 Psykiatri

-

226

(226)

023 SITE

-

-

(179)

024 CURA

-

-

20

025 Indexation

-

3 658

(3 658)

-

026 Contingency

-

-

2 858

2 858

(10)
10

19
4 075

(70)
1 264

16
1 359
0
(179)
20
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Begrensede endringer i gjeldende periode. ICL går noe ned denne periode pga. manglende
prisvekst. Prisvekst i april øker reservene til IPD-gruppen med ca. 3 MNOK denne perioden. Ut fra
en konservativ betraktning har de valgt overføre denne økningen til Contingency og ikke ta denne
prisveksten direkte til inntekt ved å øke ICL-posten.
Tabellen under viser gjeldende øremerking av IPD-gruppens reserver, som vil bli oppdatert
månedlig. Per gjeldende periode er i hovedsak alle reserver øremerket. Kontordriftskostnader til
fordeling på 6,5 MNOK vil i realiteten være lavere da personalkostnader for kantine ble trukket ut
etter IPD-rapporten var ferdigstilt.
Tabell 4 - Øremerking av IPD-reserver
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5

Endringer

Nedenfor følger samlet oversikt over endringer siden oppstart. Importdato for underlaget er 14. mai
2020. Siden forrige rapportering har det blitt godkjent TP Contingency endringer på 0,5 MNOK,
samt SiV Special Order endringer på 0,6 MNOK, ellers ingen signifikante justeringer.

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

Account

Approved

TP-Contingency
6 TP Contingency
TP-Equipment
2 Equipment
SiV Change Order
6 TP Contingency
SiV-IKT
6 TP Contingency
Not decided
Sum TP Finansiert
SiV Special Order
SiV
Sum TP + SiV Finansiert

75,6

8,3
29,0
15,2
128,1
14,1
142,2

Working assumption
Contested Unresolved
approved
0,0
1,1
-1,2
0,2
1,1
2,6
0,6
1,0
1,8
0,1
4,0
4,7
1,7
4,8
0,8
8,9
5,5
1,7
13,7

Sum
75,5
9,6
33,2
21,0
139,3
23,8
163,2

Under følger liste over alle beslutninger utført i april og så langt i mai (importdato 14.05.20). SiVIKT endringen på 5,2 MNOK ble medtatt i mars-rapporten og prognose for kostnadsramme ble
justert tilsvarende.
DCR nr.
DCR-210
DCR-292
DCR-304
DCR-310

DCR Title
Decision
Decision date
Total Cost (incl. VAT)
Adjustments to Therapy Garden Access
Approved
04.05.2020 kr
354 345,00
Additional bed rock deviation Bygg J - Access J2/J3 and U1 area zone 9. Requiring
Approved
increased foundation design / construction
20.04.2020
(circakr
6m deeper)480 962,00
Levering og idriftsettelse av BEST pasientsignalutstyr
Approved
14.04.2020 kr
5 223 051,00
Provisorisk brannvarsling av Somatikk
Approved
04.05.2020 kr
151 590,00

Price level
2019M04
2019M12
2020M02
2020M01

Funding
TP-Contingency
TP-Contingency
SiV-IKT
TP-Contingency

Date established
01.04.2019 13:18
21.01.2020 12:08
24.03.2020 15:57
22.04.2020 12:24

Tabellen under viser alle registrerte DCR’er per importdato som er foreløpig uavklarte:
DCR nr.
DCR-308
DCR-309
DCR-311
DCR-312
DCR-313

DCR Title
Decision
Nære kontorer - Lastnedregning og fundamenter
Unresolved
Reduksjon i produktivitet pga. treghet og nedetid archichad, Revit - Mars 2020 Unresolved
Impregnering av fliser i PSY
Unresolved
COVID-19 Cost implications
Unresolved
Reduksjon i produktivitet pga. treghet og nedetid Archicad, Revit og VDI - April Unresolved
2020

Decision date

Total Cost (incl. VAT)

Price level

kr

27 891,00 2019M06

kr

24 609,00 2019M06

Funding
SiV Special Order
TP-Contingency
Not decided
Not decided
Not decided

Date established
02.04.2020 08:15
14.04.2020 09:24
28.04.2020 09:56
28.04.2020 15:26
12.05.2020 14:33
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Brukerutstyr

Radiologisk utstyr er den siste pakken med vesentlige bygningsmessige grensesnitt. Det er
gjennomført presentasjoner med leverandører og det viser seg at det på skjelett-lab gjøres en del
bygningsmessige endringer for å kunne få god utnyttelse av lab. Vi er i dialog med prosjektering og
Skanska om dette. Det vil komme en DCR når vi ser løsningene.
Det pågår en del anskaffelser av utstyr på sykehuset i forbindelse med Korona. Mye av dette
utstyret er forsering av anskaffelser i Tønsbergprosjektet. Vi følger dette opp mot sykehus i
månedlige møter og tar en generalgjennomgang på høsten slik at vi unngår å anskaffe dobbelt.
Anskaffelsen av resterende utstyr er i rute.
Kostnader:
Prognose for utstyrskostnader per april er ikke oppdatert da det har vært begrensede endringer.
Oppdatert prognose kommer ved neste rapportering.
Tabellen under viser gjeldende kostnadsstatus per april 2020 og nedenfor vises en oversikt over
øremerking av resterende kostnadsreserver.

21
22
23

Felleskostnader
Utstyr psykiatri
Utstyr somatikk

23-1
23-2
23-3
23-4

Grunnutrustning (GRU)
Radiologi
Møbler
Øvrig

24

Contingency
Sum

Budget Prognose Deviation Comitted Remaining Contingency
Revision
[Prognose Sum
Sum
Budget
21,2
21,0 - Revision]
0,2
12,0
9,0
16,5
103,6

16,5
100,5 -

0,0
3,1

61,0
21,8
17,7
0,0

8,7
149,9

12,0
150,0

3,3
0,1

16,5
13,4

87,1

13,4
-

47,6
21,8
17,7
0,0

41,9

96,1

Tabellen vist nedenfor viser en nedbrytning av prognostisert kostnadsreserve med identifisert
øremerking for endringer og andre hendelser. Prognostisert reserve justeres hver måned for å
rammestyre mot budsjettet på 149,9 MNOK.
Ingen endring siden forrige periode.

12,0
12,0
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2 Equipment

12,0

- Godkjente TP Equipment DCRer

-2,4

- Uavklarte TP Equipment DCRer

-1,1

- Byggeleder

-1,7

- Økt prognose av CT-maskin
Sum øremerkede reserver

-3,8
-8,9

-Uidentifiserte hendelser

-3,1

Sum ikke-øremerkede reserver

7

-

Kostnadsreserver

Tabellene under viser prosjektets gjenstående kostnadsreserver inkl. mva. per gjeldende periode
samt disponering av byggherrens kapittel 6 reserver. Endringer kategorisert som SiV Change
Orders er ikke hensyn tatt i Tabell 6.
-

IPD ICL: Omtrentlig uendret
IPD Contingency: + 4 MNOK
Byggherre totalt: -1 MNOK
o Godkjenning av endringer
o Stor prisvekst i april for bygg øker reserven med ca. 4 MNOK
o Endring av forutsetning for deling av kontordriftskostnader: Personalkostnader
fordeles allikevel ikke med IPD-partnerne: -4 MNOK

Tabell 5 - Prosjektets gjenstående kostnadsreserver og ICL-buffer per gjeldende periode, inkl. MVA

Gjenstående kostnadsreserver, MNOK
1 IPD TOTAL - ICL
1 IPD TOTAL - Contingency
Sum IPD-gruppen
2 Equipment
3 Client
6 TP contingency
Sum Byggherre
Sum Tønsbergprosjektet

71
49
121
12
44
56
177

Tabellen under viser øremerking av gjenstående reserver under kap. 6 TP Contingency. Alle
reservene på 44 MNOK er øremerket for ulike hendelser med ulik sannsynlighetsgrad. I tillegg
inngår en avsetning på 18 MNOK for riving blokk A og B i henhold til tidligere behandling i
prosjektstyret.
Ellers ingen endringer av øremerking eller sannsynlighetsvurderinger siden forrige rapportering.

UFI
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Tabell 6 - Disponering av prosjektets reserver per gjeldende periode, inkl. MVA

- Uavklarte endringer TP Contingency til dato

1,2

O
-18,0
-1,0
-0,3
-6,0
-2,0
-0,6
1,2

Sum ikke-øremerkede reserver

0,3

17,4

6 TP Contingency
- Rivekostnader A/B-blokk (hvorav 14,3 MNOK kartlagt, 3,7 MNOK buffer)

44,1
-18,0

- Uavklarte grensesnitt

-3,0

- IKT-systemer, Nedetid byggherreleverte

-0,5

- Byggutstyr - RS kontrakt 33,6 MNOK

-9,5

- Nyutviklet FDV-system, merarbeid for IPD

-3,0

- Nedbemanningsprofil

-2,0

- Kontordriftsfordeling

-2,0

- Prisjustering (metode og indeksutvikling)

-7,0

MS
-18,0
-2,0
-0,5
-9,5
-3,0
-0,6
-1,0
1,2

P
-18,0
-3,0
-1,0
-12,0
-3,5
-2,0
-3,5
-10,0
1,2

10,7

-7,7
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Usikkerhet og risikoforhold

Risk – 10 på topp
Pos Beskrivelse
1
Hindre alvorlige ulykker (personell og materiell). Arbeid på
somatikken er i en kritisk fase med bærestruktur og
hulldekke for J-bygget
2
Stopp i produksjon og forsinkede leveranser som følge av
Koronapandemien
3
Man evner ikke å opprettholde en tilfredsstillende
fortjeneste for IPD-gruppen

4

Man evner ikke å følge gjennomføringsplanen for E- og Jbygget

5

Systematisk arbeide med ferdigstillelse og uttesting av
bygget

6

Uavklarte grensesnitt

7

Aktivitet på byggeplassen (støy, støv, innsikt) har
innvirkning på driften av sykehuset.

8

Kontinuitet med nøkkelpersoner i prosjektet

9

Oppfølging av budsjett for byggutstyr. SiV betaler kun for
tilført verdi.
Valutaeksponering for brukerutstyr (som følge av
Koronapandemien)

10

9

Konsekvens
Omdømme og
økonomiske
konsekvenser
Forsinkelser og økte
kostnader
Byggherre overtar
kostnadene for
gjennomføring av
prosjektet
Kan forsinke
ferdigstillelse og
henger økonomisk
sammen med
punktet over
Kan forsinke
overlevering og
være
kostnadsdrivende for
både TP og SiV
Tid og kostnader
Kan føre til
forsinkelser, men
etablerte rutiner med
SiV vil redusere
risikoen
Gjennomføringsevne
og historikk
Økte kostnader
Økte kostnader

Vedlegg (IPD Monthly Report No. 36, April 2020)

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

UFI

37/20 Rapportering Tønsbergprosjektet april og 1. tertial 2020 - 19/10208-7 Rapportering Tønsbergprosjektet april og 1. tertial 2020 : Tertialrapport 1. tertial 2020

Prosjekt Tønsbergprosjektet
Tertialrapport 1. tertial 2020
Status pr. 30.04.2020

Rev.

Status

Dato

Beskrivelse

00

UFI

15.05.20

Utgitt for informasjon

Utgitt av
NHJ

Sjekket av
BVA

Godkjent av
TEI

37/20 Rapportering Tønsbergprosjektet april og 1. tertial 2020 - 19/10208-7 Rapportering Tønsbergprosjektet april og 1. tertial 2020 : Tertialrapport 1. tertial 2020

Prosjektets navn:

Tønsbergprosjektet

Fase:

Gjennomføringsfase

Ansvarlig for rapportering:

Stein Kinserdal

Dato:

15.05.2020

1 Status fremdrift
1.1

Status fremdrift

Fremdrift rapporteres i henhold til hovedfremdriftsplan revisjon 9 godkjent i perioden som tilsier
somatisk bygg E er mekanisk ferdig september 2020 mens bygg J er mekanisk ferdig mars 2021. (Nytt
psykiatribygg ble overlevert SIV 9. mai 2019.) Prosjektet ligger per 1. tertial på planen, kun med
mindre enkeltavvik som ikke vil gi konsekvenser.

1.2 Fremdrift (%)
I perioden
Planlagt
Virkelig
19 %
19 %

Akkumulert
Planlagt
Virkelig
60%
60%

Kommentarer
Andel somatikkbygg*
Psykiatribygg overlevert i 2019

*) Fom. tertialrapport 3/19 vises % fremdrift for somatikkbygget.

Prosjektet har bare i liten grad vært berørt av Korona-situasjonen. Bemanningen var i en kort periode
nede på 90 %, men er nå tilnærmet 100 %. Leveransene til prosjektet har kommet som planlagt, til og
med baderomsmoduler fra Nord-Italia. God produksjonsplanlegging og etterlevelse av planen har
gjort det lettere å implementere strenge Koronatiltak, hvor personell jobber godt fordelt rundt i
bygget. Fra februar til mars viste fremdriften et lite negativt avvik, men fra mars til april hadde
prosjektet en vesentlig bedre fremdrift enn planlagt hvor arbeid i påskeuken også har gitt et positivt
bidrag. Det er god tilfredshet blant prosjektdeltagerne og prosjektet er i en god trend.

2 Økonomi
2.1

Status økonomi

Status økonomi rapporteres iht. budsjett revisjon 5.0 av 30.03.20.
Prosjektet forventes gjennomført innenfor den økonomiske rammen. Prisregulert kostnadsramme
per april 2020 er 2.992 MNOK. Forventet sluttkostnad inkludert prognostisert prisutvikling tom.
overlevering høsten 2021 utgjør per 1. tertial 3.006 MNOK. Tilsvarende sluttprognose for ikke
byggnær IKT er ca. 170 MNOK per 1. tertial 2020. Total framskrevet kostnad for prosjektet er derfor

Tønsbergprosjektet-31.08.19
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3.176 MNOK. Det er fortsatt store beløp som skal prisjusteres fram mot endelig ferdigstillelse av
prosjektet (etter riving av de siste byggene) i 2022. Derfor vil den totale kostnadsrammen endre seg
dersom prisforutsetningene endrer seg.
Tabell 1: Status økonomi, tall i mill. kroner
I perioden

Akkumulert

Budsjett

Faktisk

Budsjett

Faktisk

260

247

2.173

2.160

Budsjett
2020

803

Forpliktet

Totalbudsjett

(totalt)

(prisnivå jf.
styresak)

2.562

Siste
prisjustering

2014 (P50)
sak 009-2017

30.04.2020

2.535

2.992

Tabellen viser kostnadspådrag for bygg og utstyr fom. forprosjekt i 2015. Ikke-byggnær IKT på 137 MNOK (2014 kr) inngår i samlet
finansieringsramme på 2.672 MNOK (2014), men ligger utenfor dette budsjettet.

Det er i perioden ikke oppstått avvik av betydning. I forbindelse med budsjettrevisjon 5 ble alle
budsjetter gjennomgått på nytt og spesielt de tekniske entreprenørene viste en god utvikling med
lavere kostnader (noe som var forventet). Generelt ble økonomien innenfor IPD-kontrakten styrket.
Kostnadsutviklingen er i henhold til budsjett. Samlede gjenstående reserver er på samme nivå som
ved inngangen til 1. tertial, dvs. rammene er noe økt etter siste prisregulering med en økning fra
2.980 til 3.006 MNOK når prognostisert prisstigning frem til ferdigstillelse inkluderes. Økningen gir et
netto positivt bidrag til prosjektets reserve – både innenfor IPD-kontrakten og for byggherren.
Gjennomgang av alle budsjetter for byggherre har styrket reservene. Konflikten med HIBAS for
bygging av prosjektkontoret ble avsluttet (anken til høyesterett ble avvist). Avsatte reserver for
denne konflikten er dermed overført, og er med å styrke byggherres reserve.
Valutaeksponering som følge av den svake kronekursen er svært liten innenfor IPD kontrakten da
innkjøp er 99% ferdig. Den svake kronekursen vil ha negativ innvirkning på innkjøp av noe
brukerutstyr; dette gjelder et budsjett på ca. MNOK 60 og er således begrenset, og håndteres
innenfor gjeldende budsjett.

3 Aktiviteter
3.1 Hovedaktiviteter i perioden
Gjennomførte aktiviteter i perioden:
E-bygget:
•
•
•

Innredningsarbeidene for bygg E er kommet langt. Ferdigstilling i de to øverste etasjene
nærmere seg med pågående arbeider med gulvbelegg.
Ferdigstillingen for etasjene nedover følger suksessivt etter, med maling og himlingsarbeider.
Tekniske installasjoner i U1 pågår.

J-bygget
•
•

Betongarbeider ble ferdigstilt iht. plan
Prefabrikasjon startet og er litt foran plan

Tønsbergprosjektet-31.08.19
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•
•

Alle baderomskabiner fra Italia er levert og installert
Påkobling til eksisterende somatikkbygg går iht. plan

3.2 Hovedaktiviteter neste periode
Hovedfokus i neste periode:
For E-bygget vil mekanisk ferdigstille være etasjevis; først 5. etasje 3. juli og avslutningsvis U1
(akutten) 18. september.
Hovedaktivitetene for J-bygget vil være å ferdigstille prefab, klimavegger og tekke tak. Den viktigste
milepælen i perioden er «tett bygg».

4

Risikoforhold

Risk – 10 på topp
Pos
1

2
3

Beskrivelse
Hindre alvorlige ulykker (personell og materiell). Arbeid på
somatikken er i en kritisk fase med bærestruktur og hulldekke for
J-bygget
Stopp i produksjon og forsinkede leveranser som følge av
Koronapandemien
Man evner ikke å opprettholde en tilfredsstillende fortjeneste for
IPD-gruppen

4

Man evner ikke å følge gjennomføringsplanen for E- og J-bygget

5

Systematisk arbeide med ferdigstillelse og uttesting av bygget

6

Uavklarte grensesnitt

7

Aktivitet på byggeplassen (støy, støv, innsikt) har innvirkning på
driften av sykehuset.

8

Kontinuitet med nøkkelpersoner i prosjektet

9

Vederlagsjustering som følge av ekstraordinære Covid-19
kostnader.
Valutaeksponering for brukerutstyr (som følge av
Koronapandemien)

10
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Konsekvens
Omdømme og
økonomiske
konsekvenser
Forsinkelser og økte
kostnader
Byggherre overtar
kostnadene for
gjennomføring av
prosjektet
Kan forsinke
ferdigstillelse og
henger økonomisk
sammen med punktet
over
Kan forsinke
overlevering og være
kostnadsdrivende for
både TP og SiV
Tid og kostnader
Kan føre til
forsinkelser, men
etablerte rutiner med
SiV vil redusere
risikoen
Gjennomføringsevne
og historikk
Økte kostnader
Økte kostnader
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Totalvurdering

Tønsbergprosjektet gjennomføres innenfor stramme økonomiske rammer. Bygging inntil sykehus i
full drift og med til dels utfordrende grunnforhold har gitt krevende rammebetingelser. Den valgte
gjennomføringen i totalentreprise med en utvidet samspillsmodell (IPD) har vært positivt for dette
prosjektet, med god produksjon og med et relativt lavt endringsomfang.
Vi er nå i en fase hvor risikoen i prosjektet går ned (spesielt etter «tett bygg» for hele somtikkbygget),
og det er per dato ingen uløste saker av betydning for Byggherre. Økonomien innenfor IPDkontrakten er styrket. Byggherres reserve er også styrket og antatt tilstrekkelig for å gjennomføre
prosjektet.
Overleveringsdato er nå fastsatt til 1. oktober 2022. Breeam sertifiseringen Very Good forventes å
kunne bli oppfylt.
Risikoforholdene vurderes løpende og med et høyt fokus på sikkerhet. Prosjektet er i en fase med
mange parallelle aktiviteter som vil vedvare frem mot juli 2020 (frem mot ”tett bygg”).
Det er innført gode rutiner for å minimalisere risiko for å spre smitte av Covid-19 – dette gjelder både
inn mot sykehuset og for prosjektdeltagerne. Hjemmekontor har vært gjennomført for alle som ikke
strengt tatt må være til stede på byggeplassen.
Prosjektet har mottatt et formelt varsel fra entreprenør med krav om fristforlengelse og
vederlagsjustering som følge av situasjonen forårsaket av koronapandemien (selv om konsekvensene
per i dag ikke er store). IPD-entreprenørene har informert oss om at de har mottatt likelydende
varsel fra nesten alle sine underleverandører. IPD-avtalens bestemmelser vedrørende
vederlagsjustering og fristforlengelse er svært lik det som er beskrevet i kontraktstandard for
totalentrepriser NS8407 og andre tradisjonelle kontraktstandarder.
Stridens kjerne vil stå om dette er en ”normal” force majeure-situasjon eller om det er et
myndighetspålegg. Hvis det er en force majeure-situasjon så har partene kun rett til fristforlengelse,
men ikke en vederlagsjustering (merkostnader ved fristforlengelse). Dersom dette derimot kan
ansees å være et myndighetspålegg utover en force majeure-situasjon, vil partene også ha rett til
vederlagsjustering. Byggherre har avvist krav om vederlagsjustering.
Koronapandemien vil påføre IPD-aktørene merkostnader som følge av hyppig vask og utvidet
riggplass (større brakkekapasitet). Dette er foreløpig ikke kvantifisert, men beløpet vil, slik det
vurderes nå, være marginalt og forventes håndtert innenfor økonomisk ramme.

6

Behandling i prosjektstyret/styringsgruppe

Statusrapport per april 2020 er godkjent av adm.dir. Stein Kinserdal. Rapporten skal behandles i
prosjektstyret 15. juni 2020, og styret i Sykehuset i Vestfold HF 18. juni.

Tønsbergprosjektet-31.08.19
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

38/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
19/10292-4

Saksbehandler: Inger Meland Buene

Oppfølging av revisjon om tvungent psykisk helsevern
Vedlegg:
1. Revisjonsrapport 1-2020 Bruk av tvang i psykisk helsevern
2. Sykehuset i Vestfold - besvarelser
Hensikten med saken:
Revisjonsrapporten legges frem for styret, og det anmodes om at styret tar stilling til
hvordan revisjonen og helseforetakets egen besvarelse skal følges opp.
Forslag til vedtak:
1. Det anbefales at administrerende direktør benytter rapporten til helseforetakets forbedringsarbeid, og forsikrer seg at videre arbeid gjennomføres i tråd med føringer gitt
av eier i oppdrag- og bestillerdokumentet.
2. Rapporten og helseforetakets egen besvarelse blir gjennomgått i ledergruppen i Klinikk psykisk helse og avhengighet, med formål å identifisere egne lærings- og forbedringsområder

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Det vises til rapporten Redusert bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern i Helse
Sør-Øst, sendt alle helseforetak i mars 2019. Rapportens anbefalinger er utgangspunkt
for revisjonen.
Revisjonen blir gjennomført i to deler. Del 1 ble gjennomført i desember 2019 som en
breddeundersøkelse som omfattet alle avdelinger og enheter som er godkjent for bruk av
tvang i regionen. Ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk psykisk helse og avhengighet utgjør
dette 10 enheter.
Det ble benyttet et spørreskjema som blant annet skulle gi svar på om hvordan enheten
hadde jobbet med anbefalingene som ble gitt i rapporten Redusert bruk av tvangsmidler
innen psykisk helsevern. I del 2 blir det valgt ut 2-4 foretak hvor det gjennomføres en
revisjon. Sykehuset i Vestfold er ikke omfattet av del 2 av revisjonen.
Vurdering:
Spørreundersøkelsen vil være et nyttig supplement til foretakets arbeid med redusert
bruk av tvangsmidler. Det er til dels stor variasjon i svarene fra de 10 enhetene. Enhetene er også ulike ved at enkelte enheter sjelden eller aldri benytter tvangsmidler, mens
andre enheter har et større omfang.
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Konsernrevisjonen
Rapport 1/2020
Bruk av tvang i psykisk helsevern
(delrapport 1)
Helse Sør-Øst
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Introduksjon
Bruk av tvang overfor pasienter i psykisk helsevern er et unntak fra
grunnprinsippet om at undersøkelse og behandling skal være frivillig.
Pasientens medbestemmelse og autonomi er forankret i pasient- og
brukerrettighetsloven. Regelverket rundt bruk av tvang er omfattende, og
vedtak blir fulgt opp av egne kontrollkommisjoner.

Del 1 av revisjonen omfatter en spørreundersøkelse blant alle enheter i
Helse Sør-Øst som er godkjent for bruk av tvang. Undersøkelsen ble
gjennomført i desember 2019.
Del 2 av revisjonen vil bli gjennomført ved tre helseforetak i perioden
mars - mai 2020.

Målet for revisjonen er å undersøke om helseforetakenes bruk av
tvangsmidler er i tråd med overordnede styringsinstrukser, og anbefalte
tiltak i Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) sin rapport Redusert bruk av
tvangsmidler innen psykisk helsevern.
Det er definert følgende problemstillinger:
•

Har helseforetakene innført anbefalte tiltak for å redusere bruk av
tvangsmidler?

•

Har helseforetakene etablert tilstrekkelig styring og kontroll for bruk
av tvangsmidler?

Rapport 1/2020
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1. Sammendrag
Denne rapporten er en oppsummering av en spørreundersøkelse til alle
118 enheter i Helse Sør-Øst som er godkjent for bruk av tvang.
Undersøkelsen viser at tilnærmet alle enheter kjenner til anbefalingene
som ble gitt i rapporten om redusert bruk av tvangsmidler i psykisk
helsevern i Helse Sør-Øst.

Et stort flertall har også iverksatt tiltak for å imøtekomme anbefalingene.
Tiltakene dekker både forebygging, gjennomføring og oppfølging etter
bruk av tvangsmidler. Samtidig viser undersøkelsen at det er noen
svakheter ved lederoppfølgingen på dette området. Nedenfor gir vi et
sammendrag av de ulike områdene undersøkelsen omfatter.

Styring og oppfølging
For å nå målet om redusert bruk at tvang er det viktig at enhetene blir
fulgt opp på dette. Øverste leder har ansvar for å sørge for at mål og krav
operasjonaliseres og for å følge opp resultater.
Et flertall av enhetene oppgir at de ikke har operasjonalisert oppdragsdokumentets mål og krav om redusert bruk av tvangsmidler for 2019.
Videre oppgir om lag halvparten av enhetslederne at de sjeldnere enn
månedlig blir fulgt opp av overordnet leder om enhetens tvangsmiddelbruk. For å sikre kontinuerlig oppmerksomhet om bruk av tvangsmidler
bør dette i større grad synliggjøres og inngå i ledelsesoppfølgingen
gjennom hele styringslinjen.

Kompetanse
Det er viktig at de som har vedtaksmyndighet får tilstrekkelig opplæring
slik at faglig forsvarlighet ivaretas. Tilnærmet alle enhetene har
spesifiserte kompetansekrav for de som er vedtaksansvarlige. Enhetene

med hyppigst bruk av tvangsmidler gjennomfører regelmessig trening i å
håndtere utagerende og voldelig atferd. Samtidig er det variasjoner både
innad og mellom enheter og helseforetak i hvordan opplæringen er
utformet. Det vil også være viktig at det gjennomføres regelmessig
trening i enheter som sjelden har behov for å benytte tvangsmidler, slik
at kompetansen vedlikeholdes.

Forebygging i bruk av tvangsmidler
Forebyggende tiltak skal i størst mulig grad forhindre situasjoner som kan
resultere i bruk av tvangsmidler. For at både personell og pasienter skal
kunne fungere best mulig som et sosialt fellesskap, og for å legge til rette
for et godt behandlingsmiljø, er det anledning til å ha interne husordensregler. Et stort flertall av enhetene har husordensregler. Disse er i stor
grad nylig revidert og gjennomgått av kontrollkommisjonene.
Fjerning av ferdig monterte beltesenger er et signal om å finne mindre
inngripende løsninger. Et mindretall av enhetene har ferdig monterte
beltesenger. Det er i hovedsak enhetene med hyppigst bruk av
tvangsmidler som fortsatt har dette. Flere enheter har imidlertid en plan
om å fjerne ferdig montert belteseng.
Systematisk bruk av voldsrisikovurderinger og risikoreduserende tiltak,
kan bidra til færre situasjoner der tvangsmidler blir benyttet. De fleste
enhetene gjennomfører dette. Samtidig er det færre enheter hvor
pasientene selv gjør en egenvurdering av risiko for voldelig eller
utagerende adferd. Enhetene med mest bruk av tvangsmidler gjør dette i
større grad en andre enheter.

Rapport 1/2020
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Gjennomføring av tvangsmiddelvedtak

Oppfølging etter bruk av tvangsmidler

Tvangsmidler skal bare brukes når dette er uomgjengelig nødvendig for å
hindre pasienten i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge
betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. For i størst
mulig grad å sikre at tvangsmidler kun benyttes der andre intervensjoner
ikke er tilstrekkelig, er det viktig med en trinnvis tilnærming. Prinsippet er
minst mulig inngripende, så kortvarig som mulig, så skånsomt som mulig.

Ettersamtaler med ansatte, pasienter og pårørende kan være et nyttig
verktøy til å innhente erfaringer og tilbakemeldinger. De kan legge til
rette for økt læring og kvalitetsutvikling, samt benyttes til å håndtere
lignende situasjoner på andre måter i fremtiden. Helseforetakene har i
stor grad lagt til rette for å innhente erfaringer fra ansatte, pasienter og
pårørende.

De fleste enhetene oppgir at de benytter en trinnvis tilnærming ved valg
av tvangsmidler. Likevel oppgir kun halvparten av enhetene at de har en
beskrivelse av hvilke situasjoner de ulike tvangsmidlene kan benyttes.
Dette kan medføre uønsket variasjon i tilnærmingen til bruk av
tvangsmidler.

Samtidig har et mindretall av enhetene endret praksis på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra pasienter eller pårørende. Dette indikerer at det er
et potensiale for å i større grad benytte tilbakemeldingene til systematisk
læring og forbedring. Dette kan gi økt brukermedvirkning og en praksis
som ytterligere er tilpasset pasientenes behov.

Det er faglig ansvarlig (psykiater eller psykologspesialist) som kan treffe
vedtak om bruk av tvangsmidler. Tilnærmet alle enhetene oppgir at det er
faglig ansvarlig alene som står som ansvarlig for vedtaket i elektronisk
pasientjournal (EPJ), når vedkommende er tilstede.

Registrering av tvangsmiddelbruk

I situasjoner hvor faglig ansvarlig ikke er i umiddelbar nærhet, kan
ansvarshavende som for eksempel lege, avdelingssykepleier eller psykolog
fatte vedtak om bruk av tvangsmidler. I rapporten blir det anbefalt at den
som fatter vedtaket også skal stå som ansvarlig for vedtaket i EPJ.
Om lag halvparten av enhetene oppgir at det i slike tilfeller er ansvarshavende alene som står som ansvarlig for vedtaket i EPJ. De resterende
oppgir at det er faglig ansvarlig som står ansvarlig for vedtaket.

Korrekt styringsinformasjon er nødvendig for å kunne følge utviklingen,
vurdere behovet for endring og iverksette korrigerende tiltak.
Det har tidligere vært utfordringer med å skaffe god oversikt over
tvangsmiddelbruk ved de ulike helseforetakene da det har vært
variasjoner i hvordan registreringen har blitt utført.

De fleste enhetene har føringer for registreringer av tvangsmiddelbruk,
og det gis opplæring. Videre oppgir om lag halvparten av enhetslederne
at registreringspraksis regelmessig følges opp. Manglende oppfølging av
registreringspraksis kan redusere helseforetakenes evne til å fange opp
om registreringene er korrekte og i henhold til gjeldende føringer.

Rapport 1/2020
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2. Kontekst
2.1 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Gjennom flere år har det vært mål om redusert og riktig bruk av tvang i
psykisk helsevern. Helse Sør-Øst RHF har gjennom sine årlige
styringsinstrukser etablert mål om harmonisering og reduksjon i bruk av
alle former for tvang i psykisk helsevern. Gjennom blant annet rapporten
«Økt frivillighet» (2011) ble det gitt anbefalinger og forslag til tiltak for
redusert og riktig bruk av tvang.

Figur 2 viser utviklingen i bruken av de ulike tvangsmidlene samlet for
HSØ, og at det er flest pasienter som får vedtak om kortvarig
fastholding. Bruk av kortvarig anbringelse bak låst/stengt dør (isolasjon)
er det tvangsmiddelet som benyttes minst i regionen.
500
400
300

I oppdragsdokumentene til helseforetakene er det gjennom flere år gitt
krav om reduksjon i bruken av tvang. For 2017 ble det gitt krav om å
redusere antall pasienter i døgnbehandling per 1000 innbyggere som har
minst ett tvangsmiddelvedtak. For 2018 og 2019 var kravet at antall
pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling)
skulle reduseres. Figur 1 viser utvikling i antall pasienter i HSØ med minst
ett tvangsmiddelvedtak i perioden fra 1. tertial 2017 til 2. tertial 2019.
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Figur 2: Utvikling i bruk av ulike tvangsmidler i perioden 1. tertial 2017 til 2. tertial
2019 i HSØ. Kilde: Helsedirektoratet.
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2.2 Lov om psykisk helsevern
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Jamfør § 4-8 skal «tvangsmidler bare brukes overfor pasienten når dette
er uomgjengelig nødvendig for å hindre ham i å skade seg selv eller
andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar
eller andre ting. Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere midler
har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige».
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Figur 1 Utvikling i antall pasienter med minst ett tvangsmiddelvedtak i perioden 1.
tertial 2017 - 2. tertial 2019 i HSØ. Kilde: Helsedirektoratet.
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I henhold til psykisk helsevernloven § 4.8 regnes tvangsmidler som:
a)

Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet,
herunder belter og remmer samt forebyggende spesialklær
b) Kortvarig anbringelse bak låst dør uten personale tilstede
c) Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende
eller bedøvende hensikt
d) Kortvarig fastholding
Lovens § 1-4 gir hjemmel for at de som kan treffe vedtak, samt beslutte
nærmere angitte tvangstiltak, skal være lege med relevant
spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med relevant praksis og
videreutdanning.

Psykisk helsevernforskriften § 25 åpner for at leder, unntaksvis, kan
delegere myndighet til å vedta bruk av mekaniske tvangsmidler, isolering
eller kortvarig fastholding til ansvarshavende, som for eksempel lege,
avdelingssykepleier eller psykolog. Dette gjelder når faglig ansvarlig ikke
er i umiddelbar nærhet.
Lovens § 4.2 gir hjemmel for å etablere husordensregler i institusjoner i
Psykisk helsevern. Helsedirektoratets kommentarutgave av loven gir
føringer for avgrensning av hva det er anledning til regulere ved interne
bestemmelser. Kontrollkommisjonene skal føre tilsyn med at
husordensreglene er i overensstemmelse med lovens § 63.

2.3 Prosjekt Redusert bruk av tvangsmidler innen
psykisk helsevern i Helse Sør-Øst
I 2017 oppnevnte Helse Sør-Øst RHF en prosjektgruppe som fikk i oppdrag
å foreslå tiltak for å redusere bruk av tvangsmidler i regionen. I rapporten
Redusert bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern ble det gitt
anbefalinger om hvordan bruken av tvangsmidler kan reduseres.
Rapporten ble sendt alle helseforetak våren 2019. Gjennom
oppdragsdokumentet for 2019 er det gitt krav om at anbefalinger i
rapporten skal innføres på samtlige aktuelle avdelinger i regionen.
Det er opprettet en regional faggruppe som skal bidra til erfaringsutveksling, og en mest mulig enhetlig forvaltning og operasjonalisering av
anbefalingene i rapporten. Faggruppen planlegger å besøke alle
helseforetak og sykehus som er godkjent for bruk av tvang våren 2020.
Der vil de gjennomgå hvordan helseforetakene har tilrettelagt for
redusert bruk av tvang, samt gi råd og veiledning for videre arbeid. I
etterkant er det planlagt møter for både ledere og klinkere for videre
erfaringsutveksling.

2.4 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
God kvalitet på helsetjenesten, herunder bruk av tvang i psykisk
helsevern, er avhengig av at ledelsen planlegger og følger opp
pasientbehandlingen. En forutsetning for at dette gjøres på en god måte
er at det er etablert et hensiktsmessig styringssystem i virksomheten.
Dette er tydeliggjort i forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring.

Rapport 1/2020
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3. Tilnærming
3.1 Innretning og metodebruk

Type enheter

Målet for revisjonen er å undersøke om helseforetakenes bruk av
tvangsmidler er i tråd med overordnede styringsinstrukser, og status på
helseforetakenes og sykehusenes arbeid i å imøtekomme oppdragsdokumentets krav.
Del 1 av revisjonen er en spørreundersøkelse til alle enheter i regionen
som er godkjent for bruk av tvang.

3.2 Omfang og avgrensning
Helseforetak og sykehus har oversendt oversikter over alle enheter som
er godkjent for bruk av tvang, samt kontaktinformasjon til nærmeste
leder av disse. En samlet oversikt viser at det varierer mellom helseforetakene om enheter innen DPS eller BUP er godkjent for bruk av
tvang. Antall enheter fordelt per helseforetak vises i vedlegg 1.
Et elektronisk spørreskjema ble sendt til totalt 118 enheter og alle
enheter har besvart undersøkelsen.

Mottak /akutt
Alderspsykiatri
Barn og unge (BUP)
Døgn (i hovedsak psykose/affektive
lidelser)
Sikkerhet (lokale)
Sikkerhet (regional)
Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
Psykiatri og utviklingshemning (Psyk og
utv.)
Spiseforstyrrelser
Samlet

Antall
enheter
30
14
8
32

Gjennomsnitt antall
vedtak pr mnd.
11,7
0,9
3,6
6,7

12
3
10
3

3,9
21
0,3
3,5

6
118

6,6
12,8

Tabell 1: Antall enheter og gjennomsnittlig antall tvangsmiddelvedtak fordelt
på type enhet.

3.3 Temaer for spørreundersøkelsen

For å kunne sammenligne mest mulig like enheter har vi delt enhetene
inn i kategorier. Vår plassering av enhetene er basert på enhetenes- og
avdelingenes navn. De kan derfor være plassert i andre kategorier enn
hva helseforetakene selv ville ha gjort. Se tabell 1.
Tabellen gir også en oversikt over gjennomsnittlig antall vedtak pr måned
for ulike type enheter. I tabellen er regional sikkerhetsavdeling og de
lokale sikkerhetsavdelingene adskilt på grunn av betydelig forskjell i antall
tvangsmiddelvedtak. Videre i rapporten er derimot disse slått sammen.

Følgende temaer er kartlagt i spørreundersøkelsen:
• Styring og oppfølging.
• Føringer for hvordan enhtene/avdelingene skal forebygge, håndtere
og følge opp etter bruk av tvangsmidler.
• Hvem som er gitt myndiget til å være vedtaksansvarlig og hvilke
oppgaver som ligger i dette.
• Kompetansekrav og føringer for opplæring.
• Bruk av trinnvis tilnærming når bruk av tvangsmidler er besluttet.
• Registrering for bruk av tvangsmidler i EPJ.
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4. Resultater fra spørreundersøkelsen
For å styre og levere faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet i
enhetene, må ledere vite hva de skal oppnå. Det må settes et klart og
tydelig mål for alle sentrale områder det skal leveres på.

Figur 3 viser også at dette varierer innad i og mellom type enheter. For
eksempel er det definert mål- og resultatkrav om reduksjon i bruk av
tvangsmidler for 4 av de 15 sikkerhetsenhetene. For akutt- og
døgnenhetene er det om lag halvparten som har definert mål- og
resultatkrav om reduksjon i bruk av tvangsmidler.

Dette kapittelet omhandler i hvilken grad enhetene har operasjonalisert
oppdragsdokumentets mål- og resultatkrav for reduksjon i bruk av
tvangsmidler, og videre hvordan dette følges opp i styringslinjen.

4.1.2 Anbefalinger gitt i rapport Redusert bruk av tvangsmidler
innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst

4.1.1 Krav gitt i oppdragsdokumentet for 2019

Spørreundersøkelsen viser at tilnærmet alle enhetene kjenner til
anbefalingene i rapporten. Videre har et stort flertall av enhetene
iverksatt tiltak for å imøtekomme anbefalingene, jf. figur 4.

4.1 Styring og oppfølging

Undersøkelsen viser at et flertall av enhetene ikke har operasjonalisert
mål og krav som er gitt i oppdragsdokumentet for å redusere bruk av
tvangsmidler.

80
60

35

40

Antall enheter

30

20

25
20

0

15

Ja

10

5

Delvis

Nei

Kjenner ikke til
anbefalingene

Figur 4: Antall enheter som har iverksatt tiltak for å imøtekomme anbefalingene.

0

Ja

Nei

Figur 3: Antall enheter med definerte mål- og resultatkrav om reduksjon i bruk
av tvangsmidler fordelt på type enheter.

Noen kommenterer at de har iverksatt kompetansehevende tiltak, bruk
av ettersamtaler, og bedre oppfølging av involvert personell i etterkant av
hendelser. Flere oppgir i tillegg at de har økt bruk av deeskaleringsteknikker, og fastholding og medisinering framfor mekaniske
tvangsmidler. Flere har fjernet ferdig monterte beltesenger, og økt
oppmerksomhet på kortere tid i belter.
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4.1.3 Oppfølging av overordnet leder
Figur 5 viser at om lag halvparten av enhetene følges opp månedlig eller
hyppigere av overordnet leder i bruken av tvangsmidler. Dette varierer
imidlertid innad i og mellom både helseforetak og type enheter. For
eksempel er det 7 av 15 sikkerhetsenheter som følges opp sjeldnere enn
månedlig eller aldri.

Figur 6 viser forskjellen i hvor hyppig enheter blir fulgt opp av overordnet
leder, avhengig av om enheten har definerte mål- og resultatkrav om
reduksjon i bruk av tvangsmidler.
Ikke definert mål og
resultatkrav
Definert mål- og resultatkrav
0

35

20

Antall enheter

40

60

80

Antall enheter

30
25

Ukentlig

20
15

Hver 14. dag

Månedlig

Sjeldnere

Inngår ikke

Figur 6: Hyppighet på oppfølging fra overordnet leder fordelt på om enhetene
har definerte mål- og resultatkrav om reduksjon i bruk av tvangsmidler.

10
5
-

Figuren viser at 45 enheter har fått definert mål- og resultatkrav. Av
disse er det en stor andel som følges opp månedlig eller hyppigere.
Ukentlig

Hver 14. dag

Månedlig

Sjeldnere

Inngår ikke

Av de 73 enhetene som ikke har mål- og resultatkrav er det et mindretall
som blir fulgt opp månedlig eller hyppigere. De fleste av disse blir fulgt
opp sjeldnere enn månedlig eller aldri.

Figur 5: Fordeling av hvor hyppig overordnet leder følger opp utviklingen i
bruken av tvangsmidler fordelt på type enheter.

De fleste enhetene som ikke blir fulgt opp på dette området,
kommenterer at enheten har liten bruk av tvangsmidler. Et lite fåtall viser
til at dette ikke har oppmerksomhet fra overordnet ledelse, selv om
enheten benytter tvangsmidler.

For de enhetene som følges opp, viser figur 7 at det i all hovedsak er
utvikling av antall tvangsmiddelvedtak og hvilke tvangsmidler som
benyttes, som inngår i ledelsesoppfølgingen. For halvparten av enhetene
inngår også varighet på tvangsmiddelbruken og status på innføring av
anbefalte tiltak i oppfølgingen.
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Enhetsledere innenfor sikkerhet og BUP har hyppigst oppfølging. For
eksempel oppgir 10 av 15 ledere for sikkerhetsenheter at de følger opp
ukentlig.

Utvikling i antall tvangsmiddelvedtak
Utvikling i hvilke tvangsmidler som
benyttes
Status på enhetens innføring av
anbefalingene fra rapporten
Varighet på tvangsmiddelbruken
0%

20 %

Inngår

40 %

60 %

80 %

100 %

Inngår ikke

Figur 7: Fordeling av hvilke forhold som inngår i ledelsesoppfølgingen fra
overordnet leder.

4.1.4 Enhetslederes egen oppfølging
Undersøkelsen viser at om lag 80 prosent av enhetslederne følger opp
enhetens bruk av tvangsmidler månedlig eller hyppigere. Figur 8 viser
samtidig at hyppigheten varierer både innad i og mellom type enheter.

Flere kommenterer at alle tvangsvedtak diskuteres i morgenmøter,
behandlingsmøter, personalmøter og i kvalitetsutvalg. Andre
kommenterer at tvangsmiddelbruk også diskuteres med verneombud og
tillitsvalgte.
Figur 9 viser at et stort flertall av enhetslederne følger opp utviklingen av
antall tvangsmiddelvedtak, hvilke tvangsmidler som benyttes mest og
varighet på tvangsmiddelbruken. Videre er det 60 prosent som følger
opp status på innføring av anbefalingene i rapporten.
Utvikling i hvilke tvangsmidler som benyttes

35
Utvikling i antall tvangsmiddelvedtak

Antall enheter

30
25

Varighet på tvangsmiddelbruken

20

Status på enhetens innføring av
anbefalingene fra rapporten

15
10

0%

5
0

Inngår

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Inngår ikke

Figur 9: Fordeling av hvilke forhold som inngår i oppfølgingen hos enhetsleder.
Ukentlig

Hver 14. dag

Månedlig

Sjeldnere

Følger ikke opp

Figur 8: Fordeling av hvor hyppig enhetsledere følger opp utviklingen i
tvangsmiddelbruk fordelt på type enheter.
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For enhetene generelt

4.2 Kompetanse
Å redusere bruken av tvangsmidler vil blant annet innebære andre
tilnærminger eller handlingsmønstre. For å nå målsetningen om redusert
bruk av tvangsmidler er det derfor viktig med kompetansehevende tiltak. I
dette kapittelet belyser vi om enhetene har definert kompetansekrav og
iverksatt opplæringsaktiviteter for å imøtekomme kravet om å redusere
bruken av tvangsmidler.

Undersøkelsen viser at om lag 60 prosent av enhetene har iverksatt
kompetansetiltak for å redusere bruken av tvangsmidler. Figur 11 viser
videre at det varierer både innad i og mellom type enheter.
35
30
25
20
15

4.2.1 Kompetansekrav og opplæringstiltak
For vedtaksansvarlige

10
5
0

Figur 10 viser at 109 av de 118 enhetene har spesifisert kompetansekrav
for de som er vedtaksansvarlige.

Ja

109
0

20

40

60

Ja

80

Nei

Figur 11: Antall enheter som i 2019 har iverksatt kompetansetiltak for å
redusere bruken av tvangsmidler fordelt på type enheter.

9
100

En stor andel av sikkerhet-, døgn- og akuttenhetene har iverksatt
kompetansetiltak i 2019. Enheter i blant annet DPS og alderspsykiatri har i
mindre grad iverksatt kompetansetiltak.

Nei

Figur 10: Antall enheter som har spesifisert kompetansekrav for alle
vedtaksansvarlige.

Av iverksatte kompetansetiltak beskriver flere enheter følgende områder:

Noen enheter beskriver at det har vært gjennomført opplæring i å skrive
tvangsmiddelvedtak for alle med høyskoleutdanning, og at ansatte deltar
på ulike kurs som berører tvang.

•
•
•

Samhandlingskurs som skal bygge kompetanse om tvangs
forebyggende tiltak
Konfliktdempende kommunikasjon
Opplæring i deeskalering og konflikthåndtering
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•

BUP

Utdanning av instruktører i håndtering av utfordrende atferd terapeutisk konflikthåndtering
Involvering av pasient ved kartlegging av voldsrisiko

•

Sikkerhet
Psyk og utv

Figur 12 viser at tilnærmet alle enhetene har iverksatt opplæring i å
forebygge utagerende og voldelig adferd i 2019.

Døgn

Alderspsyk.
Samlet

110

8
Mottak/akutt

0

20

40

60

Ja

80

100

Spiseforst.

120

Nei
DPS

Figur 12: Antall enheter hvor personalgruppen i 2019 har fått opplæring i å
forebygge utagerende og voldelig adferd.

0

Figuren viser at det er 8 enheter hvor personalgruppen ikke har fått
opplæring. Dette er enheter innen DPS og alderspsykiatri, som generelt
har lite bruk av tvangsmidler.
Enhetslederne har videre anslått hvor stor andel av personalgruppen som
de siste tre månedene har trent på å håndtere utagerende/voldelig
adferd. Samlet har i underkant av 60 prosent av ansatte i enhetene trent,
men dette varierer mellom type enheter jf. figur 13.

10

20

30

40

50

60

70

Figur 13: Gjennomsnittlig andel av personalgruppen som har trent i å håndtere
utagerende og voldelig adferd de siste tre månedene fordelt på type enheter.

Figuren viser at andelen av personalgruppen som har trent på å håndtere
utagerende og voldelig atferd de siste tre månedene varierer fra rundt 20
til 70 prosent mellom de ulike type enhetene. Nærmere analyser viser
også at andelen varierer fra 40 til 80 prosent mellom helseforetakene.

Flere kommenterer samtidig at treningen rullerer etter turnus, og at
personalgruppene har krav om å trene hver 6. måned. Andre viser til at
enhetene har ulik tilnærming til opplæring i og med at de svært sjelden
har utagerende pasienter og at det derfor er viktig å ha regelmessig
trening, andre igjen viser til at de derfor ikke prioriterer slik trening.
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4.3 Forebygging i bruk av tvangsmidler

Noen enheter kommenterer om det å ha husordensregler:

I dette kapittelet viser vi resultatene i hvordan enhetene forebygger bruk
av tvangsmidler. I dette inngår resultatene om husordensregler, om
enhetene har ferdig monterte beltesenger og om voldsrisikovurderinger.

•
•
•

4.3.1 Husordensregler
For å fungere best mulig som et sosialt fellesskap, og for å legge til rette
for et godt behandlingsmiljø, er det anledning til å ha interne
husordensregler. Dette skal vurderes opp mot hensyn til medpasienter
og driftsmessige hensyn.

Det er fokus på å ha minst mulig generelle regler.
Husordensreglene er kun generelle regler som gjelder for vanlig
orden og høflighet for hele klinikken.
Har pasientene behov for spesielle begrensninger på grunn av sin
sykdom, skal dette nedfelles i den enkeltes behandlingsplan.

I figur 15 ser vi at om lag halvparten av enhetene reviderte sine
husordensregler i 2019. Et fåtall av dagens husordensregler er fra 2017
eller eldre.
45

Figur 14 viser at et stort flertall av enhetene har husordensregler. Dette
varierer imidlertid innad i og mellom både helseforetak og type enheter.
Alle enheter i BUP og sikkerhet har husordensregler, og om lag
halvparten av døgnenhetene.

40
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Eldre

Vet ikke

Figur 15: Fordeling av når dagens husregler sist ble revidert.

Ja

Nei

Spørreundersøkelsen viser også at kontrollkommisjonene har
gjennomført tilsyn av tilnærmet alle av dagens husordensregler. Et
overveiende flertall oppgir at de har lagt til grunn krav som er gitt i Lov
om psykisk helsevern.

Figur 14: Antall enheter som har husordensregler fordelt på type enheter.
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Noen enheter har kommentert sin bruk av ferdig monterte beltesenger:

4.3.2 Ferdig monterte beltesenger
Fjerning av ferdig monterte beltesenger er et signal om å finne mindre
inngripende løsninger. Innstramming i bruk av mekaniske tvangsmidler
må skje i en faglig sammenheng, med vekt på dialog med pasienten og
ved kartlegging av voldsrisiko.
Spørreundersøkelsen viser at om lag 30 prosent av enhetene har ferdig
monterte beltesenger. Figur 16 viser at dette varierer både innad i og
mellom type enheter.

•
•

Vi mener vi ivaretar trinnvis tilnærming ved valg av tvangsmiddel selv
om belteseng er tilgjengelig i seksjonen.
Belteseng brukes svært sjelden, og kun til manisk psykotiske pasienter
hvor alt annet er prøvd. Det går år mellom hver gang sengen er i bruk.

Vi har videre kartlagt om enhetene har en plan for å fjerne ferdig
monterte beltesenger, jf. figur 17.
14
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Psyk og utv
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Alderspsyk.

Mottak/akutt

Nei

Figur 16: Antall enheter med ferdig montert belteseng fordelt på type enheter.

Figur 17: Antall enheter med plan om å fjerne ferdig montert belteseng fordelt
på type enheter.

Mens tilnærmet alle sikkerhetsenheter har ferdig monterte beltesenger,
har DPS og enheter for pasienter med spiseforstyrrelser ingen.

Om lag 20 prosent av enhetene med ferdig montert belteseng har en plan
for å fjerne disse.
Et fåtall sikkerhetsenheter planlegger å fjerne beltesenger, mens ingen
enheter innen BUP og psykiatri og utviklingshemning har planer om å
fjerne ferdig montert belteseng.
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4.3.3 Vurdering av risiko for utagering eller vold
Systematisk bruk av voldsrisikovurderinger som videre danner grunnlaget
for risikoreduserende tiltak, vil kunne redusere risikoen for at skadelige
situasjoner oppstår. For pasienter med forhøyet voldsrisiko er det i tillegg
viktig å få mulighet til å gjøre egen vurdering av risiko for utagerende eller
voldelig atferd.

Behandlers vurdering av risiko for vold
Undersøkelsen viser at tilnærmet alle enheter har prosedyrer for å
kartlegge og vurdere pasientens voldsrisiko ved innleggelse. Videre viser
undersøkelsen at flertallet også kartlegger pasientenes risiko for vold ved
innleggelse, og at det i stor grad benyttes standardiserte kartleggingsskjemaer for denne vurderingen.

Figuren viser at bruk av utdypende vurdering av voldsrisiko varierer både
innad i og mellom type enheter. Enheter innen sikkerhet, BUP og døgn
gjør dette i hovedsak alltid eller av og til, mens det i mindre grad gjøre
ved eksempelvis DPS og alderspsykiatri.

Pasientens egen vurdering av risiko for vold
Figur 19 viser at om lag 40 prosent av enhetene gjennomfører samtaler
med pasientene om deres egen vurdering av risiko for utagerende eller
voldelig atferd. De øvrige enhetene svarer at pasientene sjelden tar del i
dette.
35
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Ved forhøyet og vedvarende voldsrisiko anbefales en utdypende vurdering
av voldsrisiko. Om lag 40 prosent av enhetene gjennomfører alltid, eller av
og til, en utdypende vurdering av utagerende/voldelig adferd, jf. figur 18.
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Sjelden

Vet ikke

Figur 19: Antall enheter hvor pasienter gjennomfører en egenvurdering av risiko
for voldelig eller utagerende adferd ved innleggelse. Fordelt på type enheter.

Figuren viser videre at bruk av egenvurderinger gjøres i ulik grad mellom
de ulike type enhetene, og mellom samme type enheter.
Alltid

Av og til

Sjelden

Vet ikke

Ikke aktuelt

Figur 18: Antall enheter som gjennomfører utdypende voldsrisikovurderinger.
Fordelt på type enheter.
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4.3.4 Bruk av behandlingsplan
For å ha en samlet oversikt over planlagte tiltak og tidspunkt for
evalueringer gjennom behandlingsforløpet, skal alle pasienter ha en
behandlingsplan. Behandler og pasient bør i samarbeid utarbeide planen
med utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten.
Undersøkelsen viser at tilnærmet alle enheter oppgir at pasienter har
behandlingsplan, jf. figur 20.
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40

Flere har imidlertid kommentert at pasientene ofte er i en tilstand eller
forfatning som vanskeliggjør involvering av pasientene i utarbeidelsen av
behandlingsplanen.

4

60
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I de enhetene pasientene involveres i utarbeidelse av behandlingsplanene viser figuren at dette gjøres i ulik grad mellom de ulike type
enhetene, og mellom samme type enheter.

80

100

120
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Figur 20: Antall enheter hvor alle pasienter har behandlingsplan.

Samtidig viser undersøkelsen at pasientene i liten grad involveres i
utarbeidelsen av behandlingsplanen, jf. figur 21.
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I stor grad

I liten grad

I svært liten grad

Figur 21: Fordeling av i hvilken grad pasienten involveres i utarbeidelse av
behandlingsplan. Fordelt på type enheter.
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4.4 Gjennomføring av tvangsmiddelvedtak
I dette kapittelet viser vi resultater knyttet til gjennomføringen av et
tvangsvedtak – om enhetene har beskrivelser av i hvilke situasjoner
tvangsmidler kan iverksettes, og om enhetene har oppmerksomhet rettet
mot trinnvis tilnærming ved valg av tvangsmiddel. Videre viser vi
resultatene i enhetenes praksis ved vedtak om tvang.

4.4.1 Rutiner for bruk av tvangsmidler
For i størst mulig grad å sikre at tvangsmidler kun benyttes der andre
intervensjoner ikke er tilstrekkelig, anbefaler rapporten en trinnvis
tilnærming til bruk av tvangsmidler. Det underliggende prinsippet er
minst mulig inngripende, så kortvarig som mulig og så skånsomt som
mulig.
Figur 22 viser at under halvparten av enhetene har beskrevet i hvilke
situasjoner tvangsmidler kan iverksettes.

80 prosent av enhetene oppgir at de har prinsipper om trinnvis
tilnærming ved valg av tvangsmidler. Figur 23 viser samtidig at dette
varierer noe mellom type enheter.
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Figur 23: Fordeling av om enheten har prinsipper om trinnvis tilnærming ved
valg av tvangsmiddel. Fordelt på type enheter.

Noen enheter har kommentert følgende vedrørende valg av tvangsmidler:
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Figur 22: Antall enheter som har beskrevet når tvangsmidler kan benyttes i
enhetene.

•
•

Enheten følger lov om psykisk helsevern.
Det er vanskelig å forutse hvilke tvangsmidler som eventuelt er
hensiktsmessig å bruke i hvert enkelt tilfelle, det må vurderes
fortløpende.
Vi velger alltid det som kan oppleves som minst inngripende.
Enheten har de siste fem årene kun brukt fastholding som
tvangsmiddel.
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4.4.2 Enhetenes praksis for registrering og dokumentasjon når
faglig ansvarlig er tilstede
Psykisk helsevernloven gir hjemmel for at den faglig ansvarlige kan fatte
vedtak om tvangsmiddelbruk. Dette vil enten være psykiater eller
psykologspesialist. Psykisk helsevernforskriften åpner for at det unntaksvis
kan delegeres myndighet til å vedta bruk av tvangsmidler til
ansvarshavende, som kan være lege, psykolog eller avdelingssykepleier.
Dette gjelder når faglig ansvarlig ikke er i umiddelbar nærhet.

Figur 25 viser fordelingen av hvem som dokumenterer i pasientjournalen.
60
50
40
30
20
10
0

Spørreundersøkelsen viser at 110 enheter har prosedyrer som beskriver
hvem som kan fatte vedtak om bruk av tvang.
Figur 24 viser hvem som står som ansvarlig for tvangsmiddelvedtak i EPJ
når faglig ansvarlig er til stede.
120

Kun faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig og
ansvarshavende

Kun ansvarshavende

Kun annen

Figur 25: Fordeling av hvem som dokumenterer i pasientjournal.

Figuren viser at det er faglig ansvarlig alene eller sammen med
ansvarshavende som dokumenterer hendelsen i pasientjournalen.
Figur 26 viser at det også er faglig ansvarlig alene eller sammen med
ansvarshavende som protokollfører tvangsvedtaket.

100
80

60

60

50

40

40

20

30
20

0
Kun faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig og
ansvarshavende

Kun ansvarshavende

Kun annen

10
0

Figur 24: Fordeling av hvem står som ansvarlig for vedtak i pasientjournal.

Kun faglig ansvarlig

Figuren viser at tilnærmet alle enhetene oppgir at faglig ansvarlig alene
står som ansvarlig for vedtaket i EPJ.

Faglig ansvarlig og
ansvarshavende

Kun ansvarshavende

Kun annen

Figur 26: Fordeling av hvem som protokollfører tvangsvedtak.
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4.4.3 Enhetenes praksis når faglig ansvarlig ikke er i umiddelbar
nærhet
Psykisk helsevernforskriften åpner som tidligere nevnt for at det
unntaksvis kan delegeres myndighet til å vedta bruk av tvangsmidler til
ansvarshavende, som kan være lege, psykolog eller avdelingssykepleier.
Dette gjelder når faglig ansvarlig ikke er i umiddelbar nærhet.

60
50

40
30
20
10

Figur 27 viser at det i disse tilfellene er om lag like mange ansvarshavende
som står ansvarlig for vedtaket i pasientens journal som den som er faglig
ansvarlig.

0
Kun faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig og
ansvarshavende

Kun ansvarshavende

Kun annen

Figur 28: Fordeling av hvem som dokumenterer i pasientjournal.

60
50

Figur 29 gir svar på hvem som protokollfører i tvangsmiddelprotokollen.
Fordelingen er stort sett lik den vi ser av figuren over.

40
30

70

20

60

10

50

0
Kun faglig ansvarlig Faglig ansvarlig og Kun ansvarshavende
ansvarshavende

Kun annen

40
30

Figur 27: Fordeling av hvem står som ansvarlig for vedtak i pasientjournal.

20

Figur 28 viser videre at det i hovedsak er ansvarshavende alene eller
sammen med faglig ansvarlig som dokumenterer hendelsen i
pasientjournalen. Det er således ikke gitt at den som står ansvarlig for
vedtakene, også er den som dokumenterer i pasientjournalen.

10
0
Kun faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig og Kun ansvarshavende
ansvarshavende

Kun annen

Figur 29: Fordeling av hvem som protokollfører tvangsvedtak.

For alle tre figurene er det om lag 6-9 enheter som krysser av for «annen».
Disse enhetene er tilknyttet ulike type enheter og helseforetak. Flere
oppgir at «annen» ofte er bakvakt eller vakthavende lege.
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Enkelte har videre kommentert hvordan vedtak om tvangsmidler
praktiseres når faglig ansvarlig ikke er tilstede:

Figur 31 viser i hvilken grad valg av tvangsmiddel begrunnes i pasientens
journal.

•

Ansvarshavende sykepleier protokollfører og spesialist med
vedtakskompetanse signerer.

70

•

Når ansvarshavende skriver protokoll, signerer faglig ansvarlig. I helger
vil disse oppgavene ligge til vakthavende lege.

50

•

Dersom faglig ansvarlig ikke er tilstede (vakthavende lege), er
ansvarshavende sykepleier/vernepleier opplært til iverksetting og
dokumentering.

•

60

40

30
20
10

Ansvarsvakt sykepleier kan fatte vedtak om kortvarig fastholding.

0

Flere kommenterer videre at de planlegger å endre til at § 4-8 vedtak skal
gjennomføres og dokumenteres av ansvarshavende når faglig ansvarlig
ikke er tilstede.
Som figur 30 viser har tilnærmet alle enhetene spesifisert hvordan faglig
ansvarlig skal involveres hvis iverksetting av tvangsmidler er fattet og
gjennomført av andre.

I svært stor grad

I stor grad

I liten grad

I svært liten grad

Vet ikke

Figur 31: Fordeling av i hvilken grad enhetene begrunner valg av tvangsmiddel i
pasientjournalen.

Figuren viser at et stor flertall oppgir at de i svært stor eller i stor grad
begrunner valg av tvangsmiddel i pasientjournalen.

100
80
60
40
20
0
Ja

Delvis

Nei

Figur 30: Har enheten spesifisert hvordan faglig ansvarlig skal involveres
dersom iverksetting av vedtak er fattet av andre?
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4.5 Registrering av tvangsmiddelbruk
For å får tilstrekkelig oversikt til å følge opp bruken av tvangsmidler
fordrer dette blant annet korrekt registrering av tvangsmiddelbruken. I
dette kapittelet belyses hvordan enhetene har kontroll og oversikt over
om registreringspraksis er i henhold til gjeldende føringer.

Videre oppgir over halvparten av enhetene at det regelmessig gjennomføres oppfølging av om registreringspraksis av tvangsmiddelbruk er i
henhold til gitte føringer, jf. figur 33.
80
70

4.5.1 Registrering i EPJ

60

Undersøkelsen viser at tilnærmet alle enhetene har føringer for
registrering av tvangsmiddelbruk i elektronisk pasientjournal (EPJ).

50
40
30

Figur 32 viser at et flertall av enhetene har gitt opplæring i hvordan
tvangsmiddelbruk skal registreres i EPJ.

20
10
0

100

Ja

Nei

Vet ikke

80

Figur 33: Gjennomføres det regelmessig oppfølging av om registrering av
tvangsmiddelbruk i EPJ er i henhold til gitte føringer?

60
40
20
0
Ja

Nei

Vet ikke

Figur 32: Fordeling av antall enheter som har gitt opplæring i registrering av
tvangsmiddelbruk i EPJ.
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4.6 Oppfølging etter bruk av tvangsmidler
Dette kapittelet omhandler hvordan ledere følger opp personell, pasient
og pårørende etter hendelser der tvangsmidler har blitt iverksatt. I
tillegg belyser vi hvordan tilbakemeldinger benyttes i enhetenes
forbedringsarbeid.

4.6.1 Ettersamtaler med involvert personell

Figur 35 viser hvor ofte tvangsmiddelbruken generelt gjennomgås med
enhetens personale.
60

Undersøkelsen viser at over halvparten av enhetsledere gjennomfører
ettersamtaler med involvert personell av og til.
Figur 34 viser imidlertid at bruk av ettersamtaler varierer både innad i
og mellom type enheter.

Figuren viser for eksempel at tilnærmet alle enheter innen alderspsykiatri
alltid gjennomfører ettersamtaler, mens det er mer ulik praksis i de andre
enhetene.

50
40
30
20
10

35
30
25
20
15
10
5
0

0
Ukentlig

Hver 14. dag

Månedlig

Sjeldnere

Aldri

Figur 35: Fordeling av hvor ofte tvangsmiddelbruken gjennomgås med
enhetens personale.

Figuren viser at et flertall av enhetene gjennomgår tvangsmiddelbruken
månedlig eller oftere. Samtidig er det en betydelig andel som gjennomgår
tvangsmiddelbruken sjeldnere.
Alltid

Av og til

Sjelden

Figur 34: Bruk av ettersamtaler med involvert personell fordelt på type
enheter.

Flere kommenterer at de sjelden bruker tvangsmidler og at
tvangsmiddelbruken tas opp i forbindelse med konkrete hendelser, som
kan være en til to ganger i halvåret. Andre kommenterer at bruken av
tvangsmidler blir tatt opp i den daglige rapporten i seksjonen, eller ved
enkelte personalmøter. I tillegg vises det til at gjennomgang av
tvangsmiddelbruk ikke er blitt satt i et rutinemessig system.
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4.6.2 Ettersamtaler til pasienter og pårørende

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figur 36 viser at tilnærmet alle enheter gir tilbud om ettersamtaler til
pasientene etter bruk av tvangsmidler.
60
50
40
30

20
10

I svært stor
grad

0

I svært stor grad

I stor grad

I liten grad

I svært liten grad

Vet ikke

Figur 36: Fordeling av i hvilken grad enheter gir pasienter tilbud om ettersamtale
etter bruk av tvangsmidler.

Flere kommenterer i tillegg at de benytter tilbakemeldingene i
ettersamtalen til å tilrettelegge for hvordan pasienten ønsker et
behandlingsforløp ved reinnleggelse. Andre påpeker at det har blitt
høyere terskel for å bruke belteseng, og at pasienter ligger kortere tid i
belter.

I stor grad

I liten grad

I svært liten
grad

Vet ikke

Ikke besvart

Figur 37: Fordeling av i hvilken grad pårørende får tilbud om ettersamtale etter
bruk av tvang.

Figur 38 viser at et stort flertall av enheten benytter pasientenes
tilbakemeldinger i vurdering av egen praksis.
70
60
50

Når det gjelder tilbud til pårørende viser figur 37 at et flertall av enhetene
i liten eller i svært liten grad tilbyr dette.

40
30
20
10
0
I svært stor
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I stor grad

I liten grad

I svært liten
grad

Vet ikke

Ikke besvart

Figur 38: Fordeling av i hvilken grad enheter benytter pasientenes tilbakemeldinger
i vurdering av egen praksis.
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Samtidig viser undersøkelsen at det er færre enheter som har endret
praksis etter tilbakemeldinger fra pasientene, jf. 39.

28
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90

20

40

60

Ja

80

100

120

Nei

Figur 39. Antall enheter som i 2019 har endret praksis for bruk av tvangsmidler
på bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasienter eller pårørende.

Flere kommenterer at de på bakgrunn av ettersamtaler har endret praksis
for enkeltpasienter, men ikke på systemnivå.
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Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Om revisjonsprosjektet:

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

Revisjonsperiode: Desember 2019
Virksomhet:
Enheter med godkjent bruk av tvangsmidler i HSØ
Oppdragsgiver:
Styret i Helse Sør-Øst RHF

Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra 1.1.2013 hjemlet i
helseforetaksloven § 37a.
Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring
i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og
underliggende helseforetak.
Konsernrevisjonen utfører revisjoner i overensstemmelse med de
internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon.

Revisjonsteam:
• Espen Anderssen (oppdragseier)
• Torun Vedal (oppdragsleder)
• Anders Tømmerås (internrevisor)
• Cecilie Skule, avdelingsdirektør Psykisk helse og rus HSØ RHF
Rapporten er oversendt til:
• Styrets revisjonsutvalg
• Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
• Styrene i helseforetakene og sykehus i HSØ
• Administrerende direktører i helseforetakene og sykehusene

Vår visjon
Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og
forbedring i Helse Sør-Øst.

Konsernrevisjonens rapporter

Dette skal vi oppnå gjennom:
• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt
• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid
• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene

Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse:
www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen
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Vedlegg 1
Oversikt antall enheter per helseforetak som er godkjent
for bruk av tvang.

Helseforetak
Akershus universitetssykehus

Antall enheter
12

Diakonhjemmet

3

Lovisenberg sykehus

7

Oslo universitetssykehus

24

Sykehuset Innlandet

16

Sykehuset i Vestfold

10

Sykehuset Østfold

10

Sørlandet sykehus

11

Sykehuset Telemark

10

Vestre Viken

15

Samlet

118
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Besvarelser – Sykehuset i Vestfold
Kommentarfelt og spørsmål vedrørende enhetene er utelatt fra
dette vedlegget.
Dersom dere har behov for andre analyser etc. er det bare å ta
kontakt med konsernrevisjonen.
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01.

Første kapittel

ER DU ANSATT I 100 % STILLING SOM LEDER?
KODE

SVARALTERNATIV

1

Ja

2

Nei

n

%

10

100%

0

0%

ER DU KJENT MED ANBEFALINGENE FRA PROSJEKTET REDUSERT BRUK AV TVANGSMIDLER INNEN PSYKISK HELSEVERN I HELSE
SØR-ØST?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

8

80%

2

Delvis

2

20%

3

Nei

0

0%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

6

60%

2

Delvis

2

20%

3

Nei

2

20%

4

Kjenner ikke til anbefalingene/rapporten

0

0%

HAR DIN ENHET IVERKSATT TILTAK FOR Å IMØTEKOMME ANBEFALINGENE I RAPPORTEN?
KODE

2
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01.

Første kapittel

ER DET FOR 2019 GITT MÅL- OG RESULTATKRAV OM REDUKSJON I BRUK AV TVANGSMIDLER FOR DIN ENHET?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

5

50%

2

Nei

5

50%

HVOR OFTE INNGÅR ENHETENS BRUK AV TVANGSMIDLER I LEDELSESOPPFØLGINGEN FRA DIN NÆRMESTE LEDER
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ukentlig

0

0%

2

Hver 14. dag

0

0%

3

Månedlig

4

40%

4

Sjeldnere

5

50%

5

Inngår ikke

1

10%

3
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01.

Første kapittel

HVILKE AV FØLGENDE FORHOLD INNGÅR I LEDELSESOPPFØLGINGEN FRA DIN NÆRMESTE LEDER?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

Utvikling i antall tvangsmiddelvedtak
1

Inngår

5

62,5%

5

Inngår ikke

3

37,5%

Utvikling i hvilke tvangsmidler som benyttes
1

Inngår

4

50%

5

Inngår ikke

4

50%

Varighet på tvangsmiddelbruken
1

Inngår

3

37,5%

5

Inngår ikke

5

62,5%

Status på enhetens innføring av anbefalingene i rapport redusert bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern i Helse Sør-øst
1

Inngår

5

62,5%

5

Inngår ikke

3

37,5%

SVARALTERNATIV

n

%

KODE

Annet (vennligst utdyp nedenfor)
1

Inngår

2

67%

5

Inngår ikke

1

33%

4
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01.

Første kapittel

HVOR OFTE FØLGER DU SOM ENHETSLEDER OPP UTVIKLINGEN I BRUKEN AV TVANGSMIDLER?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ukentlig

2

20%

2

Hver 14. dag

0

0%

3

Månedlig

3

30%

4

Sjeldnere

4

40%

5

Følger ikke opp

1

10%

5
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01.

Første kapittel

HVILKE AV FØLGENDE FORHOLD INNGÅR I DIN OPPFØLGING?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

Utvikling i antall tvangsmiddelvedtak
1

Inngår

6

75%

5

Inngår ikke

2

25%

Utvikling i hvilke tvangsmidler som benyttes
1

Inngår

6

75%

5

Inngår ikke

2

25%

Varighet på tvangsmiddelbruken
1

Inngår

3

37,5%

5

Inngår ikke

5

62,5%

Status på enhetens innføring av anbefalingene i rapport redusert bruk av tvangsmidler innen psykisk helsevern i Helse Sør-øst
1

Inngår

6

75%

5

Inngår ikke

2

25%

6
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01.

Første kapittel

HAR ENHETEN HUSORDENSREGLER?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

7

70%

2

Nei

3

30%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

7

100%

2

Nei

0

0%

5

Vet ikke

0

0%

SVARALTERNATIV

n

%

2

2019

7

100%

3

2018

0

0%

4

2017

0

0%

5

2016

0

0%

6

Eldre

0

0%

7

Vet ikke

0

0%

ER HUSORDENSREGLENE I HENHOLD TIL PSYKISK HELSEVERNLOVEN?
KODE

NÅR BLE HUSREGLENE SIST REVIDERT?
KODE

7
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01.

Første kapittel

HAR KONTROLLKOMMISJONEN GJENNOMFØRT TILSYN AV DAGENS HUSREGLER?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

5

71%

2

Nei

1

14%

3

Vet ikke

1

14%

HAR ENHETEN PROSEDYRER SOM BESKRIVER HVEM SOM KAN FATTE VEDTAK OM BRUK AV TVANG?
KODE

SVARALTERNATIV

1

Ja

3

Nei

n

%

10

100%

0

0%

HAR ENHETEN SPESIFISERT KOMPETANSEKRAV FOR ALLE SOM FATTER VEDTAK OM BRUK AV TVANG?
KODE

SVARALTERNATIV

1

Ja

3

Nei

n

%

10

100%

0

0%

HAR ENHETEN I 2019 IVERKSATT KOMPETANSETILTAK MED MÅL OM Å REDUSERE BRUK AV TVANGSMIDLER?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

4

40%

2

Nei

6

60%

8
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01.

Første kapittel

VEDTAK
HVORDAN PRAKTISERES VEDTAK OG IVERKSETTING AV TVANGSMIDLER NÅR FAGLIG ANSVARLIG IKKE ER TILSTEDE?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

10

100%

1

Hvem står som ansvarlig for vedtaket i EPJ (Faglig ansvarlig)

1

Hvem dokumenterer i journal (Faglig ansvarlig)

9

90%

1

Hvem protokollfører vedtaket (Faglig ansvarlig)

6

60%

1

Hvem står som ansvarlig for vedtaket i EPJ (Ansvarshavende)

0

0%

1

Hvem dokumenterer i journal (Ansvarshavende)

5

50%

1

Hvem protokollfører vedtaket (Ansvarshavende)

4

40%

1

Hvem står som ansvarlig for vedtaket i EPJ (Annen - vennligst spesifiser hvordan dette gjøres
i kommentarfelt nedenfor)

0

0%

1

Hvem dokumenterer i journal (Annen - vennligst spesifiser hvordan dette gjøres i
kommentarfelt nedenfor)

1

10%

1

Hvem protokollfører vedtaket (Annen - vennligst spesifiser hvordan dette gjøres i
kommentarfelt nedenfor)

0

0%

9
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01.

Første kapittel

VEDTAKSANSVARLIG
HVORDAN PRAKTISERES VEDTAK OG IVERKSETTING AV TVANGSMIDLER DERSOM FAGLIG ANSVARLIG IKKE ER I UMIDDELBAR
NÆRHET?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Hvem står som ansvarlig for vedtaket i EPJ (Faglig ansvarlig)

5

50%

1

Hvem dokumenterer i journal (Faglig ansvarlig)

7

70%

1

Hvem protokollfører vedtaket (Faglig ansvarlig)

3

30%

1

Hvem står som ansvarlig for vedtaket i EPJ (Ansvarshavende)

5

50%

1

Hvem dokumenterer i journal (Ansvarshavende)

9

90%

1

Hvem protokollfører vedtaket (Ansvarshavende)

8

80%

1

Hvem står som ansvarlig for vedtaket i EPJ (Annen - vennligst spesifiser hvordan dette gjøres
i kommentarfelt nedenfor)

0

0%

1

Hvem dokumenterer i journal (Annen - vennligst spesifiser hvordan dette gjøres i
kommentarfelt nedenfor)

0

0%

1

Hvem protokollfører vedtaket (Annen - vennligst spesifiser hvordan dette gjøres i
kommentarfelt nedenfor)

0

0%

10
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01.

Første kapittel

DERSOM IVERKSETTING AV TVANGSMIDDEL ER FATTET OG GJENNOMFØRT AV ANDRE - HAR ENHETEN SPESIFISERT HVORDAN
FAGLIG ANSVARLIG SKAL INVOLVERES?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

6

60%

2

Delvis

1

10%

3

Nei

1

10%

4

Ikke aktuelt

2

20%

n

%

10

100%

0

0%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Alltid

9

90%

2

Av og til

1

10%

3

Sjelden

0

0%

4

Vet ikke

0

0%

HAR ENHETEN PROSEDYRER FOR Å KARTLEGGE OG VURDERE PASIENTENS VOLDSRISIKO?
KODE

SVARALTERNATIV

1

Ja

2

Nei

KARTLEGGES PASIENTENE FOR RISIKO FOR VOLD VED INNLEGGELSE?
KODE

11
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01.

Første kapittel

BENYTTER ENHETEN STANDARDISERTE SKJEMAER FOR Å VURDERE VOLDSRISIKO?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

9

90%

2

Nei

1

10%

3

Vet ikke

0

0%

FOR PASIENTER MED FORHØYET RISIKO FOR VOLD - GJENNOMFØRES DET UTDYPENDE VURDERING AV VOLDSRISIKO?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Alltid

0

0%

2

Av og til

3

30%

3

Sjelden

6

60%

4

Vet ikke

0

0%

5

Ikke aktuelt

1

10%

GJENNOMFØRER PASIENTENE EN EGENVURDERING AV RISIKO FOR VOLDELIG ELLER UTAGERENDE ADFERD VED INNLEGGELSE?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Alltid

2

20%

2

Av og til

1

10%

3

Sjelden

7

70%

4

Vet ikke

0

0%
12
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01.

Første kapittel

HAR ENHETEN BESKREVET HVILKE SITUASJONER TVANGSMIDLER KAN IVERKSETTES?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

1

10%

2

Delvis

5

50%

3

Nei

4

40%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

6

60%

2

Nei

4

40%

3

Vet ikke

0

0%

SVARALTERNATIV

n

%

1

I svært stor grad

3

30%

2

I stor grad

6

60%

4

I liten grad

0

0%

5

I svært liten grad

0

0%

6

Vet ikke

1

10%

HAR ENHETEN PRINSIPPER OM TRINNVIS TILNÆRMING VED VALG AV TVANGSMIDDEL?
KODE

I HVILKEN GRAD BEGRUNNES VALG AV TVANGSMIDDEL I PASIENTENS JOURNAL?
KODE

13
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01.

Første kapittel

HAR PERSONALGRUPPEN I 2019 FÅTT OPPLÆRING I Å FOREBYGGE UTAGERENDE/VOLDELIG ADFERD?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

10

100%

0

0%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

9

90%

2

Nei

1

10%

n

%

10

100%

1

Ja

2

Nei

TRENER PERSONALGRUPPEN REGELMESSIG PÅ Å HÅNDTERE UTAGERENDE/VOLDELIG ADFERD?
KODE

HAR ALLE PASIENTER VED DIN ENHET EN BEHANDLINGSPLAN?
KODE

SVARALTERNATIV

1

Ja

2

Nei

0

0%

3

Vet ikke

0

0%

14
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01.

Første kapittel

I HVILKEN GRAD INVOLVERES PASIENTEN NÅR BEHANDLINGSPLANEN UTARBEIDES?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

I svært stor grad

2

20%

2

I stor grad

4

40%

3

I liten grad

4

40%

4

I svært liten grad

0

0%

5

Vet ikke

0

0%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

1

10%

2

Nei

9

90%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

0

0%

2

Nei

1

100%

HAR ENHETEN FERDIG MONTERT BELTESENG?
KODE

HAR ENHETEN EN PLAN FOR FJERNING AV FERDIG MONTERT BELTESENG?
KODE

15
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01.

Første kapittel

I HVILKEN GRAD...

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

... får pasienter tilbud om ettersamtale etter bruk av tvang?
1

I svært stor grad

4

40%

2

I stor grad

4

40%

3

I liten grad

1

10%

4

I svært liten grad

0

0%

5

Vet ikke

1

10%

... får pårørende tilbud om ettersamtale etter bruk av tvang?
1

I svært stor grad

1

10%

2

I stor grad

2

20%

3

I liten grad

4

40%

4

I svært liten grad

1

10%

5

Vet ikke

2

20%

16
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01.

Første kapittel

I HVILKEN GRAD...

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

... benyttes pasienters tilbakemeldinger i enhetens vurdering av egen praksis?
1

I svært stor grad

3

30%

2

I stor grad

5

50%

3

I liten grad

0

0%

4

I svært liten grad

0

0%

5

Vet ikke

2

20%

... dokumenteres pasientens opplevelse av tvangsmiddelbruken i journalen?
1

I svært stor grad

4

40%

2

I stor grad

4

40%

3

I liten grad

1

10%

4

I svært liten grad

0

0%

5

Vet ikke

1

10%
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01.

Første kapittel

HAR ENHETEN ENDRET PRAKSIS FOR BRUK AV TVANGSMIDLER I 2019 PÅ BAKGRUNN AV TILBAKEMELDINGER FRA PASIENTER
ELLER PÅRØRENDE?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

3

10%

2

Nei

7

70%

GJENNOMGÅR DU SOM ENHETSLEDER DEN ENKELTE HENDELSE I ETTERKANT MED PERSONALET SOM IVERKSATTE
TVANGSMIDDELET?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Alltid

3

30%

2

Av og til

6

60%

3

Sjelden

1

10%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ukentlig

0

0%

2

Hver 14. dag

0

0%

3

Månedlig

3

30%

4

Sjeldnere

7

70%

5

Aldri

0

0%

HVOR OFTE GJENNOMGÅS TVANGSMIDDELBRUKEN GENERELT MED ENHETENS PERSONALE?
KODE

18
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01.

Første kapittel

BENYTTER ENHETEN ELEKTRONISK TVANGSMIDDELPROTOKOLL?

KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

0

0%

2

Nei

10

100%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

9

90%

2

Nei

1

10%

3

Vet ikke

0

0%

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

9

90%

2

Nei

1

10%

3

Vet ikke

0

0%

HAR ENHETEN PROSEDYRE FOR REGISTRERING AV TVANGSMIDDELBRUK I EPJ?
KODE

ER DET GITT OPPLÆRING I HVORDAN TVANGSMIDDELBRUK SKAL REGISTRERES I EPJ?
KODE

19
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01.

Første kapittel

GJENNOMFØRES DET REGELMESSIG OPPFØLGING AV OM REGISTRERING AV TVANGSMIDDELBRUK I EPJ ER I HENHOLD TIL GITTE
FØRINGER?
KODE

SVARALTERNATIV

n

%

1

Ja

7

70%

2

Nei

2

20%

3

Vet ikke

1

10%

20
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ÅRSMELDING 2019
PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VESTFOLD
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Ombudet har ordet

Pasient- og brukerombudet i Vestfold er ett av landets 15 pasient- og
brukerombudskontor. Vi representerer en lokal ombudsordning med god lokal kjennskap
til tjenestene. Selv om Vestfold og Telemark nå er blitt ett felles fylke, skal nåværende
ordning med lokale ombud videreføres, med kontor både i Vestfold (Tønsberg) og
Telemark (Skien).
Denne årsmeldingen konsentrer seg om virksomheten i Vestfold gjennom 2019. Det
utarbeides en felles årsmelding for samtlige pasient- og brukerombudskontor, og denne
følger vedlagt bakerst.
Gjennom 2019 registrerte landets ombudskontor samlet sett omtrent 15.000
henvendelser. 1007 av disse kom til ombudskontoret i Vestfold. I våre henvendelser fra
pasienter, brukere og pårørende, er det viktigheten av å bli møtt på en omsorgsfull måte,
bli lyttet til, motta god informasjon, bli gitt muligheten til å ta del i valg av
behandlingsalternativer, bli behandlet av kompetente folk, ha faste kontaktpersoner og bli
vist åpenhet dersom uønskede hendelse skjer, som er gjennomgangstema. Pasienter,
brukere og pårørende som kontakter oss har ofte erfaringer hvor disse grunnleggende
elementene ikke er på plass. Da utfordres tilliten.
Vi vet at det gjøres mye godt arbeid hver eneste dag i vår helse- og omsorgstjeneste. Vi vet
at de aller fleste har de beste intensjoner om å gi god og omsorgsfull hjelp på riktig måte
og til riktig tid, men noen ganger er tiden for knapp, ressursene for marginale, kunnskapen
for liten og systemene for dårlige. Som pasient- og brukerombud kan vi ha forståelse for
dette, men det er vår oppgave å si fra, fortelle om erfaringene og fremføre pasient- og
brukerperspektivet.
Årsmeldingens innhold er ikke en tilstandsrapport for helse- og omsorgstjenestene i
Vestfold. Vi har svært få henvendelser sammenlignet med det store antall treffpunkter
mellom tjenestene og pasienter, brukere og pårørende. Like fullt håper vi at de
erfaringene som her formidles kan benyttes til refleksjon og forbedring. De representerer
opplevd kvalitet. Vi både ønsker og forventer at tjenestene er interessert i disse.
I vårt arbeid skal vi ha et «utenfra-blikk» på tjenestene og bidra med innspill til økt kvalitet
og pasientsikkerhet. Vi skal være tjenestenes "kritiske venn". God lesning!

Tønsberg 20. februar 2020
Torunn Grinvoll, Pasient- og brukerombud i Vestfold
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Antall henvendelser til ombudet - årsaker til at ombudet kontaktes
Det ble totalt registrert 1007 henvendelser i 2019. I en og samme henvendelse kan det bli
registrert flere behandlingssteder og problemstillinger.
Figur 1

Primærsted
38 %
62 %

Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Spesialisthelsetjeneste
Som tidligere mottar vi flest henvendelser som gjelder spesialisthelsetjenesten, og færre
henvendelser som gjelder de kommunale helse- og omsorgstjenestene, se figur 1.
Når det gjelder årsak til henvendelse er det fortsatt langt flere som tar opp hvordan
tjenestene erfares (kvaliteten på tjenestene), enn de som klager på manglende oppfyllelse
av rettigheter.
Figur 2

Årsak til henvendelse
17 %

25 %

58 %

1 - Rettigheter
2 - Tjenesteytelse
3 - System og saksbehandling
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Utgangspunktet for vår registrering bygger på saksfremstillingen til den som tar kontakt. I en
del saker vil det være behov for vår bistand til å avklare og avgrense sakens
problemstillinger, som grunnlag for registrering av saken.
58 prosent av henvendelsene var knyttet til utførelsen av tjenesten, misnøye med
tjenestestedet. Pasient, bruker eller pårørende opplevde at tjenestene ikke var forsvarlige
eller utført omsorgsfullt, eller det ble stilte spørsmål om tjenestene var utført i samsvar med
god praksis. Det ble da blant annet vist til påført skade, mangelfull informasjon, mangelfulle
henvisninger, språkproblemer, dårlig oppførsel eller lite omsorgsfull hjelp.
25 prosent av henvendelsene var knyttet til rettigheter, både spørsmål om konkrete
rettigheter og anført brudd på pasient- og brukerrettigheter. Eksempler kan være avslag på
søknader om tjenester, fristbrudd, innsyn i journal, eller at retten til medvirkning og
informasjon for pasienter og brukere ikke er overholdt.
17 prosent av henvendelsene identifiserte vi som svikt i systemer som er laget for å ivareta
pasientsikkerhet og flyt i pasientbehandling. Henvendelsene gjaldt tjenestestedets
organisering og rutiner, for eksempel mangelfull tilgjengelighet, venting, samhandling
mellom etater, saksbehandlingstid eller annen rot og sommel i saksbehandlingen.
Mangelfull eller dårlig informasjon går igjen i svært mange henvendelser; år etter år. God og
hensiktsmessig kommunikasjon mellom helsepersonell og de som mottar tjenestene,
inkludert deres pårørende, er helt avgjørende for pasientsikkerheten.
Vi mener at våre erfaringer peker på områder som bør og kan forbedres. Vi mener langt flere
burde gi tilbakemeldinger, ta opp sine negative erfaringer, fordi vi har tro på at det nytter.
Klager og spørsmål kan føre til forbedringer. Hvis de brukes.

Arbeid med enkeltsaker
Ombudene er viktige mottakere og formidlere av pasient- og brukeropplevelser. Ombudenes
arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter, brukere, pårørende og
tjenestestedene.
Enhver kan henvende seg til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere, pårørende
eller ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten
er gratis. Ombudene skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for de som har spørsmål,
tilbakemeldinger eller klager i tilknytning til helse- og omsorgstjenestetilbudene.
Vi har også anledning til å avvise saker.
Ombudene vektlegger møtene ansikt til ansikt. Bistanden går ofte ut på å lytte, stille
spørsmål, gi informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd. Dersom det er
grunnlag for å gå videre med saken, skjer det i samarbeid med pasienten. Alternativene vil
ofte være ett eller flere av disse:
o ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om et dialogmøte
o klage til fylkesmannen
o søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning
5
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Noen ønsker å kontakte tjenestestedet og formidle sine erfaringer, fremføre en klage eller gi
en tilbakemelding. I en del saker bistår ombudene med å etablere kontakt med tjenesteyter,
og ombudet kan også delta i møter. Hensikten er at pasienten eller brukeren skal få en
mulighet til å formidle sine erfaringer, få muligheten til å stille spørsmål, kanskje få en
beklagelse, oppleve seg forstått og muligens få gjenopprettet tilliten. Ombudet er da med og
bereder grunnen for en god dialog. Vi omtaler disse møtene som dialogmøter.
Erfaringsvis har slike møter stor betydning for pasienter, brukere og pårørende, og begge
parter kan oppnå en større forståelse og mulig læring. Et vellykket møte kan også resultere i
at saker kommer inn på «rett spor» og gi grunnlag for at saken ikke føres over på andre
arenaer, men løses gjennom møtet. Vi erfarer at tjenestene er positive til slike møter,
fremfor tidvis mer tidkrevende og dels utmattende skriftlig korrespondanse. Tjenesten selv
har også tatt initiativ til slike møter, og ønsket ombudets deltakelse i disse.
I disse møtene er det ofte ombudet som leder samtalene. Hensikten med slike møter er
da å ha en dialog; ikke en diskusjon, hvor partene i større grad vil kunne være opptatt av
å forsvare eget ståsted.
En viktig suksessfaktor ved disse møtene er at noen fra ledelsen også er til stede.

Arbeidet med å få til kvalitetsforbedringer i tjenestene – kontakt med tjenestene
Vi har hyppig kontakt med ansatte på tjenestestedene for å løse saker. Den pasient- og
brukererfaring som sakene representerer, gir et godt grunnlag for å gi innspill til
tjenestestedene på hvordan tjenestene kan forbedres. Virksomhetene har også selv et
ansvar for å etterspørre hvordan deres tjenester erfares. Således er vi viktige leverandører
av pasient- og brukererfaringer. Vi gir tilbakemeldinger innenfor det aktuelle
tjenesteområdet, og blir benyttet som rådgivere med et «utenfra-blikk».
Vi møter ledelsen ved Sykehuset i Vestfold jevnlig, er til stede i sykehusets styremøter, i
sykehusets brukerutvalg og hovedkvalitetsutvalg. Vi har også hatt møte med sykehusets
ungdomsråd. I sykehusets utvalg er vi gitt muligheten til å sette saker på dagsorden, få
informasjon, samt møte sentrale ansatte ved sykehuset. Vi har også faste treffpunkter med
ledelsen ved sykehuset. Vi gis mulighet til å presenterer hovedpunktene i årsmeldingen for
sykehusets styre.
Vi har møter med kommunal ledelse, administrative og politisk. Tilsvarende har vi faste
møter med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og med Norsk pasientskadeerstatning
sentralt. Vi har også kontaktpunkter med blant annet FFO Vestfold, Pensjonistforbundet i
Vestfold, Vestfold Eldreråd m.fl. Vår erfaring er at disse møtene bidrar til gjensidig kjennskap
og nyttig kunnskapsdeling. Den lokale kjennskapen vi har til de lokale tjenestene er av stor
verdi, både i forhold til systemene og kontaktnett.
Ombudenes samlede erfaringer benyttes i den årlige meldingen til Stortinget om Kvalitet og
pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Vi bidrar også med høringsuttalelser innen
vårt arbeidsområde. Stortingspolitikere får informasjon om våre erfaringer, både ved
ombudenes deltakelse i høringer på Stortinget og i direkte kontakt.
6
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Utadrettet virksomhet
Som ombud arbeider vi aktivt for å øke kunnskapen om pasient- og brukerrettigheter og om
ombudsordningen. Vi holder foredrag og gir informasjon for brukerorganisasjoner, ansatte
på sykehus og i kommunale tjenester, studenter, elever, kommunale råd,
pensjonistforeninger, politiske og administrative utvalg. I den utadrettede virksomheten får
vi mye kunnskap om hvordan tjenestene erfares. Vi benyttes som foredragsholdere på
møter, kurs og konferanser.
Utekontor i Vestfoldbyene

Også i 2019 har vi praktisert «utekontor» i byene Holmestrand, Horten, Sandefjord og Larvik
noen dager i halvåret. «Utekontor» er i praksis å være til stede på et tilgjengelig sted i byen.
Vi har vært på bibliotek, på aktivitetssenter, sykehjem og medisinsk senter. Pr d.d. erfarer vi
at utekontoret i Sandefjord, lokalisert i Sandefjord Medisinske senter, kanskje er det sted
hvor vi har lykkes best.
Vi er takknemlige for at kommunene er behjelpelige med å tilrettelegge dette for oss, samt
bistår med å publisere når vi kommer og hvor vi kan treffes. I tillegg publiserer vi disse
utekontor-dagene på egen Facebook-side.
Bruk av utekontor er et tiltak vi benytter for å øke det stedlige nærværet i flere kommuner.
Vi vil videreføre dette i 2020, om enn i begrenset grad.
Annet informasjonsarbeid – samarbeid med andre

Også i 2019 har vi hatt en spalte i flere av fylkets lokale aviser med «spørsmål-og-svar». Her
belyses sentrale og kjente problemstillinger fra vår virksomhet. Denne form for
«folkeopplysning» er med på å synliggjøre spørsmål innenfor helsefeltet, og kan bidra til
større kjennskap til reglene hos den enkelte. Vi er takknemlige for at lokalavisene har funnet
plass til dette, og håper dette kan videreføres. Temaer som har vært belyst i løpet av 2019 er
disse:
o
o
o
o
o

«Rett til individuell plan"
«Du har rett til kontaktlege"
«Ligge på korridor på sykehus – er det greit?"
«Om utskrivelse fra sykehus"
«Lærer man av tilbakemeldingene?»

Vi har hatt kronikker/kommentarer i lokalavisene, som:
o "For syk for fastlegen, for frisk for spesialisthelsetjenesten"
o "Gjør vi nok og gjør vi det riktige?"
Vi har hatt kontakt med stortingspolitikere fra Vestfold. To av Vestfolds nå syv
stortingsrepresentanter er plassert i helse- og omsorgskomiteen, hvilket gjør det ytterligere
interessant med en kunnskapsdeling og dialog.
I august deltok ombudet under Arendalsuka (arrangement, en politisk møteplass) hvor
pasient- og brukerombudene hadde eget arrangement og stand.
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Spesialisthelsetjenesten
Fortsatt mottar vi flest henvendelser om spesialisthelsetjenesten. En del av de som
mottar behandling i spesialisthelsetjenesten vil være henvist til bruk av flere sykehus
som en del av sitt behandlingsforløp. For 2019 registrerte vi 482 saker som gjaldt
spesialisthelsetjenesten, hvorav 397 av disse gjaldt Sykehuset i Vestfold. Antall
henvendelser til ombudet er lite, sett opp mot at Sykehuset i Vestfold f.eks. for 2018
hadde ca 385.000 polikliniske konsultasjoner (kilde: Årlig melding 2018).
For Sykehuset i Vestfold ble det registrert flest saker som gjaldt kirurgi, psykisk helsevern
og indremedisin.
Årsakene til henvendelsene dreide seg ofte om misnøye eller uklarheter ved utførelsen
av tjenesten, slik som anført pasientskade, behandlingstiltak, informasjon og
kommunikasjon, medvirkning, diagnoseproblematikk, rett til helsehjelp, ventetid,
journalføring, brudd på taushetsplikt, medikasjon m.fl.
Samhandlingsutfordringer går igjen i sakene våre, det gjelder samhandling internt i
sykehus og mellom sykehusene, men det gjelder også i samhandling med kommunene.
En del tar kontakt og er bekymret over hva de opplever som for tidlig utskriving fra
sykehus og mangelfullt tilbud i kommunen.
Pårørende forteller om skrøpelige eldre som flyttes rundt; fra hjemmet til sykehus, til
ulike kommunale tilbud og hjem igjen, og kanskje ny sykehusinnleggelse. Pårørende blir
fortvilet og utrygge, og gir beskrivelser av engstelige og dels forvirrede pasienter i et lite
sømløst forløp.
Det nå er et spennende prosjekt på gang om de skrøpelige multisyke, et prosjekt i regi
av Sykehuset i Vestfold, i samarbeid med kommunene. Et prosjekt hvor man søker bedre
ivaretakelse av de multisyke, de som ofte er ut og inn av sykehus, pasienter som står i
fare for å utvikle eller har utviklet skrøpelighet. I dette prosjektet har man fokus på
pasienten i behandlingskjeden, hvor kommune og sykehus må samhandle.

Informasjon ved utskrivelse
Ombudskontoret mottar henvendelser fra pasienter og pårørende som gjelder utskrivelser
fra sykehuset. Henvendelsene omhandler i hovedsak mangelfull informasjon ved utskrivelse
og at pasientene er for syke til å skrives ut.
Vi har flere henvendelser fra pasienter og pårørende hvor det tas opp at pasienten har vært
svært syk ved utskrivning, og trengt reinnleggelse etter kort tid. Pasienter beskriver at
sykehuset har hatt "hastverk" med å skrive de ut. Mangelfull informasjon om rekonvalesens
og hvordan forholde seg etter utskrivelse kan føre til usikkerhet. Pasienter forteller at de blir
overrasket og stiller spørsmål ved at de skrives ut samme dag/eller dagen etter en planlagt
operasjon. Sykehuset viser til generelle rutiner og hva som er vanlig for de fleste pasienter
når det gjelder tidspunktet for utskrivelse. Pasientene etterlyser individuelle vurderinger og
8
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at alle pasienter ikke passer inn i et standardisert løp eller et "fast track" som sykehuset viser
til.
En utskrivelse skal vurderes å være forsvarlig. For den enkelte pasient er det viktig med
forutsigbarhet og at de er informert om hvilken behandling de tilbys, og varigheten av
denne.
Som ombud er vi opptatt av at helsetjenesten prioriterer utskrivningssamtaler med
pasientene og eventuelt pårørende, med god informasjon om hva som er gjort og hvordan
man skal forholde seg etter utskrivelse. Det vil for mange pasienter være behov for dialog
mellom spesialisthelsetjenesten og pasientens hjemkommune for å sikre at pasienten blir
ivaretatt forsvarlig etter utskrivelse.
Ombudskontoret er kjent med at Sykehuset i Vestfold arbeider med å få på plass gode
rutiner for utskrivningssamtaler. Det mener vi er en viktig og riktig prioritering, og ikke minst
at rutinene etterleves.
Se for øvrig noe om samhandlingsutfordringer i den vedlagte felles årsmeldingen.

Noen særlige forhold
Korridorpasienter – satellittpasienter – utlokaliserte senger

Sykehusene skal i henhold til sine oppdragsdokumenter rapportere på antall
korridorpasienter. Sykehuset i Vestfold har gjennom hele 2019 hatt mange
korridorpasienter, noe som er svært uheldig både for pasienter og helsepersonell. Dette
utfordrer god pasientbehandling, forhold til personvern, tilgang på WC/baderom etc. Vi
erfarer at sykehuset har stort fokus på denne utfordringen, men dette synes ikke løst.
Vi omtalte denne utfordringen også i årsmeldingen for 2018.
Pasienter har rett til forsvarlig, omsorgsfull og verdig helsehjelp. Da skal ikke denne
hjelpen gis til pasienter som ligger i korridor.
Det er også en kjent pasientsikkerhetsrisiko å ligge på annen avdeling enn der man ut fra
sykdomsbildet er hjemmehørende; bruk av satellittsenger, utlokaliserte senger osv. I
valget mellom korridorseng og satelittseng/utlokalisert seng, vil faktisk mange
foretrekke å ligge på korridor fremfor «feil avdeling».

Radiologi

I 2018 mottok vårt kontor en rekke klager fra pasienter gjeldende oppfølging ved Sykehuset i
Vestfold og lang ventetid fra røntgenundersøkelse ble tatt til resultat ble formidlet til
pasienten. Av den grunn rettet ombudet en henvendelse til radiologisk avdeling ved
Sykehuset i Vestfold. I svaret fra sykehuset fremgikk det at radiologisk avdeling arbeidet med
å redusere svartiden.
9
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Gjennom henvendelser i 2019 viser det seg at det fortsatt tar lang tid før henvisende lege
mottar svar på radiologiske undersøkelser. Dette dreier seg særlig om CT og MRundersøkelser. Noen av henvendelsene gjelder pasienter som er under utredning eller
behandling for kreft – pasienter som antas gitt høy prioritert.
Eksempel:
Pasient skulle til kontroll for å evaluere effekt av kreftbehandling. CT ble tatt tre uker før
pasienten skulle til konsultasjon med lege i onkologisk avdeling. Dagen før samtalen ringte
en ansatt fra sykehuset og informerte om at konsultasjonen måtte utsettes, fordi bildene ikke
var vurdert av radiolog. Pasienten fortalte at dette hadde skjedd også tidligere, og var en
stor påkjenning. Hun var bekymret for at eventuelle nødvendige endringer i behandlingen
kunne bli forsinket fordi hun måtte vente opptil 3-4 uker før resultater fra
røntgenundersøkelser var klare.

Gastroseksjonen

Som tidligere år har vi mange saker knyttet til mage/tarmavdelingene (gastro), både i
kirurgisk og medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Årsakene til at pasienter og
pårørende tar kontakt med vårt kontor er mange. De hyppigste klagegrunnene er mangelfull
informasjon, at man ikke gis mulighet til å medvirke ved planlegging eller gjennomføring av
helsehjelpen, ventetid, tidlig utskrivning, spørsmål om diagnostisering og fravær av
kontaktlege. Vi mottar også klager på helsepersonells oppførsel og mangel på omsorgsfull
hjelp.
Når det gjelder ventetid klages det på at det tar lang tid for å få en innleggelse eller time på
sykehuset. Pasienter får etter vurdering av lege inntrykk av at det haster å bli satt opp til en
operasjon eller komme til en undersøkelse eller kontroll. Når de kontakter sykehuset fordi
de ikke mottar innkalling, får de ofte som svar at det ikke er noen ledig time, de må bare
vente. I årsmeldingen for 2018 skrev vi om noen bekymringer, blant annet: "uttalelser fra
ansatte om at det ikke er mulig å sette opp timer i samsvar med det lege har informert
pasient om. Pasienter har stilt spørsmål om hvem som prioriterer, er det legene eller de som
setter opp lister for konsultasjon."
Problemstillingen er fortsatt like aktuell.

Lungeavdelingen

Vi har en rekke saker fra lungeavdelingen. Ofte er det pårørende som tar kontakt. Mange av
sakene dreier seg om multisyke, eldre pasienter med gjentatte innleggelser. Avdelingen
beskrives ofte som svært travel. Flere klager på mangel på omsorgsfull hjelp, og at de ikke
føler seg trygge i avdelingen.
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Tema som tas hyppigst opp er forsinket diagnose og behandling, at man ikke får tilstrekkelig
informasjon eller anledning til medvirkning. Det klages på mangelfullt samarbeid i
avdelingen, mellom ulike avdelinger på sykehuset, og med andre sykehus. Pårørende tar
kontakt fordi de mener pasienter skrives ut for tidlig og flere forteller om hyppige
reinnleggelser.
Eksempel:
Pasienten tok rutinemessig røntgen av lungene før et kirurgisk inngrep. Tre måneder senere
fikk han vite at man på røntgenbildene kunne se at han hadde kreft i lungene, flere steder.
Dette var oppdaget ved vurdering av bildene, og sto beskrevet i journal få dager etter av
bildene var tatt. Ingen hadde informert pasienten, eller fulgt opp dette. Kreften var aggressiv
og pasienten tenker at forsinkelsen kan ha forringet hans mulighet til å bli frisk, eller
forkortet hans liv. Pasienten klaget også på at lege omtalte sine kolleger på et annet sykehus
på en svært negativ måte, da pasienten ville skifte behandlingssted.

Eksempel:
Eldre pasient var innlagt lungeavdelingen en rekke ganger de siste ukene hun levde.
Pårørende tok kontakt med vårt kontor da de fant utskrivninger fra avdelingen uverdig.
Utskrivning i helg gjorde at kommunen ikke fikk planlagt tilstrekkelig hjelp til pasienten.
Pårørende mener alle utskrivningene og reinnleggelsene forringet pasientens siste leveuker.
I årsmeldingen for 2018 omtalte vi lungeavdelingen, blant annet at ved kontakt med
lungepoliklinikken, som det forøvrig er vanskelig å komme gjennom til, har det vært gitt
uttalelser fra ansatte om at det ikke er mulig å sette opp timer i samsvar med det
tidspunktet lege har informert pasient om. Resultert i usikkerhet, venting og uklarhet for
pasienter.
Vi tok opp dette med ledelsen ved Sykehuset i Vestfold, som deretter har foretatt en
gjennomgang av lungeseksjonens poliklinikk. Gjennomgangen har vist en del
forbedringsområder, blant annet gjeldende planleggingshorisont, ferieavvikling m.m.
Tiltak er iverksatt og det skal pr d.d. skal ha gitt bedrede resultater på ventetider, noe
som er bra.
Dette har vært presentert for sykehuset brukerutvalg og hovedkvalitetsutvalg, og det er
nærliggende å anta at en slik gjennomgang også har overføringsverdi til andre seksjoner.

Kontaktlege

Mange av pasientene har kroniske lidelser, gjentatte innleggelser og kontakter med andre i
helsetjenesten. Pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for
behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss varighet, har rett til å få
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oppnevnt kontaktlege. Mange pasienter forteller at de må forholde seg til en rekke leger, at
det gis ulik informasjon, og pasientene at de selv må koordinere helsehjelpen.
Eksempel:
"Jeg har gått til behandling og kontroll ved poliklinikk for kreftsykdommer i over et år. I løpet
av de siste 15 månedene har jeg hatt kontakt med syv ulike leger. Avdelingen har beklaget at
de ikke klarer å gjennomføre ordningen med kontaktlege. Etter å ha mottatt ny innkalling,
der det fremkom at jeg skulle møte nok en ny lege, kontaktet jeg avdelingen. Til min
overraskelse var det ikke noe problem å bytte til den legen jeg var hos ved forrige
konsultasjon. Mitt inntrykk var at det ikke var noe system på å sette pasientene opp hos en
fast behandler."
Det kommer frem i en rekke saker at pasienten burde og skulle hatt kontaktlege, uten at
dette er på plass. Hva skyldes dette? Pasientens lovfestede rett til å få kontaktlege synes i
liten grad respektert. Hva er grunnen til det? Er det ikke realistisk å få det til, er det
manglende kunnskap om at dette er en rettighet, er det ikke system for å ivareta retten?

Informasjon om pasientrettigheter
Pasientene har en rekke pasientrettigheter. Det er viktig at pasientene kjenner sine
rettigheter og at pasientene får god informasjon på forståelig vis om egne rettigheter.

Fritt behandlingsvalg

Pasienters kunnskap om retten til å velge behandlingsvalg synes fortsatt varierende. Mange
vet at det finnes mye informasjon på nettet, og andre tar kontakt med rådgiverne hos Fritt
behandlingsvalg på tlf 800 41 004.
Pasienter som er rettighetsvurdert og vurdert være i behov av helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten, har rett til fritt behandlingsvalg og kan velge hvor helsehjelpen skal
ytes.
Eksempel:
Pasient med kreftdiagnose mistet tillit til Sykehuset i Vestfold, da han skal ha fått forsinket
informasjon om egen kreftdiagnose. Pasienten ønsket oppfølging av annet sykehus og ønsket
å benytte seg av sin rett til fritt behandlingsvalg. Da pasienten tok opp at han ville følges opp
av annet sykehus og ba om bistand med å oversende aktuell journal dit, skal han ha blitt
frarådet dette. Pasienten ble informert om sykehuset pasienten ville bytte til ikke hadde nok
kompetanse eller kapasitet til å behandle pasienten. Pasienten byttet allikevel, og følges nå
opp av annet sykehus.
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Informasjon om fristbrudd

I skriftlig svar på henvisning fikk pasient innkalling til time. Det skriftlige svaret inneholdt en
rekke standardisert informasjon om egenandeler, transport osv. Mot slutten av det
standardiserte brevet over flere sider fremkom det at pasientens individuelle
behandlingsfrist var passert. Det vil si at det i det konkrete tilfellet ikke var tilbudt
behandling til pasienten innen den fristen sykehuset er forpliktet til. Det fremkom ikke av
brevet hvorvidt saken var meldt som fristbrudd. I pasientens korrespondanse med HELFO
fremkom det at sykehuset ikke hadde meldt fristbrudd i saken. Sykehusets svar på saken er
at deres erfaring er at de fleste pasienter ønsker å vente på å få time på sykehuset, og at det
i saken var snakk om oversittet frist med bare noen dager.
Ombudskontoret deler pasientens syn om at pasientens rettigheter ikke kommer godt frem i
det standardiserte brevet fra sykehuset. Saken skulle vært meldt som fristbrudd. Formidling
av pasienters rettigheter bør klart fremkomme i sykehusets og Helse Sør-Øst sine
standardiserte brev. Ombudskontoret vil ta opp dette som systemsak i 2020, da det er grunn
til å tro at dette kan gjelde flere pasienter.

Klagesaksbehandlingen
Vi har tidligere omtalt noen av våre erfaringer med klagesaksbehandlingen ved
Sykehuset i Vestfold. Det er tidvis svært lang saksbehandlingstid og svært varierende
kvalitet på svarene. Vi finner grunn til å nevne dette igjen.
Det er her viktig å sondre mellom klagesaksbehandling som gjelder behandling av
ordinær rettighetsklage og de sakene hvor pasient eller pårørende skriver til sykehuset
og fremfører klage eller synspunkter på kvaliteten. For rettighetsklager er det helt klare
saksbehandlingsregler som skal følges, og tjenesten som har fattet det påklagede
vedtaket, sykehuset, skal vurdere om vedtaket skal opprettholdes eller endres. Hvis
klagen ikke fører til endring, skal tjenesten/sykehuset sørge for å sende klagen videre til
overprøving hos fylkesmannen. Innenfor dette området ser vi behov for bedre
kunnskapen om helselovgivning og øke forvaltningskompetansen.
Når det gjelder klager eller tilbakemeldinger på opplevd kvalitet, skal også disse
henvendelsene besvares, og dette skal skje innen rimelig tid. Om det så bare gis
informasjon om at mer utfyllende svar vil komme senere, vil det være god
forvaltningsskikk. Dette må man kunne forvente at sykehuset klarer. Vi har erfart at det
enkelte ganger tar måneder før man får svar på tilsendte brev. Dersom en misfornøyd
pasient som har gitt en tilbakemelding på sin pasientopplevelse skal vente i måneder før
sykehuset svarer, vil det ytterligere "fyre" oppunder misnøyen. Det må være mulig å
unngå dette.
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Eksempel:
Etter mottatt behandling ved sykehuset hadde en pasient bedt om å få tilsendt
epikrisen/journalen. Ifølge ham måtte han purre gjentatte ganger, før han mottok
denne. Det skal da ha gått fem måneder siden han først ba om den. På vegne av pasient
ble sykehuset tilskrevet medio mai. Pasient tok deretter kontakt med vårt kontor. På
vegne av ham tilskrev vårt kontor sykehuset, og formidlet spørsmål og synspunkter som
pasienten hadde i tilknytning til den mottatte behandlingen, og sykehuset ble anmodet
om å gi sine kommentarer. Etter to skriftlige purringer fikk pasienten et skriftlig svar. Det
hadde da gått 25 uker fra brevet ble sendt fra vårt kontor.

Eksempel:
Pasient og pårørende hadde spørsmål og synspunkter i tilknytning til mottatt behandling
ved sykehuset, og dette ble formidlet i en skriftlig tilbakemelding. Sykehuset ble anmodet
om å gi sine kommentarer.
Det kom ikke noe svar fra sykehuset til tross for purringer. Fem måneder etter at brevet
var sendt kontakt vårt kontor sykehusets kvalitetsavdeling. Ikke lenge etter mottok
pasient svarbrevet. Det var da gått nesten 9 måneder siden brevet var sendt sykehuset.
Sykehuset svarbrev ble innledet slik:
"Vi må bare beklage at henvendelsen ikke har blitt besvart tidligere. Dette er feil i
saksbehandlingen fra sykehusets side, og vi har ingen unnskyldninger for dette."
Som ombud erkjennes at pasienter og pårørende kontakter sykehuset om "stort og
smått". Det er ikke slik at "kunden (les: pasienten) alltid har rett". Men vi mener at
sykehuset uansett må være interessert i hvordan deres tjeneste erfares. Da må de
henvendelsene de mottar besvares. Vi forventer derfor at sykehuset svarer ut de
mottatte tilbakemeldingene med en rimelig saksbehandlingstid og på en hensiktsmessig
måte.
Sykehusenes svarbrev har ulik karakter og deres innholdsmessig kvalitet varierende,
som:
"Det vises til brev med klage på behandling. Lege AA har mottatt informasjon om saken
og tatt det til etterretning"
Eller:
"Jeg takker for din henvendelse, som jeg har drøftet med behandlere ved avdelingen, og
også tematisert på overlegemøte den…."
Eller:
Pasient tilskrev sykehuset og klaget på den medisinskfaglige oppfølgingen, samt noe om
en konkret leges opptreden. I svaret fra sykehuset står det:
"…. hvor det fremgår at du har følt at du har hatt en dårlig oppfølging ved avdeling XX.
Vi håper at du har hatt en bedre opplevelse nå som du nettopp har vært innlagt."
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Eller:
En pårørende hadde reagert på dårlig hygieniske forhold på sengeposten, mangelfull
informasjon ved utskriving, stilte spørsmål om det var tilstrekkelig bemanning.
Svarbrevet som kom tre uker senere, ble innledet slik:
"Vi har gjennomgått ditt brev med bekymring. Det er ikke slik standarden skal være. Du
var pasient hos oss i et tidsrom med et høyt pasientbelegg og stort arbeidspress. Dette
unnskylder ikke slurv og dårlige rutiner, men kan ha vært en medvirkende årsak. Hvert
punkt i brevet er nøye gjennomgått, og følgende tiltak for forbedringer er og vil bli
iverksatt:……..(og gitt nærmere konkretisering av tiltakene)…."
Pårørende opplevde da at tilbakemeldingen faktisk førte til noen konkrete
forbedringstiltak.
Sykehuset uttaler ofte i sine svarbrev at de er en "lærende organisasjon" hvor pasienter
og pårørendes tilbakemeldinger er viktige. Dersom dette skal oppleves som troverdig,
bør saksbehandlingen bli bedre og innholdet i svarbrevene bør kvalitetssikres.
Vi mener at tjenestene i større grad må bruke de konkrete klagesakene, tilsynsklagene og
erstatningssakene som omhandler egen tjeneste til læring. Vi mener at det er grunnlag for å
spørre tjenestene om de i tilstrekkelig grad gjør saker/eksempler kjent for læring for
helsepersonell som yter helsehjelpen. Og de som har meldt avvik, får de informasjon om hva
som gjøres?
Det følger av lovgivningen at tjenestene skal planlegge, utføre, kontrollere og korrigere sine
aktiviteter for å sikre at krav som er fastsatt i lov og forskrift, og i virksomhetens egen
internkontroll, ivaretas.

Psykisk helsehjelp – i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
Mange pasienter opplever at de får gode tjenester og at de er fornøyd med hjelpen de får,
og at de har en god relasjon med tjenesteyterne. Vi erfarer at mange tjenesteytere strekker
seg langt for at pasienten skal få et tilpasset tjenestetilbud, men fortsatt etterlyser flere
større grad av brukermedvirkning og individuell tilpasning av tjenestene.
En pasient sier det slik:
"Når jeg nå, etter vår samtale, igjen merker at jeg evner å se det litt mer utenfra, gjør jeg
meg tanker om at psykiatrien i «alle» år har vært vant til å «drive med sitt» i fred, men at det
nå på relativt kort tid tres over hodene deres krav og forventninger om transparens og
brukermedvirkning. De har rett og slett sovet i timen og ikke skjønt at pasientgruppen nå er i
ferd med å bli mye mer kompetent og med egne meninger enn de har vært vant til…"
De fleste som henvender seg til oss vedrørende behandling innen psykiatrien er pårørende
og pasienter med behov for å drøfte en generell bekymring for et sykt familiemedlem eller
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sin egen situasjon. Det kan være vanskelig å vite hva man som pårørende kan bidra med og
hvilke rettigheter man har. Det kan være komplisert å få oversikt over tilgjengelige
tjenestetilbud i kommunen, eller man vet ikke hvordan man skal gå fram for å søke hjelp i
spesialisthelsetjenesten.
Samarbeid og samhandling er hyppig nevnt i henvendelsene til oss. Det kan være samarbeid
internt innen spesialisthelsetjenesten; tilfeller der pasientene har ulike utfordringer som
krever at flere fagområder samarbeider, og hvor dette svikter. Det kan være at pasientene
har både somatisk og psykisk sykdom og hvor den enkelte avdeling i sykehuset kun ser den
ene delen av hjelpebehovet, og behandler denne, uten å samarbeide og se helheten. Ikke
sjelden ser vi at pasienten i tillegg til psykisk sykdom også har utfordringer med hensyn til
økonomi, bolig, familie, uten at det blir grepet fatt i dette og iverksatt nødvendige tiltak.
Vi erfarer også at samarbeid og samhandling utfordres i forbindelse med utskrivelse fra
spesialisthelsetjenesten. Ofte har tjenestene ikke tilstrekkelig kunnskap om hverandres
tjenestetilbud, og de har ulike vurderinger av hjelpebehovet til pasienten, og hvilken instans
som bør gi hjelp. Pasienten opplever seg som "kasteball" i systemet.
En pasient sier det slik: " Kommunen og spesialisthelsetjenesten krangler om hvem som skal
ha ansvaret for meg, og det vil jeg slippe og gjennomgå en gang til".
Flere mener at mange blir for raskt utskrevet til kommunalt tjenestetilbud, og at det
kommunale tjenestetilbudet ikke er tilstrekkelig eller blir iverksatt raskt nok. Ved tildeling av
kommunale tjenester kan det ta tid før tjenestene iverksettes.
Det uttrykkes et stort behov for boliger med heldøgns bemanning.
Flere etterlyser en større fleksibilitet i både det kommunale tjenestetilbudet og i
spesialisthelsetjenesten, særlig med tanke på tilgjengelighet, hva gjelder åpningstider,
høytider, natt og helger.
Det er også slik at flere som har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten opplever lang
ventetid på konkrete avtaler, at behandlingen skjer lite planmessig og forutsigbart, at de må
"passe" på å få avtaler selv, og at det er stor grad av utskiftninger av behandlingspersonell.
En pasient sier det slik: "Igjen måtte jeg kontakte DPS flere ganger for å få en ny time, til slutt
etter fire henvendelser fikk jeg innkalling til ny time. Jeg ble igjen mildt talt overrasket over at
det igjen dreide seg om en utredningssamtale med ny behandler og ikke behandling".
Vår kommentar: pasienten hadde fått fem ulike behandlere for sine fem avtaler i sitt
pakkeforløp.
Vi mottar også henvendelser fra pasienter som ikke ønsker tjenestene eller
behandlingstiltakene de er tilbudt, eller de kan være uenig i diagnosen som er satt.
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Eksempel:
Pasient med alvorlig psykisk lidelse gikk til poliklinisk oppfølging. Ved forverrelser ble hun
innlagt ved distriktspsykiatrisk senter i noen dager. Pasienten sa ifra når hun opplevde
sykdomsforverring, og tanker om å ta sitt liv ble påtrengende. Dette skjedde som regel to
ganger i året. Frem til 2019 fungerte dette bra. Etter at pasienten ble henvist til døgnopphold
på DPS våren 2019 var hun til samtale med psykiater. Hun fikk vite at etter omorganisering
hadde avdelingen startet med en ny type behandling, og at hun ikke lenger kunne tilbys en
innleggelse uten at hun ønsket den type terapi som avdelingen tilbød.
Pasienten skrev i henvendelsen til vårt kontor:
"De ville fremdeles ikke tilby meg det min psykiater og jeg mener er det beste for meg, og det
som bevist fungerer. De mente at jeg måtte tilpasse meg deres tilbud, og jeg ble tilbudt plass
hvis jeg gjorde dette. Jeg har hørt mye om at behandlingsapparatet skal tilpasse seg
pasienten, men at det er pasienten som skal tilpasse seg hjelpeapparatet har jeg aldri hørt
før?"
Pasienten fikk informasjon om at hun måtte søke kommunen dersom hun ønsket et opphold
for stabilisering av sin psykiske lidelse. Pasienten var i kontakt med ansatt i psykisk
helseteam, som skal ha sagt at kommunen ikke hadde et slikt døgntilbud. Pasienten mente
at hun uansett var i behov av spesialisthelsetjeneste i perioder med sykdomsforverring. Hun
skrev:
"Jeg kan ikke skjønne hvorfor jeg skal risikere å bli dårligere, og hvorfor det som er bevist
fungerer for meg ikke kan tilbys lenger?..... Det hjelper lite å si at det er et kommunalt
døgntilbud jeg trenger når det ikke finnes."
Ombudet har mottatt flere lignende saker. Det synes som om det er mangelfull kontakt og
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i disse sakene.
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De kommunale helse- og omsorgstjenestene
Det er endringer i kommunekartet, og det preger tjenestene, og hvordan disse organiseres.
I 2019 har vi registrert 382 problemstillinger knyttet til kommunal helse- og omsorgstjeneste i
Vestfold. Hver sak kan omfatte flere behandlingssteder, for eksempel fastlege og legevakt, og
inneholde flere problemstillinger.
Som tidligere mottar vi flest saker om fastlegene.
Antall henvendelser gjeldende de enkelte kommunene:
Kommune

2019

2018

Tønsberg

62

92

Sandefjord

82

69

Larvik

34

54

Horten

49

50

Færder

44

25

Holmestrand 18

17

Sande

9

9

Re

9

<5

For Svelvik mottok vi færre enn 5 henvendelser
Her nevnes litt om noe av det som tas opp vedrørende tjenestene i kommunene. Noe
mer generelt er å finne i ombudenes felles årsmelding, som er vedlagt sist i dokumentet.
Fastleger
Ombudskontoret hadde 147 problemstillinger knyttet til fastlege. Dette utgjør ca. 38 % av de
kommunale helse- og omsorgssakene ombudskontoret fikk i 2019. Pasientene tar
hovedsakelig opp mangelfull behandling, uenighet vedrørende
medisinering/behandlingstiltak, en undring om de følges opp tilstrekkelig, spørsmål
vedrørende journal, egenandelsspørsmål og fastlegens oppførsel og opplevelsen av å ikke bli
tatt på alvor.
Se mer om dette punktet i den felles årsmeldingen.
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Individuell plan (IP)
Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett
til å få utarbeidet individuell plan. Pasientens og brukerens mål skal være utgangspunkt
for planen, som skal bidra til samordning og målretting av oppfølgingen. Fortsatt erfarer
vi manglende vilje til utarbeidelse og bruk av IP blant ansatte i helse- og
omsorgstjenesten. Enkelte kommuner sier at de bruker ikke IP, men at de f.eks. tilbyr
koordinator.

Helsetjenester i hjemmet
I 2019 mottok vi 46 henvendelser gjeldende helsetjenester i hjemmet. 18 av disse gjaldt
psykiske helsetjeneste (omtalt tidligere)
Saker som omhandler helsetjenester i hjemmet dreier seg om kvaliteten på tjenesten,
samhandling med andre deler av tjenesteapparatet, ansattes kompetanse, at ansatte
har liten tid når de er hos pasienten, at pasienten må forholde seg til et høyt antall
ansatte/tjenesteytere, noe som kan føre til at det er vanskelig for ansatte å observere
endringer i pasientens helsetilstand.

Sykehjem
I 2019 mottok vi 71 henvendelser om sykehjem. Sakene gjaldt både rettigheter og misnøye
med kvaliteten på tjenesten. Kvalitetsklagene omhandlet – som tidligere år – bemanningen,
kompetanse, informasjon, faglig oppfølging, medisinering, omsorgsfull hjelp, og fravær av
rehabilitering og aktiviteter.
Vi hører om store ulikheter mellom sykehjemmene når det gjelder kompetanse, fasiliteter,
faglig tilnærming, ivaretakelse og respekt for den enkelte og deres behov i hverdagen. Vi
hører om stadig utskifting av sykehjemslegene, og at de er for lite til stede. Det er liten
kontinuitet i den medisinskfaglige behandlingen, og timene legene er på sykehjemmene er
få. Mange pårørende ønsker å delta sammen med sine eldre ved konsultasjon hos
sykehjemslegen.
Vi har flere eksempler på forsinket diagnostisering av brudd etter fall eller andre diagnoser,
fordi det tar for lang tid før beboer blir undersøkt av lege og henvist til
spesialisthelsetjenesten.
En pårørende sier det slik: "Ektefelle er på rehabiliteringsopphold, men hun mottar ingen
form for opptrening. Det er kun et opphold".
En pasient forteller:" … forferdelig å være sammen med svært gamle og demente mennesker.
Det er ikke rehabilitering, kun oppbevaring"
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Eksempel
En pasient fikk erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, fordi rehabiliteringen ved
sykehjemmet ikke var forsvarlig. I vedtaket fremkommer: " Når det gjelder rehabiliteringen
mener vi at den ikke har vært i tråd med god medisinsk praksis. Vi kan ikke se at man har
vurdert hvilket rehabiliterings-potensiale hun hadde fortløpende, slik man burde gjort. Vi
mener at dette har ført til at hun gikk glipp av muligheten til et noe bedre funksjonsnivå".

En pasient innlagt ved sykehjem fortalte at hun ved to tilfeller fikk utlevert feil medisiner " …
feil medisiner både i antall og farger. Pleier kom tilbake med riktige medisiner, men uten
noen forklaring"

Kommunens kjøp av tjenester fra private aktører – plikten til å følge opp
Kommunene velger noen ganger å kjøpe private tjenestetilbud for sine pasienter, og det kan
være gode grunner for det. I de siste årene har vi imidlertid sett saker hvor kommuner har
kjøpt tjenestetilbud fra private aktører, og hvor det har sviktet i kommunens oppfølging av
kvaliteten i de kjøpte tiltakene. Vi vil her fremholde viktigheten av at kommunen
kvalitetssikrer at tjenestetilbudet er forsvarlig, både ved avtaleinngåelse og ved den videre
oppfølging. Dette er helt vesentlig, slik at ikke pasienten skal bli skadelidende.

Felles fokusområde for samtlige pasient- og
brukerombudskontor
Det ble besluttet at landets pasient- og brukerombud i 2019 skulle ha psykisk helsearbeid i
kommunene som et særlig fokusområde. Ombudskontorene skulle ha fokus på de
tjenestene kommunene gir/ikke gir/skulle gitt til pasienter/brukere med lidelser i henhold til
helse- og omsorgstjenesteloven og samhandlingen mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten. Vi i Vestfold har i løpet av året hatt intervjuer/samtaler med
tjenesteytere i to kommuner og to døgnposter i spesialisthelsetjenesten, to pasienter, en
erfaringskonsulent og fire brukerorganisasjoner. Det planlegges utarbeidet en egen rapport i
løpet av året, med erfaringene fra samtlige ombudskontor i landet.
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Ombudet ønsket informasjon om enkelte pålagte
tjenestetilbud i kommunen
Kommunens døgntilbud til pasienter med psykisk helse og / eller
rusproblematikk
Hensett til at ombudene i 2019 hadde særlig fokus på hvordan de kommunale tjenestene til
pasienter, brukere og pårørende innen psykisk helse fungerte, ba vi kommunene i Vestfold
om opplysninger vedrørende deres øyeblikkelig hjelp plasser (ØHD-plasser) for pasienter
med psykisk helse og/eller rusproblematikk, hvor plassene var lokalisert, deres utnyttelse,
hvilken kompetanse som var tilknyttet disse og kommunens vurdering av plassenes
fungering.
Kommunene svarte på vår henvendelse og viste til at disse plassene var etablert og ble
benyttet. Alle mente de hadde forsvarlige tilbud. Vi fant at kommunene syntes ha noe
mindre oversikt over den konkrete bruken for pasienter innen psyk og rus, men hadde
oversikt over den totale anvendelsen av ØHD plassene. Vi fant derfor ikke grunnlag for å
utlede noe om bruken av disse særskilte plassene.
Dersom pasienter som sliter med psykiske vansker ikke har tilgang eller mulighet til å
benytte sengeplasser i spesialisthelsetjenesten, vil det være disse kommunale ØHD plassene
pasientene er henvist til ved behov for døgnoppfølging. Vi er derfor opptatt av hvilke
erfaringer man gjør med bruken av disse plassene.

Psykososiale tiltak ved kriser – etablering, fungering og kjennskap til disse
Med utgangspunkt i de mange sakene hvor vi er i kontakt med folk som har opplevd kriser,
hendelser som selvmord eller annen brå og uventet død, synes etterlatte og pårørende å ha
ulike erfaringer i forhold til hvordan de er fulgt opp, om det har vært noe kriseteam inne i
bildet, og om de har mottatt noe tilbud om hjelp fra sin kommune. Vi ønsket da å få
informasjon om dette fra kommunene i Vestfold.
Vi vektla viktigheten av at pårørende/etterlatte mottar et tilbud fra kommunen om samtale
eller annen bistand når noe kritisk skjer, og det ble vist til lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-2 nr 3 d, at kommunen skal tilby følgende:
"hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder psykososial beredskap og
oppfølging".
Det vises også til Helsedirektoratet sin veileder IS-2428 "Mestring, samhørighet og håp –
veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer" se
https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykososial-oppfolging-ved-ulykker-kriser-og-katastrofer

Vi la til grunn at når slike kriser skjer, vil politiet være inne i bildet, og muligens være rette
vedkommende for å melde fra til kommunen/legevakt, som derigjennom kan kontakte de
etterlatte/pårørende og tilby samtaler eller annen bistand. Gjennom det vi hører fra folk
som kontakter oss synes ikke dette alltid fungere slik.
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Samtlige kommuner svarte på vår henvendelse, og viste til sine rutiner for dette. Det er vår
oppfatning at kommunene har nedfelt skriftlige rutiner for dette, men at de muligens har
ulik terskel for når de aktiviseres.
Vi håper at vi gjennom vår henvendelse har minnet kommunene på viktigheten av at dette
følges opp. Rask og god ivaretakelse ved kriser, ulykker og katastrofer, må anses som viktig
for den enkelte og trolig god samfunnsøkonomi.

Tilsyns- og klageinstansene
Vårt ombudskontor har registrert økt saksbehandlingstid hos Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark. Dette har blitt formidlet til fylkesmannen, som selv har erkjent en uheldig
utvikling i forbindelse med sammenslåingen av embetene. Det arbeides med å redusere
denne saksbehandlingstiden. Vi er opptatt av at klagesakene skal behandles rettidig, og at
ventetiden hos klageinstansen ikke skal oppleves uforholdsmessig lang. Vi vil følge med på
dette, fordi klagesaksbehandlingen representerer en viktig rettssikkerhetsgaranti.
I de sakene hvor avgjørelsene kommer etter lang saksbehandlingstid kan man også stille
spørsmål i forhold til læringsverdien for de tjenestedene tilsynet har vært rettet mot.
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En anbefaling – Fire gode vaner
I en årrekke har veldig mange av våre saker hatt mangelfull informasjon og
kommunikasjon som et gjennomgående tema. Sykehuset i Vestfold, blant flere, har tatt i
bruk et kommunikasjonsverktøy som kalles "Fire gode vaner". Dette er vi veldig positive
til. Dersom disse gode vanene kan læres og integreres i helsepersonellets daglige
arbeide, bør det føre til bedret pasient- og pårørende tilfredshet og færre klager som
gjelder informasjon og kommunikasjon. Disse fire vanene er slik:
1. Invester i begynnelsen
2. Ta pasientens perspektiv
3. Vis empati
4. Invester i avslutningen
Svært mange av de henvendelsene vi mottar kan rubriseres under et eller flere av disse
punktene. Vi har ofte fremholdt at dersom man "investerer i begynnelsen", lykkes med å
etablere et tillitsforhold til pasient og pårørende, vil man kunne skape den nødvendige
trygghet for å kunne gi omsorgsfull hjelp. Dette gjelder både som system og for det
enkelte helsepersonell. Man vil erfaringsvis også ha en større tabbe-kvote dersom det er
etablert et godt tillitsforhold. Foruten en bevissthet hos det enkelte helsepersonell, må
det også innenfor systemet være tilrettelagt for at dette kan gjøres. Nødvendigheten av
at det settes av tid, er også et viktig element i dette.
Det er veldig viktig at helsepersonell evner å ta pasientens perspektiv og møter den
enkelte med empati. Vi fremhever her viktigheten av at helsepersonell er seg bevisst at
for pasienten og pårørende vil det enkelte møtet med helsetjenesten oppleves som
særs viktig, mens helsepersonell kan stå i fare for å etterlate et inntrykk av at den
enkelte pasient/pårørende bare er en pasient i rekken.
Ombudenes mangeårige anbefaling og arbeid for at pasienter skal tilbys
utskrivningssamtale og få med seg epikrisen ved utskriving, vil også være en et ledd i å
"investere i avslutningen".
En gjennomgående etterlevelse av Fire gode vaner i hele helse- og omsorgstjenesten
ville være et gode for pasienter, brukere og pårørende.
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Årsmeldingene er tilgjengelige på pasient‐ og brukerombudenes hjemmeside, på
plattformen til www.helsenorge.no

Vi er tilgjengelige
•

E-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no

•

Telefon 33 34 77 90 fra kl. 9:00 – 15:00 (mandag - fredag)

•

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

•

Postadresse:
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Postboks 212 Skøyen
0213 Oslo

Pasient – og brukerombudet
i Vestfold
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VEDLEGG –
Nasjonal årsmelding for 2019
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Årsmelding 2019
pasient- og
brukerombudene
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Forord

Vi lever stadig lengre. Noen får flere friske år, mange får år med helseutfordringer og økt behov for
hjelp. Også behandlingstilbudene er i stor endring. Bruk av genteknologi, kunstig intelligens og
persontilpasset medisin utfordrer organiseringen av helsetjenesten og dagens pasientrettigheter.
Utviklingen av nye behandlingsmetoder går raskt. Noe kan kjøpes i den private helsetjenesten eller i
utlandet, men er ikke et tilbud i offentlig helsetjeneste.
Sommeren 2019 avgjorde Helsetilsynet at det ville være uforsvarlig ikke å følge opp en behandling
gitt i privat helsetjeneste, selv om den ikke var et tilbud i den offentlige helsetjenesten. Avgjørelsen
ble fulgt opp i et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementets i oktober, som skal vise vei ved slike
avgjørelser. Som pasientombud var og er vi bekymret for om dette kan bidra til en mer todelt
helsetjeneste. Oppfatningene rundt dette er mange.
En annen bekymring er om beslutninger om innføring av behandling på gruppenivå vil medføre at
pasienter med avvikende alder eller sjeldne diagnoser ikke får livreddende behandling.
Ombudene skal ivareta den enkeltes rettigheter og interesser, og samtidig bidra til økt kvalitet på
tjenestene. Det forutsetter en god dialog både med de som mottar og de som yter tjenestene,
samtidig som vi skal ha et kritisk blikk for feil som begås. Balansegangen er krevende. Ikke minst når
det som vil gagne den enkelte, kan bidra til et dårligere tilbud til andre. Det handler om prioritering.
Den viktigste og vanskeligste utfordringen for alle aktører i velferdsstaten. Fra ansatte på sykehjem til
det norske Storting. Vi må alle være på vakt mot at de som har den høyeste stemmen, det beste
nettverket, de sterkeste pasient- og brukerorganisasjonene, de sterkeste pårørende og de beste
mediekontaktene prioriteres før andre.
Ombudenes årsmelding er ikke en tilstandsrapport om helse- og omsorgstjenestene. De fleste mottar
gode tjenester. Våre erfaringer er først og fremst viktige for å tydeliggjøre svakheter og
forbedringspotensial.
Les den, lytt til erfaringene fra pasienter, brukere og pårørende og kontakt oss gjerne om du vil høre
mer!

Oslo 21.februar 2020

Anne-Lise Kristensen
Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus
Konstituert koordinerende ombud for landets pasient- og brukerombud
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Tema og anbefalinger i årsmeldingen for 2019

I meldingen presenteres noen utvalgte tema pasient- og brukerombudene ønsker å sette søkelys på.
Temaene er trukket frem fordi de anses å være relevante på nasjonalt nivå. Erfaringer knyttet til
arbeidet ved de enkelte ombudskontorene, kan det leses mer om i de lokale årsmeldingene.
Her er en oversikt over de anbefalinger og tema som belyses nærmere i meldingen.

➢ Ombudene etterlyser igjen bedre informasjon og medvirkning i utforming av tjenester.
Helsekompetanse er en forutsetning for brukermedvirkning. Det forutsetter informasjon
– for noen tilrettelagt med tolk.
➢ Fastlegeordningen må moderniseres.
➢ Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses
➢ Rehabilitering – av mange beskrevet som de hemmelige tjenestene. Informasjonen om
tjenestene må bedres.
➢ Mangelfull samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten og med kostbare
konsekvenser.
➢ Transport blir en stadig viktigere del av helsetjenestene. Den må planlegges bedre, og
med utgangspunkt i pasientens behov.
➢ Rapporteringskrav utfordrer pasientsikkerheten. Fører rapporteringskravet om null
korridorpasienter til bedret situasjon for pasientene? Enkeltsaker og nå tilsynsrapporter
viser at det utfordrer pasientsikkerheten å ligge på "feil" avdeling .
➢ Er trinnene for høye i den kommunale omsorgstrappen?
➢ Brukerstyrt personlig assistanse – en ordning med uønskede variasjoner.
➢ Tilbudet til psykisk syke og til rusavhengige – gjøres det nok og gjøres de riktige tingene?
➢ Retten til gratis tannhelsetjeneste er for mange en skjult hemmelighet. Informasjonen
må styrkes.
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Om Pasient- og brukerombudet
Ombudene skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet
overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fra
01.01.2020 fikk ombudene utvidet mandat til også å omhandle den offentlige tannhelsetjenesten.
Ombudene skal bidra til å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Det er 15 pasient- og brukerombud i
landet med til sammen rundt 80 ansatte.
Ombudenes arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter, brukere, pårørende og
tjenestested. Ombudene arbeider også aktivt for å øke kunnskapen om pasient- og brukerrettigheter
i befolkningen generelt og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene spesielt. Ved deltakelse i
helseforetakenes kvalitetsutvalg, på møter med politikere, ledere og ansatte i kommunene deles
erfaringer fra vårt arbeid til det beste for pasienter og brukere.

Antall henvendelser
I likhet med tidligere år mottok vi i 2019 litt over 15.000 nye henvendelser, konkret 15.116
henvendelser. I 73 prosent av disse henvendelsene ble det opplyst hvilket tjenestested henvendelsen
gjaldt. Av disse var det 59 prosent som gjaldt spesialisthelsetjenesten og 41 prosent var knyttet til de
kommunale helse- og omsorgstjenestene. 18 prosent av sakene gjaldt henvendelser som ikke var
knyttet til noe konkret tjenestested, for eksempel generelle spørsmål om pasientrettigheter. 8
prosent av henvendelsene omhandlet temaer utenfor vårt mandat, som for eksempel NAV.

Årsaker til henvendelsene
Over halvparten av henvendelsene dreide seg om misnøye med selve utførelsen av tjenesten, som
for eksempel forsinket diagnostisering, lite omsorgsfull behandling, spørsmål om feil behandling,
pasientskade, samhandlingsvansker og svikt i pasientforløp, henvisninger som er mangelfulle eller
forsinket, mangelfull informasjon, kommunikasjon og språkproblemer.
Av alle henvendelsene var 28 prosent spørsmål om brudd på pasient- og brukerrettigheter, for
eksempel avslag på søknader om tjenester, spørsmål om innsyn i journal eller mangel på medvirkning
og informasjon.
17 prosent av henvendelsene gjaldt organisering og rutiner, rot og sommel, lang ventetid, mangelfull
tilgjengelighet, samhandling mellom tjenestesteder, lang saksbehandlingstid eller mangelfull
saksbehandling.
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Felles fokusområde for samtlige pasient- og brukerombudskontor
Pasient- og brukerombudene besluttet at samtlige kontorer skulle ha psykisk helsearbeid i
kommunene som et særlig fokusområde for 2019. Ombudskontorene har hatt fokus på de tjenestene
som kommunene gir/ikke gir/skulle gitt til pasienter med psykiske lidelser, og samhandlingen mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen.
En særskilt rapport om dette planlegges publisert.
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Ombudene etterlyser igjen bedre informasjon og medvirkning i utforming
av tjenester
Mangelfull eller dårlig informasjon er et element i svært mange av henvendelsene ombudene får. Det
gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Pasienter og brukere har lovfestet rett til medvirkning ved gjennomføring av helse- og
omsorgstjenestene. Det forutsetter tilstrekkelig og tilrettelagt informasjon.
Informasjon er også nødvendig før du faktisk er blitt pasient. Mange kommuner sender ut brosjyrer i
posten til sine innbyggere med oversikt over hva de kan kreve av standard fra kommunen når det
gjelder tekniske tjenester som brøyting, vann og avløp. Kommunene bør på samme måte informere
sine innbyggere om helse- og omsorgstjenestene.
Språk og språkforståelse er avgjørende for forsvarlig behandling. Pasient- og brukerombudene er
kjent med at anstrengt økonomi brukes som argument for ikke å bruke tolk. Også mangelfulle rutiner
for bestilling av tolk, dårlig tilgang på tolketjeneste og dårlig kvalitet på tolketjenestene er tema.
Også fra de ansatte i tjenestene.
Informasjon når noe går galt er fortsatt en mangelvare mange steder. Vi møter pasienter og
pårørende som står tilbake i uvisshet og med ubesvarte spørsmål. Dette skaper unødvendige
belastninger. En god samtale kan gi nødvendige forklaringer og vise at tjenesten tar det som har
skjedd på alvor og arbeider for å hindre at det skjer igjen. I samtalen kan tjenestene også gi lovpålagt
informasjon om rett til å varsle til Helsetilsynet, klage til fylkesmannen, kontakte pasient- og
brukerombudet og til å søke erstatning. Vår erfaring er at slike samtaler også er godt for
helsepersonellet. Ingen går upåvirket fra uønskede hendelser.

Fastlegeordningen må moderniseres
Av de 2000 henvendelsene ombudene mottok om fastlegeordningen i året som gikk, var
hovedinnholdet kvalitet, kontinuitet og tilgjengelighet.
Stadig flere har ikke en fast lege. Rekrutteringsproblemer og vikarbruk utfordrer gullet i
fastlegeordningen. Gullet – det å ha en fast lege å forholde seg til over tid. De fleste er enige om at vi
trenger flere fastleger, men ordningen har også andre utfordringer. Resultatene av pilotene med
primærhelseteam vil være av stor interesse. I tillegg kan ansatte med administrativt ansvar frigjøre
tid til mer pasientrettet arbeid. Finansieringsordninger må understøtte en slik utvikling.
For å sikre mer effektive og kvalitativt bedre behandlingsforløp må samhandlingen mellom
fastlegene, sykehusene og hjemmetjenesten styrkes, for eksempel ved bruk av felles
videokonsultasjoner der det er forsvarlig. I tillegg må arbeidet med økt kvalitet på henvisninger
videreføres.
Kommunene må ta et større ansvar for å følge opp arbeidet som skjer i fastlegeordningen. Ikke
overfor den enkelte pasient, men i oppfølgingen av fastlegeforskriften og annet kvalitetsarbeid.
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Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses
Retten til å klage skal bidra til å sikre pasienter og brukere likeverdige tjenester uavhengig av hvem
du er og hvor du bor. Slik er det ikke. Og det er mange grunner til det.
I kommunene erfarer vi at problemene kan starte allerede når et behov meldes. Ikke alle møtes med
informasjon om ulike tjenester og søknadsprosedyrer. Fortsatt rådes og veiledes noen vekk allerede
her. Neste trinn er når søknader om tjenester ikke innvilges, og søker ønsker å klage. Også her erfarer
vi at det rådes og veiledes bort fra å klage. I saker hvor det både er søkt, fattet vedtak og klaget,
erfarer vi at kunnskapen om klagesaksbehandling er dårlig. Dette ser vi både i kommunene og i
helseforetakene.
I saker der det opprinnelige vedtaket omgjøres, kan det skje uten at det er nye opplysninger i saken.
Hva betyr dette? At tjenesten ønsker å unngå videre behandling av klagen? Eller kan det bety at den
opprinnelige avgjørelsen var fattet på et dårlig grunnlag? Begge deler er alvorlig. Ikke minst fordi det
kan synliggjøre at langt flere kunne klaget og fått innvilget det de har søkt om. Mange klager ikke,
selv om de er uenig i avgjørelsen. Vi erfarer at dette kan skyldes at de ikke orker eller at de ikke har
den nødvendige helsekompetansen. Begge forklaringene gir grunn til uro.
I de tilfeller der det klages og tjenesten opprettholder sin opprinnelige beslutning, er det tjenestens
ansvar å sørge for at beslutningen sendes tilsynsmyndighetene for overprøving. Slik kan de få et
"utenfrablikk" på egne vurderinger. Også her ser vi svikt. Vi ser at det brukes uakseptabel lang tid før
saken sendes til fylkesmannen. En klar saksbehandlingsfrist vil kunne bidra til å endre dette.
Saksbehandlingstiden hos flere fylkesmenn er også til dels svært lang. Saker om pasient- og
brukerrettigheter, rettighetsklager, skal behandles senest innen tre måneder. Vi erfarer jevnlig at det
tar både seks og tolv måneder. Ved noen av de sammenslåtte fylkesmannsembetene har vi også
erfart lengre saksbehandlingstid enn tidligere. Lang saksbehandlingstid er en trussel både mot
pasientsikkerheten og rettssikkerheten til pasienter og brukere.

Rehabilitering – av mange beskrevet som de hemmelige tjenestene.
Informasjonen om tjenestene må bedres.
Reglene for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og i kommunene er ikke de samme og for mange
ukjent. Det bekymrer når pasienter som har fått er innvilget rehabilitering forteller at dette er noe de
selv hadde etterspurt, det kom ikke som et tilbud, men som et resultat av deres eget initiativ. Hva
med de som ikke etterspør?
Ombudene hører fortsatt om for lite ressurser til rehabilitering både i spesialisthelsetjenesten og i
kommunene. Det er store forskjeller i rehabiliteringstjenesten i kommunene, og for ofte preges
tilbudet av lang ventetid, for få fysioterapeuter og ergoterapeuter, og rehabiliteringsprogram som
framstår som minimumsløsninger for den enkelte. Pasienter forteller de har gått glipp av sitt
potensiale fordi ventetiden til rehabilitering var for lang. Dette får konsekvenser for pasientens
framtidige helse og fungering, og er dårlig samfunnsøkonomi. Vi minner om pasientens rett til
nødvendig helsehjelp også når det gjelder rehabilitering.
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Mangelfull samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten og med
kostbare konsekvenser.
Mangelfull samhandling er en trussel for pasientsikkerheten og for opplevelsen av trygghet og
forutsigbarhet. Det er også dårlig utnyttelse av de samlede ressursene i helse- og omsorgstjenestene.
Pakkeforløpene og etablering av forløpskoordinatorer er ment å bidra til å sikre bedre organiserte og
mer forutsigbare behandlingsforløp. Ikke alt kan eller skal styres som pakkeforløp, men metoden som
benyttes er relativt lik. Det er behov for samordning av de ulike tjenestene i et forløp, og det skal ikke
være opp til pasienten selv eller pårørende å forestå dette.
Ulike ordninger er opprettet for å sikre bedre samhandling; koordinator på sykehus, koordinator i
kommunen, kontaktlege og individuell plan. Likevel pekes samhandlingsproblematikk på som en
utfordring i svært mange av henvendelsene til ombudene. Samhandling mellom avdelinger på
sykehus, mellom sykehus, mellom kommuner og sykehus og internt i kommunene.
Kommunene og fastlegene klager på dårlige og forsinkede epikriser fra sykehusene. Sykehusene
klager på mangelfulle henvisninger. Endringer skjer i pasienters medisinlister uten at alle som har
ansvar for medisinering blir orientert. Pasientens legemiddelliste må på plass.
I mange sykehus er ikke kontaktlegeordningen på plass. En pasient opplevde å bli møtt med: "Å, er
jeg din kontaktlege? Det er jeg ikke kjent med, og det har jeg heller ikke tid til." En annen pasient
hadde tre kontaktleger, men ingen koordinator. Hvem skal ivareta helheten i behandlingsforløpet?
En pasient undret seg over hvorfor sykehuset ikke var mer opptatt av egen organisering – til det
beste for pasienten, men også for de mange legene som behandlet den samme pasienten, og som
alle måtte sette seg inn i hva som hadde skjedd siden sist. Hun fortalte:
"Jeg har gått til behandling og kontroll ved poliklinikk for kreftsykdommer i over et år. I løpet av de
siste 15 månedene har jeg hatt kontakt med syv ulike leger. Avdelingen har beklaget at de ikke klarer
å gjennomføre ordningen med kontaktlege. Etter å ha mottatt ny innkalling, der det fremkom at jeg
skulle møte nok en ny lege, kontaktet jeg avdelingen. Til min overraskelse var det ikke noe problem å
bytte til den legen jeg var hos ved forrige konsultasjon. Mitt inntrykk var at det ikke var noe system på
å sette pasientene opp hos en fast behandler."
Pasienter skrives ut med mangelfull informasjon om hvordan sykehusoppholdet må følges opp.
Pasienter transporteres fra sykehus på tidspunkter av døgnet i strid med avtaler inngått med
kommunene.
Pasient- og brukerombudene etterlyser større fleksibilitet og velvilje til å samarbeide om og med
pasienter på tvers av nivåer i tjenestetilbudene. En forutsetning er at finansieringsordningene
understøtter en slik samhandling, at innsatsen rettet mot digitale løsninger for samhandling
intensiveres – og her sikter vi både til én innbygger, én journal, men også økt bruk av for eksempel
videokonsultasjoner mellom pasient, fastlege og hjemmetjeneste eller spesialist – og til at ansattes
holdning til samhandling må styrkes.
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Pasienttransport blir en stadig viktigere del av helsetjenesten
Pasienttransport blir en stadig viktigere del at det totale helsetilbudet. Økt spesialisering medfører
behandling fra ulike sykehus og økt behov for transport mellom og til og fra sykehusene. God
tilrettelagt transport er helt nødvendig for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp.
Vi hører om pasienter, oftest om eldre, som sendes hjem fra sykehus på natten. Dette er en praksis
alle mener er totalt uverdig. Likevel skjer det. Oftest er forklaringen at det ikke har vært ledig
transportkapasitet på annen tid av døgnet. En forklaring som ikke bør godtas. Organiseringen og
prioriteringen av pasienter må ettergås.
Pasientene formidler svært forskjellige erfaringer med Pasientreiser. Behovet for transport vurderes
ulikt avhengig av hvilken lege du møter, ventetiden er lang og anledningen til å ha med seg ledsager
vurderes forskjellig.
For befolkningen i nord ga 2019 særlige utfordringer. Nytt luftambulanseselskap fikk anbudet og
mange problemer oppstod både med forsinkelser på grunn av trening av mannskap, fly som ikke
kunne lande på kortbanenettet, tekniske feil på flyene og sykdom hos ansatte. Dette ble monitorert
kontinuerlig av Helse Nord og ekstra ressurser med helikopter ble satt inn. Likevel har pasienter
opplevelser som tilsier at beredskapen ikke har vært god nok og Fylkesmannen har opprettet flere
tilsynssaker på bakgrunn av dette. Også ombudet har fått tilbakemeldinger fra pårørende om
hendelser som er kritikkverdige. Tilgang til behandling og helsehjelp ved sykdom er livsviktig. Retten
til helsehjelp har vi uansett hvor vi bor i landet. For mange har problemene den senere tid skapt
engstelse og uro.

Rapporteringskrav utfordrer pasientsikkerheten
Sykehusene legger regelmessig pasienter på korridor grunnet plass- og logistikkproblemer til tross for
et kravet om null korridorpasienter i sine oppdragsdokumenter. Dette er uheldig for pasientene, og
en utfordring for helsepersonellet. Samtidig er alternativet – å legge pasienten på en annen avdeling
– ikke bare en god løsning. En svensk undersøkelse har vist at en slik praksis med utlokalisering øker
forekomsten av pasientskader. Utlokalisering forekommer også i Norge, og ble omtalt som et særskilt
risikoområde i et læringsnotat fra den norske Meldeordningen i 2016. Fylkesmennene gjennomfører
for tiden et landsomfattende tilsyn ved sykehusenes somatiske avdelinger gjeldende dette.
Pasient- og brukerombudene mottar henvendelser hvor både det å være korridorpasient og det å
ligge på "feil avdeling" tematiseres. I valget mellom korridorseng og en satellittseng synes mange
faktisk å foretrekke og ligge på korridor fremfor «feil avdeling». Sett fra ombudets ståsted er ingen av
løsningene optimale. Spørsmålene er flere. Skyldes det at pasienter blir liggende for lenge på sykehus
grunnet manglende mottakerkapasitet i kommunene, eller kan årsaken være at enkelte avdelinger
ikke har nødvendig sengekapasitet?
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Fører kvalitetsarbeidet til bedre kvalitet og færre uønskede hendelser?
Pasientsikkerhetsarbeidet er nedfelt i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten. Litt forenklet dreier det seg om virksomhetens plikt til å
PLANLEGGE – GJENNOMFØRE – EVALUERE – KORRIGERE
I virksomhetenes pasientsikkerhetsarbeid benyttes ulike muligheter, slik som bruk av meldte avvik,
arbeid i kvalitetsråd/utvalg, innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet, Global Trigger Tool,
brukerundersøkelser, konkrete klager eller tilbakemeldinger fra pasienter, brukere og pårørende og
fra pasient- og brukerombudene, interne avviksmeldinger, "Si din mening", hendelsesanalyser,
fylkesmannsavgjørelser og vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning.
Bedres pasientsikkerheten gjennom dette kvalitetsarbeidet?
Det er registrert relativt stabile høye tall for andel av pasientskader ved norske sykehus. For 2018 ble
det registrert en andel med 11,9 prosent pasientskader ved sykehusinnleggelsene. Vi har ikke
tilsvarende kunnskap om omfanget for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har nylig gjennomført en undersøkelse for å se hvor stort
samsvar det var mellom saker der pasienten har fått erstatning som følge av svikt i
behandlingen hos NPE og saker som er meldt i avvikssystemene på sykehusene. Hensikten med
kartleggingen var å finne ut om skader som har fått medhold i NPE på grunn av svikt i
behandlingen, gjenfinnes som registrerte avvik i de lokale meldingssystemene. Undersøkelsen
viste relativt store ulikheter mellom de ulike sykehusene som inngikk i undersøkelsen (samsvar
mellom 19 % og 59 %,) og gjennomsnittlig var det samsvar mellom medholdsaker og registrerte
avvik i 33 % av sakene, se
https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/33-prosent-av-npe-saker-blir-funnet-igjen-i-sykehusenesmeldesystemer/
Undersøkelsen gir grunn til å reflektere over kvaliteten på det systematiske kvalitetsarbeidet som
gjøres. At avvik ikke meldes kan handle om at ansatte ikke har kunnskap eller forståelse for
hensikten med å melde avvik, ikke får vite hvordan avviket blir fulgt opp, eller at det mangler
arenaer for felles gjennomgang for å sikre organisatorisk læring. Tilbakemelding til de som
melder fra om hvordan avviket følges opp er nødvendig for tilliten til systemene.
I tillegg forutsetter læring av egne og andres feil at systemene både er kjente og
hensiktsmessige. Helsepersonell må ha tid til å dokumentere og rapportere. Og de som gjør det,
må berømmes.
Åpenhet rundt uønskede hendelser er mange steder fortsatt en mangelvare. Det er ombudenes
oppfatning at mye handler om ledelse, system og kultur.

Er trinnene for høye i den kommunale omsorgstrappen?
Målet er at vi alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Det forutsetter gode, trygge tjenester når
helsa svikter. Og det forutsetter flere folk og økt kompetanse i hjemmetjenestene. Vi blir stadig flere
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eldre, vi lever lengre med flere sykdommer, vi skal være kortere tid på sykehus og vi skal motta hjelp
i kommunen.
Utrygghet, uforutsigbarhet og et for stort antall hjelpere i hjemmetjenestene hører vi ofte om. I
tillegg til at hjelperne ikke kommer til avtalt tid, ikke kan avtale tidspunktene for besøkene, besøk
som ofte er korte. Mange kommuner tildeler et bestemt antall minutter å utføre tjenestene på, med
lite rom for fleksibilitet.
Omsorgstrappen er et begrep som ble innført for å visualisere kommunens ansvar for å tilby
tjenester på ulike nivå, fra lavt til høyt omsorgsnivå, fra praktisk bistand i form av hjelp til vask av
bolig til plass i heldøgnsinstitusjon. Henvendelser til ombudene synliggjør at det tidvis råder uenighet
om hvor på omsorgstrappen den enkelte befinner seg. Den som søker om tjenester mener det er
behov for mer tjenester enn kommunen mener. Pårørende, fastlegen og representanter fra
spesialisthelsetjenesten kan igjen ha andre oppfatninger. Der kommunen tilbyr den enkelte mindre
tjenester enn hva annet helsepersonell tilrår i sine uttalelser, vil dette kunne skape utrygghet hos
både tjenestemottaker og pårørende. Her påligger det kommunen et særlig ansvar for å trygge den
enkelte, gjennom å klargjøre den behovskartlegging de har gjennomført og de tjenester som tilbys.
For mange er hjemmetjenesten det eneste besøket i løpet av døgnet. Når det klare målet er at eldre
skal bo hjemme så lenge som mulig, må også ensomhet og mulighet for sosial kontakt være tema.
For mange er det ikke nok at maten settes på bordet. For at de faktisk skal spise den, trenger enkelte
hjelp, andre litt selskap. Når en vet hvor viktig ernæring er, må også dette være et tema som
omfattes i tiden som tildeles.
Øverste trinn på den før omtalte «omsorgstrappen» er langtidsplass på sykehjem eller tilsvarende
institusjon. Ombudene mottar ulike henvendelser vedrørende dette tilbudet. I hovedsak gjelder
henvendelsene enten avslag på søknad om sykehjemsplass, eller kvaliteten på tilbudet. Fra
pårørende til sykehjemspasienter hører vi om varierende kvalitet, med variasjoner fra en avdeling til
en annen. Det kan være manglende legetilsyn eller svikt i hjelpen til basale behov som spising og
toalettbesøk. Vi hører om fallskader som ikke oppdages, liggesår, feilmedisinering, og mangelfull
ernæring og dehydrering.
Vi mottar også historier om skrøpelige eldre som i sine sykdomsforløp har svært mange forflyttinger.
De flyttes mellom hjemmet, legevakten, korttidsplasser, sykehusinnleggelser og kommunale
øyeblikkelig hjelp plasser i en stadig runddans. Enkelte i livets siste fase. En svært uverdig praksis.
Fra alle nivå i omsorgstrappen tematiseres utfordringer i forhold til språk. Både personell- og
beboergruppen er mer flerkulturell enn tidligere. Dette er en særlig utfordring med eldre pasienter
der morsmålet etterhvert er det eneste de forstår. I en del saker erfarer vi mangelfulle kunnskaper
hos ansatte om helselovgivningen. Det gjelder alt fra elementære regler om journalinnsyn til
regelverket rundt bruk av tvang overfor pasientene.

Brukerstyrt personlig assistanse – en ordning med uønskede variasjoner
Formålet med BPA-ordningen, er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre
tjenestene og hverdagen selv, og å kunne ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Siden 2015 har
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BPA-ordningen vært en individuell lovfestet rettighet for personer med langvarig og stort behov for
personlig assistanse. BPA-ordningen handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet
til å delta på lik linje med sine medmennesker.
Sakene pasient- og brukerombudene mottar om BPA-ordningen omhandler både avslag på retten til
BPA-ordning og omfang av antall timer. Det dreier seg om vurdering av behov, spørsmål i tilknytning
til det å være arbeidsleder og kontroll med antall timer. I flere saker ser vi at det er store sprik
mellom det behov brukeren melder og det tilbudet kommunen vurderer er tilstrekkelig.
Noen vedtak er kompliserte å forstå. Enkelte vedtak er så detaljerte at de teller på minuttet hvor lang
tid en aktivitet er beregnet å skulle ta, uten hensyn til brukerens varierende dagsform eller
uforutsette hendelser. Ordningen med BPA har uønskede variasjoner mellom kommuner når det
gjelder tildeling av tjeneste, både i omfang og hvordan BPA-ordningen sees i sammenheng med
andre tjenester.
Vi er kjent med tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har bedre tilbud. Dette kan
ha sammenheng med hvilken tjenesteleverandør som kommunen har inngått avtale med, men også i
hvilken grad kommunene ser BPA-ordningen i et likestillingsperspektiv.
BPA-ordningen er av vesentlig betydning for mange personer med stort hjelpebehov. Erfaringen er at
ordningen ikke i tilstrekkelig grad sikrer formålet om uavhengig liv, likeverd og frihet. Formålet med
BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av brukerens bostedskommune.
BPA-omhandler praktisk bistand. En del av brukerne har også fått helsetjenester inn i ordningen. Her
har vi sett en del utfordringer i forhold til å sikre forsvarlighet, da vedtakene har vært mangelfulle.
Ombudet minner om kommunens ansvar for å sikre at ordningen er forsvarlig.

Tilbudet til psykisk syke og til rusavhengige – gjøres det nok og gjøres de
riktige tingene?
"Mennesker som strever med psykiske lidelser og rusavhengighet lever opptil 20 år kortere enn
befolkningen for øvrig. Jeg mener dette er en av de største ulikhetene vi har i landet vårt. En viktig
grunn til dette er at de ikke får god nok utredning og behandling av somatisk sykdom."
Det er vår helse- og omsorgsminister Bent Høie vi siterer.
Virkeligheten han beskriver må få større betydning for hvordan samfunnet tilbyr helsetjenester til
denne pasientgruppen.
Mange har også problemer med bolig og økonomi. Noen har behov for bemannet bolig. Dersom
livssituasjonen til den enkelte skal bli stabilt bedre, må også disse behovene kartlegges og avhjelpes.
Pasienter med samtidig rus- og psykisk sykdom, ROP-pasienter, erfarer mangelfullt samarbeid
mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Pårørende forteller om økt
belastning og ansvar.
Terskelen for å be om hjelp for psykisk sykdom er høy for mange. Heldigvis reduseres skammen i
samfunnet rundt psykisk sykdom, blant annet som følge av åpenhet fra stadig flere enkeltmennesker.
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Men redusert skam og et budskap om "å snakke med noen" er ikke nok. Pasienter, ansatte i
helsetjenesten, pasientorganisasjoner og Legeforeningen ber om tiltak for å redusere antallet
pasienter som får avslag på behandling.
En pasient som uttrykte fortvilelse over å oppleve seg som en kasteball mellom tjenestenivåene sa
det slik:
"Kommunen og spesialisthelsetjenesten krangler om hvem som skal ha ansvaret for meg, og det vil
jeg slippe å gjennomgå en gang til."
For de som har utviklet en psykisk lidelse er det viktig å motta god og omsorgsfull hjelp, uavhengig av
om tjenesten gis på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.
I en rapport fra Legeforeningen Bedre psykiatri og rusbehandling fra 2019 foreslås blant annet at
henvisninger fra fastlege ikke skal avvises av spesialisthelsetjenestene uten at man gir konkrete råd
om hvordan pasienten kan hjelpes videre i primærhelsetjenesten. Dette er et tiltak også ombudene
støtter, forutsatt at den enkelte kommune har den nødvendige kompetanse. I den samme rapporten
utrykkes bekymring for om opptrappingsplanene for psykisk helse har gitt et løft for pasienter med
milde og moderate psykiske plager, mens tilbudet til de alvorlig psykisk syke er blitt svekket.
Nedbyggingen av døgntilbud må stoppes for å ivareta et godt nok tilbud til de sykeste. Dette er en
bekymring vi hører fra flere hold.
Bør den gylne regel erstattes med en ny opptrappingsplan?
Rusavhengige har ofte behov for ulike hjelpetiltak over tid. Da er det avgjørende at tiltakene er
koordinert. I henvendelser til ombudene er det nettopp de sårbare overgangene som tematiseres, i
tillegg erfarer pasientene mangel på brukermedvirkning i behandlingen, mangelfull kontinuitet fordi
behandlere slutter eller har permisjon, mangelfullt fokus på ettervern inkludert bolig og
aktivitetstilbud. Dette må planlegges, helst bør dette arbeidet starte for oppstart behandling.
Tommy Sjåfjell fra A-larm hadde flere viktig poeng under et av sine mange gode foredrag, et av de
var: "Jo eldre man blir jo vanskeligere er det å få behandlingsplass. Pasientene mener det er dumt
siden deres motivasjon har vokst med alderen."
For denne pasientgruppen, som for andre, er helheten i behandlingstilbudet avgjørende for
resultatet. Den totale livssituasjonen, inkludert pasientens somatiske helse, må ha fokus for at
hjelpen skal være forsvarlig.

Pårørende – en uvurderlig ressurs
Ofte er henvendelsene til pasient- og brukerombudene fra pårørende til pasienter og brukere.
Enkelte har kun spørsmål rundt sin egen rolle og sine selvstendige rettigheter som pårørende.
I de senere år har pårørendes rettigheter blitt styrket, og de generelle reglene er inntatt i pasient- og
brukerrettighetsloven. Dette gjelder også rettigheter til barn som pårørende. Mange av rettighetene
er relativt sammenfallende med pasientens og brukerens rettigheter i helsetjenesten, med mindre
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pasienten eller brukeren ikke ønsker at pårørende skal involveres. Kunnskapen og etterlevelsen av
disse reglene er varierende.
Pårørende er en svært viktig, og helt nødvendig ressurs, både for den enkelte som har behov for
hjelp, og for samfunnet som sådan.
Kommunene har ansvar for å tilby opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad til personer
med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ombudene erfarer at pårørende har mangelfull kunnskap om
dette, og dermed ikke får den informasjon og hjelp de har krav på og trenger. Pårørende er opptatt
av:
➢ God informasjon og mulighet for medvirkning,
➢ Avlastningsmuligheter
➢ Å bli lyttet til.
Pårørende har ofte svært nyttig informasjon som kan være et gode for pasienten og som kan
forebygge uønskede hendelser.
Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig veileder om pårørende i helse- og
omsorgstjenestene, https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder. Denne
veilederen bør bli bedre kjent for helsepersonell og følges.

Retten til gratis tannhelsetjeneste er for mange en skjult hemmelighet
Pasient- og brukerombudenes mandat ble pr 1.1.2020 utvidet til også å omfatte offentlige
tannhelsetjenester. Allerede før endringen i mandatet fikk vi en del henvendelser om
tannhelsetjenester, og dette ønsker vil vi nå å følge opp mer aktivt.
I henhold til forskrift om vederlag for tannhelsetjenester har pasienter i helseinstitusjoner eller
pasienter som tar imot helsetjenester i hjemmet, som er finansiert direkte over offentlige budsjetter
rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester under visse forutsetninger. Her mangler det informasjon og
oppfølging fra kommunen. Det kan ikke være opp til den enkelte alene å kjenne og etterspørre dette.
Vi etterlyser en større aktivitet fra tjenestene for å sikre den enkeltes rett. De må få informasjon om
ordningen og ikke minst om hvordan og med hvem de skal ta kontakt for å få denne tjenesten.
Informasjonen må gjentas. Kommunene må sørge for opplæring av sine ansatte slik at de kan
formidle viktige rettigheter for pasienter og brukere.
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1. Styret tar sluttrapporten til orientering.
2. Styret ber adm. direktør fortsatt sikre fremdrift og kontinuitet i det systematiske arbeidet med vold og trusler mot helsepersonell, samt system for lærings og forbedringsarbeidet etter alvorlige hendelser.
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Faktagrunnlag:
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte i tidsrommet august – desember
2018 revisjon i Sykehuset i Vestfold for å undersøke om helseforetaket har iverksatt hensiktsmessige tiltak for å forebygge og følge opp, samt tilrettelegge for læring etter alvorlige hendelser. Rapporten etter revisjonen konkluderte med konkrete anbefalinger i foretakets forbedringsarbeid.
Konsernrevisjonens hovedkonklusjon og anbefalinger;
«Sykehuset i Vestfold har føringer som er dekkende i henhold til lovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø. Helseforetaket har styrket opplæringen på området det siste året.
De ansatte opplever å bli ivaretatt etter en alvorlig hendelse. Likevel er det behov for å
styrke arbeidet med oppfølging, og det bør etableres et bedre system som sikrer læring
og forbedring etter alvorlige hendelser.»
Arbeidsmetode
For å sikre et kvalitativt godt arbeid med oppfølging av anbefalingene fra konsernrevisjonen, ble det etablert en arbeidsgruppe ledet av HMS-sjef. Arbeidsgruppen har følgende
medlemmer; HMS-sjef, avdelingssjef Sikkerhet og beredskap, en representant fra hver
klinikk, HVO, og en fra BHT. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat;


Foreta en overordnet vurdering av risiko for vold og trusler mot helsepersonell for
å avdekke enheter med høy risiko
Med utgangspunkt i den overordnede risikovurderingen, utarbeide handlingsplan
for hele foretaket
Utarbeide forslag til et system for lærings- og forbedringsarbeidet i samspill med
pilotseksjon(er) som peker seg ut og som har høy risiko i den overordnede risikovurderingen
Følge opp aktivitetene som spesielt omhandler LAR
Rapportere jevnlig status på arbeidet til administrerende direktør og HAMU.






Handlingsplan
For å sikre gjennomføringen av konsernrevisjonens anbefalinger i forbedringsarbeidet,
ble det utformet en konkret handlingsplan delt inn i 5 mål med tilhørende tiltak:
Mål 1
Mål
Mål
Mål
Mål

2
3
4
5

God oversikt over foretakets risikobilde i forbindelse med vold og trusler mot
helsepersonell, med tilhørende handlingsplan for hele foretaket
System for lærings- og forbedringsarbeidet etter alvorlige hendelser.
God systematikk og struktur i pasientjournaler LAR.
Sikre årlig legekonsultasjon LAR.
Sikre iverksetting av nødvendige risikoreduserende tiltak etter risikovurdering,
for å minimere faren for vold og trusler mot helsepersonell.

Sluttrapporten beskriver arbeidet som er utført innenfor de enkelte målbildene, se spesielt kap.5. Videre gir arbeidsgruppen følgende oppsummering/anbefaling i kap.6:
1. Forebyggingsarbeidet lokalt og overordnet bygger nå på risikobildet.
Gjennom den omfattende gjennomgangen av alle vold og trussel hendelsene for 2019 og
alle risikovurderingene lokalt og overordnet, har det tegnet seg et bilde på hvilke arbeidssituasjoner som er mest utsatte for denne type hendelser. KPA er den klinikken med
flest avvik i kategorien, og det er i arbeidsprosessene skjerming, tvangsmedisinering,
beltelegging og korrigering, hvor de fleste avvikene oppstår. I Medisinsk klinikk er det tre
grupper pasienter som skiller seg ut – delir, demens og intoksikasjonspasienter. Prosjektet «Pasienter med akutt forvirring» vil høyst sannsynlig føre til mer kunnskap, trygghet
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og riktig håndtering av slike uforutsette situasjoner. I Kirurgisk klinikk er flere av avvikene oppstått i forbindelse med kommunikasjon mellom ansatte og pasient/pårørende
som utøver verbal vold grunnet misnøye.
Funnene underbygger viktigheten av jevnlige risikovurderinger av spesifikke arbeidsprosesser og det å klare å implementere effektfulle tiltak, både forebyggende og skadebegrensende. Det er nå innført mange nye tiltak både på foretaksnivå og lokalt på den enkelte avdeling/seksjon som blant annet er hentet fra tiltakskortene.
2. Oppfølging av avvik i pilotavdelingene er nå mer systematisk behandlet.
Det er tydelig at lederne har brukt tid og ressurser på å fylle ut skjemaene.
Pilotperioden har vart i tre måneder og omfatter en begrenset mengde avvik, men likevel
nok til å erfare bruk.
Koronasituasjonen har påvirket pilotperioden, særlig på somatikksiden. Likevel er majoriteten av avvikene utfylt og behandlet. Når det gjelder piloteringen og spesielt bruk av pilotskjemaene, har de berørte parter høstet verdifull erfaring som er nyttig dersom det
blir besluttet å reviderer skjemaene for ansatt hendelser gjeldende for hele foretaket. Arbeidsgruppen tilrår at erfaringene overleveres forvaltningsapparatet EQS v/ systemeier
for nødvendige justeringer og tilpasninger. Høsten 2020 anbefales brukt til å avstemme
pilotskjemaene og gjeldende skjemaer, for å enes om en endelig versjon for hele foretaket, med for eksempel oppstart fra 01.01.21.
Seksjonslederne oppgir selv en økt bevissthet rundt viktigheten av systematisk behandling av avvikene. De forteller at de er mer bevisste på at avvik skal behandles med tanke
på forebygging og læring. I tillegg understreker de betydningen av bedre hjelp i reviderte
prosedyrer og retningslinjer, ikke minst tiltakskortene som beskriver nyttige forbedringstiltak som enkelt lar seg iverksette.
3. Lærings- og forbedringsarbeidet i pilotavdelingene har fått prioritet.
Avviksbehandlingen viser tydelig ivaretagelse av melder, men foretaket har fremdeles en
vei å gå for å sikre læring på tvers i hele organisasjonen. En fordel med pilotskjemaene
er at det er enklere å etterprøve om planlagte tiltak er gjennomført ved uttrekk av data.
Behandlingskjeden bør gjennomgås for eventuelt å enes om lik behandling av ansatt avvik for hele foretaket. Læringsoverføringen kan bli enklere dersom behandlingen av avvik
er standardisert. Dette gjøres i dag ulikt i de forskjellige klinikkene/ Servicedivisjon.
AMU/HAMU og de ulike møtene/rådene i ulike klinikker er viktige arenaer for det systematiske forbedringsarbeidet. AMU/HAMU er særlig viktig for å sikre læring på tvers og
oppfølging av forbedringsfunnene. Rapportering av funn fra avviksanalyser er en måte å
kommunisere risikobildet på. Arbeidsgruppen har også sett betydningen av ressurspersoner i klinikkene som bidrar til at risikovurderinger faktisk gjennomføres.
4. LAR-tilbudet har styrket håndteringen av vold- og trusselbildet
Erfaring i LAR er at tydelig ledelse, regelmessig veiledning, kunnskap og ferdighetstrening samt lokaliteter egnet til formålet er avgjørende for å redusere belastningen på personale som regelmessig er utsatt for utagerende atferd. I tillegg er det vesentlig å understreke betydningen av at også hyppige, mindre alvorlige hendelser kan gi store helsekonsekvenser på sikt. Vold og trusler skal ikke behandles som et problem for den enkelte arbeidstaker, men som et arbeidsmiljøproblem som
angår hele virksomheten.
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Konsernrevisjonens oppfølging
Konsernrevisjonen har fulgt sykehusets arbeid med handlingsplanen tett. De har både
deltatt i styremøter hvor saken har vært behandlet i tillegg til at det har vært egne møter
med sykehuset. Den 20.01.20 mottok sykehuset brev fra Konsernrevisjonen hvor det
framgikk følgende;
Konsernrevisjonens vurdering er at Sykehuset i Vestfold HF har prioritert forbedringsarbeidet etter revisjonen og møte i 2018. Endret praksis ble sett opp mot hvordan helseforetaket følger opp forbedringsarbeidet etter revisjonen «Vold og trusler mot helsepersonell». Konsernrevisjonen planlegger ikke videre oppfølging av revisjonen.
Vurdering:
Det er gjort en omfattende innsats og et godt stykke arbeid for å følge opp denne revisjonen. Arbeidet har resultert i et kunnskapsløft og det er høstet nyttige erfaringer gjennom piloteringen. De identifiserte arbeidsprosessene med forhøyet voldsrisiko, er funn
som det må jobbes videre med, i tillegg til reelle læringspunkter, som gir mening for fagmiljøene og som danner grunnlag for økt horisontal læring.
Betydningen av å opprettholde gode rutiner er sentral, tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i temaet er vesentlig, ikke bare av hensyn til ansatte og medpasienter, men også
av hensyn til den som utøver vold. Når voldsepisoden er over, vil pasienten selv ofte
oppleve det som negativt å ha utøvd vold eller kommet med trusler.
Anbefalingene fra arbeidsgruppen vil bli vurdert og hensyntatt i det videre systematiske
arbeidet, med både vold og trusler mot helsepersonell og lærings- og forbedringsarbeidet
etter alvorlige hendelser.
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1 INNLEDNING
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte i tidsrommet august – desember
2018 revisjon i Sykehuset i Vestfold for å undersøke om helseforetaket har iverksatt
hensiktsmessige tiltak for å forebygge og følge opp, samt tilrettelegge for læring etter
alvorlige hendelser.
Rapporten etter revisjonen konkluderte med konkrete anbefalinger i foretakets
forbedringsarbeid.
2

BAKGRUNN/ FAKTAGRUNNLAG

2.1 Bakgrunnen for revisjonen
Økende antall alvorlige hendelser viser at helsepersonell ikke har tilstrekkelig beskyttelse
fra pasienter som er til fare for andre. Det viser seg at helsepersonell i psykisk helsevern
har forhøyet risiko for å bli utsatt for vold og trusler i løpet av arbeidskarrieren.
2.2 Målet med revisjonen
Konsernrevisjonens mål var å undersøke om helseforetaket har iverksatt
hensiktsmessige tiltak for å forebygge og følge opp, samt tilrettelegge for læring etter
alvorlige hendelser.
For å undersøke dette ble følgende problemstillinger definert:
• Har helseforetaket innført hensiktsmessige tiltak for å forebygge alvorlige
hendelser?
• Gjennomfører helseforetaket nødvendig oppfølging av alvorlige hendelser?
• Har helseforetaket lagt til rette for læring etter alvorlige hendelser?
2.3 Konsernrevisjonens hovedkonklusjon og anbefalinger
Sykehuset i Vestfold har føringer som er dekkende i henhold til lovens krav til et
forsvarlig arbeidsmiljø. Helseforetaket har styrket opplæringen på området det siste året.
De ansatte opplever å bli ivaretatt etter en alvorlig hendelse. Likevel er det behov for å
styrke arbeidet med oppfølging, og det bør etableres et bedre system som sikrer læring
og forbedring etter alvorlige hendelser.
3 ARBEIDSMETODE
For å sikre et kvalitativt godt arbeid med oppfølging av anbefalingene fra
konsernrevisjonen, ble det etablert en arbeidsgruppe ledet av HMS-sjef. Arbeidsgruppen
har følgende medlemmer; HMS-sjef, avdelingssjef Sikkerhet og beredskap, en
representant fra hver klinikk, HVO, og en fra BHT. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat;
•
•
•
•
•

Foreta en overordnet vurdering av risiko for vold og trusler mot helsepersonell for
å avdekke enheter med høy risiko
Med utgangspunkt i den overordnede risikovurderingen, utarbeide handlingsplan
for hele foretaket
Utarbeide forslag til et system for lærings- og forbedringsarbeidet i samspill med
pilotseksjon(er) som peker seg ut og som har høy risiko i den overordnede
risikovurderingen
Følge opp aktivitetene som spesielt omhandler LAR
Rapportere jevnlig status på arbeidet til administrerende direktør og HAMU.
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4 HANDLINGSPLAN
For å sikre gjennomføringen av konsernrevisjonens anbefalinger i forbedringsarbeidet,
ble det utformet en konkret handlingsplan delt inn i 5 mål med tilhørende tiltak:
Mål 1
Mål 2
Mål 3
Mål 4
Mål 5

God oversikt over foretakets risikobilde i forbindelse med vold
og trusler mot helsepersonell, med tilhørende handlingsplan
for hele foretaket
System for lærings- og forbedringsarbeidet etter alvorlige
hendelser.
God systematikk og struktur i pasientjournaler LAR.
Sikre årlig legekonsultasjon LAR.
Sikre iverksetting av nødvendige risikoreduserende tiltak etter
risikovurdering, for å minimere faren for vold og trusler mot
helsepersonell.

Tiltak 1 – 5
Tiltak 6 - 8
Tiltak 9
Tiltak 10
Tiltak 11

Status på hvert enkelt tiltak i handlingsplan:
Mål: God oversikt over foretakets risikobilde i forbindelse med vold og trusler mot helsepersonell, med
tilhørende handlingsplan for hele foretaket.
Nr.

Tiltak/ aktiviteter

Ansv.

Frist

Status

1

Sørge for at samtlige klinikker/avdelinger/seksjoner
utarbeider risikovurderinger for temaet «vold og trusler mot
helsepersonell» der dette er relevant.

Arbeidsgruppen

30.09.19

utført

2

På bakgrunn av alle risikovurderingene i tiltak 1, utarbeide
foretakets overordnede risikobilde på temaet ”vold og trusler
mot helsepersonell”.

Arbeidsgruppen

31.10.19

utført

3

Basert på foretakets overordnede risikobilde i tiltak 2,
utarbeide forslag til handlingsplan for hele foretaket.

Arbeidsgruppen

31.10.19

utført

4

Godkjenne og beslutte igangsetting av handlingsplan
fremlagt i tiltak 3.

Adm.dir

15.11.19

utført

5

Tiltak fremkommet i den enkelte enhets risikovurdering,
følges opp via leders elektroniske HMS-handlingsplan.

Den
enkelte
leder
Mål: System for lærings- og forbedringsarbeidet etter alvorlige hendelser.

løpende

utført

Nr.

Tiltak/ aktiviteter

Ansv.

Frist

Status

6

Utpeke pilotseksjon(er) med høy risiko fra risikovurderingen i
tiltak 2.

Adm.dir.

31.10.19

utført

7

Utarbeide fast struktur for registrering og oppfølging av
uønskede hendelser i samspill med pilotseksjon(er)

Arbeidsgruppen

30.11.19
ny dato:
31.03.20

utført

Følgende aktiviteter vurderes:
•
Gjennomgå saksgangen ved et utvalg tidligere og nye
hendelser for å avdekke svikt og mulighet til
forbedring.
•
Sikre årsaksanalyse ved enkelthendelser for å finne
faktisk årsak og utarbeide målrettede tiltak.
•
Sikre riktig kompetanse hos leder for oppfølging av
avvik.
•
Sikre riktig «melde-kompetanse».
•
Sikre mer aktiv bruk av årsaks vurderinger og bruk
av data fra avvikssystemet for å avdekke effektfulle
forbedringstiltak for å minimere gjentakelse.
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8

Utarbeide en rutine for halvårlig HAMU rapportering spesifikt
knyttet til temaet «vold og trusler mot helsepersonell»,
inneholdende trendanalyse med eventuelt forslag til
forbedringstiltak på foretaksnivå.
Mål: God systematikk og struktur i pasientjournaler LAR.

Adm.dir.

31.10.19

utført

Nr.

Ansv.

Frist

Status

Utarbeide nødvendige opplæringsaktiviteter i riktig
journalføring for berørte faggrupper (undervisning,
veiledning, kontroll, frekvens).
Mål: Sikre årlig legekonsultasjon LAR

Avd.sjef

31.05.19

utført

Nr.

Tiltak/ aktiviteter

Ansv.

Frist

Status

10

Utarbeide og starte iverksetting av rutiner for årlig
legekonsultasjon (fagteam).

Avd.sjef

15.05.19

utført

Tiltak/ aktiviteter

9

Mål: Sikre iverksetting av nødvendige risikoreduserende tiltak etter risikovurdering, for å minimere
faren for vold og trusler mot helsepersonell
Nr.

Tiltak/ aktiviteter

Ansv.

Frist

Status

11

Legge inn og følge opp prioriterte og nødvendige
risikoreduserende tiltak etter siste risikovurdering i temaet
«vold og trusler mot helsepersonell» i leders elektroniske
HMS-handlingsplan.

Avd.sjef/
seksjonsledere

31.05.19

utført

5

OVERORDNEDE MÅL

5.1

Mål 1: God oversikt over foretakets risikobilde i forbindelse med vold og
trusler mot helsepersonell, med tilhørende handlingsplan for hele
foretaket
Klinikkene/Servicedivisjon har jobbet målrettet og konstruktivt med å utarbeide
risikovurderinger i temaet vold og trussel situasjoner. Totalt er det utarbeidet 63
relevante risikovurderinger. Noen seksjoner/poliklinikker har valgt å jobbe sammen da de
har tilnærmet like problemstillinger. Dette arbeidet har lagt grunnlaget for etablering av
risikoreduserende tiltak lokalt og samlet sett gitt verdifulle innspill til tiltak på
foretaksnivå.
På bakgrunn av risikovurderingene ble det utarbeidet et overordnet risikobilde som viste
hvilke avdelinger/seksjoner som pr. 31.10.19 ble kategorisert med høy risiko. Basert på
risikobildet, ble det utarbeidet forslag til handlingsplan som fikk sin tilslutning i HAMU.
Status på enkelttiltak i handlingsplan bygd på overordet risikobilde:
Nr.

Tiltak

Ansv

1

Utarbeide en
prosessveileder som gir
oversikt over kravene
arbeidsgiver må forholde seg
til i arbeid med vold og trusler
situasjoner. Denne veilederen
vil bli et nyttig verktøy for
leder i det systematiske
arbeidet med temaet. Alle
ansatte skal, så langt det er
mulig, vernes mot vold,
trusler og uheldige

HMSsjef

Medvirkning

Arb.gr. vold
og trusler

Frist

Status

Kommentarer

28.02.20

utført

Temaet «hører hjemme
i» personalhåndboka, i
tillegg til prosedyrer og
dokumenter i
kvalitetshåndboka. Til
sammen utgjør dette en
prosessveileder.
Se alle prosedyrene i
vedlegg 1 – 5.
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Nr.

2

3

4

5
6

7

8

9

Tiltak
belastninger som følge av
kontakt med andre, jfr.
Arbeidsmiljølovens § 4-3 (4).
Utarbeide tiltakskort,
poliklinikk og sengepost
(mulige forebyggende og
skadebegrensende tiltak)
basert på risikovurderingene
og tidligere avvik. Dette for at
ledere og ansatte på
sengepost og poliklinikk
enklere kan vurdere aktuelle
tiltak. Hvilke tiltak som er
aktuelle må vurderes i hvert
enkelt tilfelle.
Utarbeide en
opplæringspakke (MAPkurs, e-læring og BHT-bistand
etc.) som ledere kan bestille
fra etter behov.
Utarbeide øvingsmateriell
(case-bank, øvingsmomenter)
som leder kan benytte seg av
etter behov
Innarbeide prosessveilederen i
HMS-opplæringen for ledere
og verneombud.
Utføre en risikovurdering med
elementer fra «Sikker-jobbanalyse» av arbeidsprosessen
skjerming ved en seksjon
KPA/Psykiatrisk akuttmottak/
akuttposter da skjerming er
en høyrisiko-situasjon for å bli
utsatt for vold og trusler.
Innarbeide mottak av trusler
mot navngitt person i
eksisterende rutiner da dette
er mangelfullt beskrevet.
Revidere prosedyren Fastvakt
for å sikre forsvarlig praksis
ved voldelig utagerende
pasienter.
Vurdere bruk av «kritisk info»
i DIPS til å varsle om
voldsrisiko og plan. Dette fordi
det er mangelfull
informasjonsflyt rundt
hensiktsmessige tiltak for å
ivareta pasienter med vold og
utageringsproblematikk.

Ansv

Medvirkning

Frist

Status

HMSsjef

Arb.gr. vold
og trusler

28.02.20

utført

HMSsjef

Arb.gr. vold
og trusler

30.04.20

påbegynt

HMSsjef

Arb.gr. vold
og trusler

30.04.20

påbegynt

HMSsjef

HR/ BHT

30.04.20

utført

HMSsjef

KPA/leder,
vo og
ansatte fra
valgt
seksjon

30.04.20

utført

HMSsjef

2 rep. fra
arb. gr. vold
og trusler,
rep. BHT,

30.04.20

utført

HMSsjef

Seksjonsleder
Bemanning,
rep. BHT

30.04.20

utført

HMSsjef

Fagdirektør,
fagsjef KPA,
rep. fra DIPS
forvaltning

30.04.20

påbegynt

Kommentarer

Finnes en del allerede,
gjelder blant annet å
systematisere det som
finnes. Arbeidet
fortsetter. Ansv.: HMSsjef
Noe finnes, spesielt fra
Prehospital. Arbeidet
forsetter. Ansv.: HMSsjef

Påbegynt, forsinket
grunnet korona,
sluttføres i løpet av
2020. Ansv.:HMS-sjef

5.2

Mål 2: System for lærings- og forbedringsarbeidet etter alvorlige
hendelser.
I arbeidet med å teste ut et bedre system for lærings- og forbedringsarbeidet etter
alvorlige hendelser ble følgende seksjoner utpekt som piloter:
• Medisinsk klinikk v/Akuttsenteret med sykepleieseksjonen og kontorseksjonen
• KPR v/ Psykiatrisk akuttmottak
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• Kirurgisk klinikk v/Intensiv
Pilotperioden ble definert for månedene januar, februar og mars 2020.
Det ble besluttet å ta utgangspunkt i behandlingen av vold og trussel hendelsene i
avvikssystemet og utvikle pilotskjemaer for ansatt hendelser. Pilotskjemaene bygger på
pasient avviksskjemaene med vekt på alvorlighetsgrad, læringspunkter fra hendelsen og
hvilke tiltak som er utført og planlagt for læring. Et annet mål var at behandlingen av
avvikene, skulle få samme prioritet og oppmerksomhet som pasientavvikene. Se
innholdet i pilotskjema melder og pilotskjema leders behandling i vedlegg 6.
Videre ble kategoriseringen av vold/trusler/utagerende atferd endret og vedtatt for hele
foretaket fra 01.01.20 til følgende underklassifisering (envalgsliste):
a. Vold mot ansatt
Fysisk vold: (flervalgsliste: spytt, slag, spark etc.) Fysisk handling mot den
ansatte som biting, dytting, kastet på, kvelning, lugging, skalling, slag, spark og
spytting eller forsøk på slike handlinger.
Psykisk vold: Utsagn, kroppsspråk og stemmebruk som skremmer, ydmyker
eller kontrollerer den ansatte som rammes. Foregår ofte over tid/gjentar seg.
Eksempler er nedsettende kommentarer, latterliggjøring eller falske anklager.
Seksuell vold: Uønskede kommentarer eller berøringer av seksuell art eller
blotting
Digital vold: Krenkende eller belastende henvendelser via e-post e.l, sjikane eller
trakassering på internett (herunder sosiale medier, blogger og kommentarfelt).
b. Trussel mot liv/helse/eiendom
Trusler er handlinger eller verbale angrep som tar sikte på å skade eller skremme
en ansatt.
c. Utagerende adferd
Utagerende atferd er et samlebegrep for aggressiv atferd som skaper frykt eller
sterkt ubehag hos dem som utsettes for den. Eksempler er utskjelling og skriking
(verbal vold), samt kasting av gjenstander eller slag og spark mot gjenstander
(materiell vold).
Ved oppstart ble det utarbeidet et informasjonsskriv, se vedlegg 7, til bruk i den enkelte
pilotseksjon for å sikre informasjon og aktiv deltakelse fra de ansatte I tillegg ble det
avholdt egne informasjonsøkter på respektive avdelingsmøter/fagdager.
Lederne på pilotseksjonene og representantene fra berørte klinikker har hatt to uformelle
lunsjmøter i pilotperioden, noe som ble opplevd svært positivt.
5.3 Mål 3: God systematikk og struktur i pasientjournaler LAR.
Siden gjennomføringen av revisjonen har LAR gjennomgått større organisatoriske
endringer som har bidratt til betydelig bedring i stabilitet og tilgjengelighet til ledelse.
Det er gjennomført en fagdag for alle ansatte i Avdeling rus og avhengighet, med
undervisning i journalforskriften, journalføringsplikt og praktiske råd og eksempler.
Det er utarbeidet standard presentasjon til nyansatte – fast møte med journalansvarligiverksettes vår 2020.
I forbindelse med innføring av pakkeforløp rus er det utarbeidet standardiserte
journaldokumenter og gitt omfattende opplæring ved innføring av nye dokumenttyper og
maler.
Journaldokumentasjon kvalitetssikres ved kodingspunkter i pakkeforløpet og ved
forløpsgjennomganger. Journaldokumentasjon er i tillegg internrevidert i juni 2019 og
mai 2020.
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5.4 Mål 4: Sikre årlig legekonsultasjon LAR.
Prosedyre er utarbeidet og iverksatt og skal intern revideres i mai 2020.
5.5

Mål 5: Sikre iverksetting av nødvendige risikoreduserende tiltak etter
risikovurdering, for å minimere faren for vold og trusler mot
helsepersonell.
Lokale forbedringstiltak registreres og følges opp i leders elektroniske HMShandlingsplan. Som følge av prosjektet, er det laget en tiltaksbank i form av tiltakskort, i
tillegg til ny prosedyre for situasjonshåndtering.
6

OPPSUMMERING/ ANBEFALINGER
1. Forebyggingsarbeidet lokalt og overordnet bygger nå på risikobildet.
Gjennom den omfattende gjennomgangen av alle vold og trussel hendelsene for
2019 og alle risikovurderingene lokalt og overordnet, har det tegnet seg et bilde
på hvilke arbeidssituasjoner som er mest utsatte for denne type hendelser. KPA er
den klinikken med flest avvik i kategorien, og det er i arbeidsprosessene
skjerming, tvangsmedisinering, beltelegging og korrigering, hvor de fleste
avvikene oppstår. I Medisinsk klinikk er det tre grupper pasienter som skiller seg
ut – delir, demens og intoksikasjonspasienter. Prosjektet «Pasienter med akutt
forvirring» vil høyst sannsynlig føre til mer kunnskap, trygghet og riktig
håndtering av slike uforutsette situasjoner. I Kirurgisk klinikk er flere av avvikene
oppstått i forbindelse med kommunikasjon mellom ansatte og pasient/pårørende
som utøver verbal vold grunnet misnøye.
Funnene underbygger viktigheten av jevnlige risikovurderinger av spesifikke
arbeidsprosesser og det å klare å implementere effektfulle tiltak, både
forebyggende og skadebegrensende. Det er nå innført mange nye tiltak både på
foretaksnivå og lokalt på den enkelte avdeling/seksjon som blant annet er hentet
fra tiltakskortene.
2. Oppfølging av avvik i pilotavdelingene er nå mer systematisk behandlet.
Det er tydelig at lederne har brukt tid og ressurser på utfyllingen av skjemaene.
Pilotperioden har vart i tre måneder og omfatter en begrenset mengde avvik, men
likevel nok til å erfare bruk.
Koronasituasjonen har påvirket pilotperioden, særlig på somatikksiden. Likevel er
majoriteten av avvikene utfylt og behandlet. Når det gjelder piloteringen og
spesielt bruk av pilotskjemaene, har de berørte parter høstet verdifull erfaring
som er nyttig dersom det blir besluttet å reviderer skjemaene for ansatt hendelser
gjeldende for hele foretaket. Arbeidsgruppen tilrår at erfaringene overleveres
forvaltningsapparatet EQS v/ systemeier for nødvendige justeringer og
tilpasninger. Høsten 2020 anbefales brukt til å avstemme pilotskjemaene og
gjeldende skjemaer, for å enes om en endelig versjon for hele foretaket, med for
eksempel oppstart fra 01.01.21.
Seksjonslederne oppgir selv en økt bevissthet rundt viktigheten av systematisk
behandling av avvikene. De forteller at de er mer bevisste på at avvik skal
behandles med tanke på forebygging og læring. I tillegg understreker de
betydningen av bedre hjelp i reviderte prosedyrer og retningslinjer, ikke minst
tiltakskortene som beskriver nyttige forbedringstiltak som enkelt lar seg
iverksette.
3. Lærings- og forbedringsarbeidet i pilotavdelingene har fått prioritet.
Avviksbehandlingen viser tydelig ivaretagelse av melder, men foretaket har
fremdeles en vei å gå for å sikre læring på tvers i hele organisasjonen. En fordel
7
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med pilotskjemaene er at det er enklere å etterprøve om planlagte tiltak er
gjennomført ved uttrekk av data.
Behandlingskjeden bør gjennomgås for eventuelt å enes om lik behandling av
ansatt avvik for hele foretaket. Læringsoverføringen kan bli enklere dersom
behandlingen av avvik er standardisert. Dette gjøres i dag ulikt i de forskjellige
klinikkene/ Servicedivisjon.
AMU/HAMU og de ulike møtene/rådene i ulike klinikker er viktige arenaer for det
systematiske forbedringsarbeidet. AMU/HAMU er særlig viktig for å sikre læring på
tvers og oppfølging av forbedringsfunnene. Rapportering av funn fra
avviksanalyser er en måte å kommunisere risikobildet på. Arbeidsgruppen har
også sett betydningen av ressurspersoner i klinikkene som bidrar til at
risikovurderinger faktisk gjennomføres.
4. LAR-tilbudet har styrket håndteringen av vold- og trusselbildet
Erfaring i LAR er at tydelig ledelse, regelmessig veiledning, kunnskap og
ferdighetstrening samt lokaliteter egnet til formålet er avgjørende for å redusere
belastningen på personale som regelmessig er utsatt for utagerende atferd. I
tillegg er det vesentlig å understreke betydningen av at også hyppige, mindre
alvorlige hendelser kan gi store helsekonsekvenser på sikt. Vold og trusler skal
ikke behandles som et problem for den enkelte arbeidstaker, men som et
arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten.
7 VEDLEGG
Vedlegg 1 Vold
Vedlegg 2 Vold
Vedlegg 3 Vold
Vedlegg 4 Vold
Vedlegg 5 Vold

og
og
og
og
og

trusler
trusler
trusler
trusler
trusler

–
–
–
–
–

situasjonshåndtering behov for hjelp
forebyggende arbeid
risikovurdering
mulige tiltak ved kjent voldsrisiko – poliklinikk
mulige tiltak ved kjent voldsrisiko – sengepost

Vedlegg 6 Skjemafelt pilot
Vedlegg 7 Informasjonsskriv for ansatte pilot
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Overordnet nivå - Nivå 1
Plassering: 1.4.4.2.6

Dok.nr: D22153

Vold og trusler - situasjonshåndtering/ behov for hjelp
Gjelder for: Hele SiV
Hovedområde:
Helse- miljø og sikkerhetsarbeid
Dokumenttype:
Retningslinje

Utarbeidet / revidert av:
Psykologisk rådgiver Henriette K. Ringheim, BHT
og HMS-sjef Kirsti W. Ingebretsen
Godkjent av:
HR-direktør Bente Krauss /

Revisjonsnr:
3.03
Godkj.
dato:
11.02.2020

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
1. HENSIKT
Hensikten med denne retningslinjen er å sikre best mulig situasjonshåndtering/ behov for
hjelp i en reell vold og/eller trussel situasjon.
2. ANSVAR
Ansatte
3. FREMGANGSMÅTE
Arbeidsmiljølovens § 4-3(4) sier at ansatte ”skal, så langt det er mulig, beskyttes mot
vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre”.
Likevel vil det skje at ansatte kan bli utsatt for dette. Her er noen gode råd i en slik
situasjon:
 Vær bevisst på posisjon og avstand – ikke gå nærmere enn du må, og hold deg
i nærheten av dør/rømningsvei
 Fjern gjenstander med skadepotensiale (husk sakser og penner i brystlomme)
 Behold roen
 Ikke gå inn i diskusjoner
 Konfliktdempende kommunikasjon:
 forklar tydelig hva som er mulig, og hva som ikke kan la seg gjøre
 bruk et enkelt språk og vær konkret
 bruk jeg-setninger
 ha rolig stemmeføring
 lytt mer enn du prater
 fokuser på nåtid og fremtid
 Ved behov for hjelp
 ring Securitas ved behov for assistanse 915 32 690, evt. 908 93 769.
 ring politiet 112 ved nød og behov for øyeblikkelig hjelp. (Husk å taste 0
for utgående anrop)
 Sikring av bevis
Det er i utgangspunktet politiets oppgave å sikre bevis. Men i en akutt situasjon er
det viktig at ansatte hindrer at bevis går tapt for eksempel ved å sperre av
åstedet.
Etter en voldelig/truende episode bør bevis sikres og noteres ned så snart som
mulig, også med tanke på en eventuell yrkesskade-/ forsikringssak. Eksempler på
bevis: navn på vitner, videoovervåkning, foto eller beskrivelse av skader på
fornærmede, utskrift av legens journalnotat dersom skaden på den ansatte har
medført legekontakt.
Ved hendelse med digital vold er mail, sms og kommentarer på sosiale media
viktige bevis. Ta skjermdump.
4. GENERELT
For mer informasjon om temaet se personalhåndboka: HMS, Vold og trusler

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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Vold og trusler - situasjonshåndtering/ behov for hjelp

Dokumentnr: D22153
Revisjonsnr: 3.03

5. INTERNE REFERANSER
6. EKSTERNE REFERANSER
7. VEDLEGG

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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Overordnet nivå - Nivå 1
Plassering: 1.4.4.2.10

Dok.nr: D25287

Vold og trusler - forebyggende arbeid
Gjelder for: Hele SiV
Hovedområde:
Helse- miljø og sikkerhetsarbeid
Dokumenttype:
Prosedyre

Utarbeidet / revidert av:
HMS-sjef Kirsti W. Ingebretsen
Godkjent av:
HR-direktør Bente Krauss /

Revisjonsnr:
1.01
Godkj.
dato:
12.03.2020

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
1. HENSIKT
Sikre leders systematiske arbeid med forebygging, håndtering og mestring av vold og
trusler i forbindelse med arbeid.
2. ANSVAR
Leder med personalansvar
3. FREMGANGSMÅTE
Oppgave 3.1:

Frekvens

Sørge for ansatte kjenner foretakets overordnede rutiner for temaet

jevnlig og ved
behov

Dokument henvisning/ kommentarer:
Se personalhåndboka, under temaet Vold og trusler

Oppgave 3.2:
Risikovurdere temaet vold og trusler

Frekvens
jevnlig,
minimum
hvert 2.år

Dokument henvisning/ kommentarer:
Vold og trusler - risikovurdering - veiledning

Oppgave 3.3:
Prioritere og iverksette nødvendige forebyggende og eventuelle
skadebegrensende tiltak ut fra risikovurderingen.

Frekvens
etter
risikovurdering
og ved behov

Dokument henvisning/ kommentarer:
Tips til tiltak finner du her:
Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - poliklinikk
Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - sengepost
Leders elektroniske HMS-handlingsplan kan benyttes for å følge opp tiltakene.

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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Vold og trusler - forebyggende arbeid

Dokumentnr: D25287
Revisjonsnr: 1.01

Oppgave 3.4:
Sørge for at de ansatte gis nødvendig informasjon om risikofaktorer
knyttet til vold og trusler fra risikovurderingen, samt iverksatte tiltak og
rutiner lokalt for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og
trusselsituasjoner

Frekvens
jevnlig og ved
behov

Dokument henvisning/ kommentarer:
Når risikovurderingen er ferdig og prioriterte tiltak er bestemt, skal arbeidet/tiltakene
gjøres kjent for de ansatte.

Oppgave 3.5:
Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel
skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og
håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt
sikkerhetsutstyr.

Frekvens
jevnlig og ved
behov

Dokument henvisning/ kommentarer:
Leder bør prioritere scenarioer som faktisk forekommer og ikke ekstremsituasjoner.
Eksempler på praktisk øvelse kan være å øve på verbal vold i ekspedisjon eller
utagerende pasient i stellsituasjon. Å gjennomføre en praktisk øvelse, synliggjør ofte
andre aspekter ved situasjonen enn diskusjon og refleksjon. Det kan være detaljer som
dører som ikke kan låses, steder i seksjonen som er mer sårbare, hensyn til
medpasienter, uklare varslingsrutiner, gjenstander med stort skadepotensiale som bør
fjernes osv.
Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for tilpasset opplæring eller råd om gjennomføring
av opplæring/øvelse.

4. GENERELT
For mer informasjon om temaet se personalhåndboka: HMS, Vold og trusler
5. INTERNE REFERANSER
1.1.7.5.1.4.2 Risikovurdering - HMS/ arbeidsmiljøet/ ytre miljø
1.4.4.1.4
HMS-handlingsplan - elektronisk - bruksanvisning
1.4.4.2.7
Vold og trusler - risikovurdering - veiledning
1.4.4.2.8
Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - poliklinikk
1.4.4.2.9
Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - sengepost
6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Side 2 av 2

revisjonens rapport 9/2018 – revisjon av vold og trusler mot helsepersonell – sluttrapport - 18/04364-13 Konsernrevisjonens rapport 9/2018 – revisjon av vold og trusler mot helsepersonell – sluttrapport : Sluttrapport Vold og trusler inkludert vedlegg

Overordnet nivå - Nivå 1
Plassering: 1.4.4.2.7

Dok.nr: D22880

Vold og trusler - risikovurdering - veiledning
Gjelder for: Hele SiV
Hovedområde:
Helse- miljø og sikkerhetsarbeid
Dokumenttype:
Retningslinje

Utarbeidet / revidert av:
Psykologisk rådgiver Henriette K. Ringheim, BHT
og HMS-sjef Kirsti W. Ingebretsen
Godkjent av:
HR-direktør Bente Krauss /

Revisjonsnr:
3.02
Godkj.
dato:
11.02.2020

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
1. HENSIKT
Hensikten er å;
 veilede ved risikovurdering i temaet vold og trusler
 gi eksempler på hva som kan gå galt/mulige risikofaktorer
 gi eksempler på mulige forebyggende og skadereduserende tiltak
2. ANSVAR
Leder med personalansvar
3. FREMGANGSMÅTE
Hent fram prosedyren Risikovurdering - HMS/ arbeidsmiljøet/ ytre miljø og malen
Risikovurdering - skjema mal
Hva som er aktuelt å risikovurdere varierer fra seksjon til seksjon og fra yrkesgruppe til
yrkesgruppe. Det er derfor ikke meningen at alle skal risikovurdere samtlige punkter
nedenfor – dette er kun ment som starthjelp/forslag. Det viktigste med risikovurdering er
å komme frem til gode tiltak – å komme frem til «hvordan håndterer vi dette på en god
måte her hos oss».
Eksempler på hva som kan gå galt/mulig risikofaktor
 Fysisk vold/angrep eller forsøk på dette
 Verbal vold – utskjelling og krenkelser
 Spytting
 Trusler
 Fremsatt ansikt-til-ansikt
 Fremsatt via telefon
 Fremsatt via brev/epost
 Fremsatt via internett/sosiale media
 Digital vold
 Negativ omtale på internett hvor ansatt(e) er tydelig identifisert
 Ubehagelige eller truende henvendelser via sosiale media/epost
 Re-innleggelse av pasient som tidligere har utøvd vold/trusler mot ansatte
 Pasienter med delir som utagerer
 Seksuell vold – uønsket berøring eller seksuelt ladede kommentarer, overgrep
 Arbeid hjemme hos pasient/ambulant arbeid
 Alenearbeid
 Arbeid på steder med lite annet personell i nærheten, dårlig mobildekning eller
begrensede varslingsmuligheter – eksempler er underetasjer og kjellere, andre
lokasjoner enn hovedbygg osv.
Forebyggende og skadebegrensende tiltak
Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak som fremkommer av risikovurderingen.
Erfaringsmessig er tiltakene ofte på ulike nivåer - alt fra konkrete tiltak på seksjonsnivå
til kulturjobbing til overordnede tiltak som må løftes i linjen. Ved gjennomføring av tiltak
skal det tas særlig hensyn til:
 Utforming og tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver
 Systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr, f.eks alarm
 Muligheter for tilkalling av hjelp
Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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Vold og trusler - risikovurdering - veiledning


Dokumentnr: D22880
Revisjonsnr: 3.02

Bemanning og bruk av alenearbeid

Eksempler på tiltak:
 Opplæring i krevende kommunikasjon og håndtering av vold og trusler
(situasjonsmestring og sikkerhetstenkning)
 Øve på krevende situasjoner med kolleger
 Fast samsnakk om terskler for hva som aksepteres av atferd og utsagn og hvordan
man håndterer slike situasjoner, f.eks på personalmøter
 Låserutiner
 Vurdere hvordan medikamenter og potensielt farlige gjenstander (sakser, tunge
gjenstander osv) oppbevares
 Gjennomgå aktuelle rutiner slik at alle ansatte er kjent med dem (både fra EK og
personalhåndboka)
 Ha på «sikkerhetsbrillene» på vernerunde slik at det fysiske arbeidsmiljøet blir
tryggere
 Øve på bruk av alarm
 Sikre at nummer til vektertjeneste og politi er lett tilgjengelig
 Bruke BHT til oppfølging av ansatte etter kritiske hendelser eller ved
overbelastningsreaksjoner
 Se Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - poliklinikk
 Se Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - sengepost
4. GENERELT
Definisjonen på en risikofaktor er noe som kan føre til en farlig situasjon.
5. INTERNE REFERANSER
1.1.7.5.1.4.1
Risikovurdering - skjema mal
1.1.7.5.1.4.2
Risikovurdering - HMS/ arbeidsmiljøet/ ytre miljø
1.4.4.2.8
Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - poliklinikk
1.4.4.2.9

Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - sengepost

6. EKSTERNE REFERANSER
Arbeidsmiljøloven
Kap.2. Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler - Arbeidsplassforskriften
7. VEDLEGG

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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Overordnet nivå - Nivå 1
Plassering: 1.4.4.2.8

Dok.nr: D25276

Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko poliklinikk
Gjelder for: Hele SiV
Hovedområde:
Helse- miljø og sikkerhetsarbeid
Dokumenttype:
Retningslinje

Utarbeidet / revidert av:
Psykologisk rådgiver Henriette K. Ringheim, BHT
og HMS-sjef Kirsti W. Ingebretsen
Godkjent av:
HR-direktør Bente Krauss / []

Revisjonsnr:
2.01
Godkj.
dato:
11.02.2020

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
1. HENSIKT
Samle mulige forebyggende og skadebegrensende tiltak for voldsrisiko, slik at ledere og
ansatte på poliklinikker enklere kan vurdere aktuelle tiltak. Hvilke tiltak som er aktuelle
må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
2. ANSVAR
Leder med personalansvar
3. FREMGANGSMÅTE
Mulige tiltak før konsultasjon:
•

Legge timen til gunstig tid på dagen for pasienten, f.eks sent på dagen dersom
pasienten bor et stykke unna eller har en livsstil som medfører forstyrret
døgnrytme.

•

Valg av behandler: har ansattes kjønn/alder noe å si? Bør gravide ansatte unntas?

•

Avgjøre om det bør være to ansatte tilstede.

•

Velge et konsultasjonsrom som har rømningsvei og/eller er i nærheten av andre
ansatte.

•

Unngå ventetid så langt som mulig – dersom forsinkelser oppstår må pasienten få
god informasjon for å skape trygghet og forutsigbarhet.

•

I særskilte tilfeller kan seksjonsleder innhente opplysninger fra kriminalomsorg,
politi eller andre for å sørge for at helsehjelpen kan gis på en forsvarlig måte.

•

Be om følgepersonell fra institusjon, bolig eller kommunalt team.

•

Avklare spesielle hensyn vedrørende posisjon og avstand.

•

Fjerne eller låse inn gjenstander og materiell med skadepotensiale (skarpe,
spisse, tunge gjenstander).

•

Sørge for god informasjonsflyt, slik at alle yrkesgrupper som skal håndtere
pasienten er kjent med aktuelle tiltak.

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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4. GENERELT
5. INTERNE REFERANSER
1.1.7.5.1.4.1
Risikovurdering - skjema mal
1.1.7.5.1.4.2
Risikovurdering - HMS/ arbeidsmiljøet/ ytre miljø
1.4.4.2.7
Vold og trusler - starthjelp til risikovurdering
1.4.4.2.9
Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - sengepost
6. EKSTERNE REFERANSER
7. VEDLEGG

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko sengepost
Gjelder for: Hele SiV
Hovedområde:
Helse- miljø og sikkerhetsarbeid
Dokumenttype:
Retningslinje

Utarbeidet / revidert av:
Psykologisk rådgiver Henriette K. Ringheim, BHT
og HMS-sjef Kirsti W. Ingebretsen
Godkjent av:
HR-direktør Bente Krauss /

Revisjonsnr:
1.02
Godkj.
dato:
11.02.2020

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
1. HENSIKT
Samle mulige forebyggende og skadebegrensende tiltak for voldsrisiko, slik at ledere og
ansatte på sengepost enklere kan vurdere aktuelle tiltak. Hvilke tiltak som er aktuelle må
vurderes i hvert enkelt tilfelle.
2. ANSVAR
Leder med personalansvar
3. FREMGANGSMÅTE
Mulige tiltak:
 Alltid være to ansatte i situasjoner hvor pasienten har økt voldsrisiko.


Alltid dør på gløtt eller åpen i risikosituasjoner, med eller uten ansatt i beredskap på
utsiden.



Alltid være to ansatte inne på isolat.



Ha klare kjøreregler for posisjon og avstand slik at det skapes forutsigbarhet for
pasienten – f.eks hilse i døra før man kommer inn, stå ved fotenden av senga,
begynne stell på den siden av senga som er nærmest døra osv. Vær spesielt bevisst
på posisjon og avstand ved smertestimulering, smertefulle prosedyrer, ved vekking
av pas og ved maskebehandling.



Begrense hvem som forholder seg til pasienten dersom kjønn/alder gjør den ansatte
mer utsatt eller der kontinuitet er viktig for å trygge pasienten.



Unngå at gravide ansatte har kontakt med pasienten.



Ved gjengangere som har somatisk sykdom som raskt blir livstruende ved redusert
egenomsorg (eks. diabetes) eller psykisk sykdom med store somatiske konsekvenser
(eks. omfattende selvskading, gjentatte intokser) så bør det henstilles til
fastlege/kommunal koordinator/behandler i KPR om å lage en felles plan for
håndtering av og oppfølging av pasienten. Noen av disse pasientene har f.eks
kriseplan.



Plasser pasienten på et rom som er mest mulig skjermet for stimuli/støy. Vær også
oppmerksom på hvilke rom som er best egnet med tanke på rømningsvei for ansatte.



Fjerne gjenstander med skadepotensiale fra rommet.



Sørge for at ansatte legger igjen utstyr som sakser og penner m.m som ikke skal
brukes, på et trygt sted utenfor pasientrommet dersom de skal ha nær kontakt med
pasienten.



Dedikert ressurs: fastvakt eller følgepersonell fra bolig/institusjon. Studenter bør ikke
være fastvakter på aggressive pasienter, med mindre de har særskilt kompetanse på
håndtering av aggresjon

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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Jevnlige tilsyn med gitte intervaller (f.eks hvert 90.minutt) for å ha oversikt over
pasientens tilstand og kunne avdekke risikofaktorer tidlig.



Alltid ha med seg telefon dersom man er utenfor seksjonen med pasienten.



Rullere hvilke ansatte som har hovedansvar for pasienten for å unngå slitasje.



Formidle tydelig til pasient og evt. pårørende hvilke henvendelser som skal gå via
seksjonsleder og/eller ansvarlig behandler.



Sørge for at de ansatte har mulighet
risikosituasjoner.



Restriksjoner ovenfor pårørende/besøk – sørge for at alle ansatte følger felles praksis
og er lojale mot besøkstid og andre avgjørelser.



Bruk av engangsservise i papp ved kasting av kopper eller annet servise.



Servere måltider på rom for å skjerme medpasienter og unngå uro og venting for
pasienten i måltids situasjoner.



Dersom pasienten utagerer ved vekking på natt bør ansvarlig lege vurdere å endre
tidspunkt for medisinering dersom dette er mulig slik at man kan unngå vekking på
natt.



Forsøke å unngå lange ventetider og overganger (overflytning til annet rom/seksjon),
dersom pasienten likevel må overflyttes må det sørges for god informasjon og
oppfølging av pasienten. Pasienter med forhøyet voldsrisiko bør ikke være
korridorpasienter.



Lege: Vurdere seponering av medisinsk utstyr som kan utgjøre en fare – f.eks
arteriekran ved vekking av pas. med høy voldsrisiko.



Skrive ut pasienten kun på dagtid – bedre legetilgjengelighet, flere på jobb og enklere
å mobilisere eksterne ressurser (kommune m.m) på dagtid

for å planlegge tilnærmingen

sin

i

Etterarbeid
Tiltakene skal dokumenteres i journal, f.eks gjennom behandlingsplan.
4. GENERELT
5. INTERNE REFERANSER
1.1.7.5.1.4.1
Risikovurdering - skjema mal
1.1.7.5.1.4.2
Risikovurdering - HMS/ arbeidsmiljøet/ ytre miljø
1.4.4.2.7
Vold og trusler - starthjelp til risikovurdering
1.4.4.2.8
Vold og trusler - mulige tiltak ved kjent voldsrisiko - poliklinikk
6. EKSTERNE REFERANSER
7. VEDLEGG

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
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9 Vold/trusler/utagerende adferd er lik som for den ansatte.
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Januar 2020

Avvik/ uønskede hendelser
Viktig informasjon til ansatte på seksjon …..

I perioden januar, februar og mars 2020 er seksjonen vår pilot i bruk av avvikssystemet
med spesielt fokus på ansatthendelser. Så vi trenger at DU skriver avvik når det
oppstår uønskede hendelser!
Målet er at vi skal bli bedre på å lære av uønskede hendelser og sikre et godt
system for læring- og forbedringsarbeid etter alvorlige hendelser med ansatte.
De siste årene har det vært flere alvorlige hendelser med ansatte på SiV. Å forebygge
nye hendelser er en viktig drivkraft bak HMS-arbeidet. Å sikre at avvik fører til læring, og
at denne læringen spres utover i virksomheten er et krevende arbeid. SiV er derfor helt
avhengig av at avvikene som meldes beskriver tydelig, hva som er utfordringsområder
og hvilke mulige tiltak som bør settes inn for å følge opp avviket.
Fra 1.1.20 er det gjort flere endringer i EQS. Blant annet er det lagt inn nye kategorier,
og flervalgslister for å gjøre det enklere å melde. Noen kategorier og spørsmål er fjernet.
Leder skal ved hver eneste hendelse vekte alvorlighetsgraden ved hendelsen, slik det
gjøres med pasienthendelser. Det er også utarbeidet et system for gjennomgang og
rapportering av avvik for å sikre læring på tvers i SiV.
Er du usikker på om noe skal meldes – spør din leder eller rådfør deg med verneombudet
eller en kollega. Behandling av avvik/uønskede hendelser skal ha fokus på system og
ikke på person. Det er en forutsetning for å etablere god meldekultur og få til et
virkningsfullt forbedringsarbeid.
Det skal være trygt å jobbe ved Sykehuset i Vestfold!
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

41/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
20/02444-3

Saksbehandler: Bente Krauss

ForBedring 2020 - hovedresultater
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Medarbeiderens opplevelse av arbeidsmiljø og arbeidsforhold kan påvirke hvordan den
enkelte utfører sitt arbeid. Det er en påvist sammenheng mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur og det er derfor vesentlig å få kartlagt hvordan dette oppleves i de
ulike enheter for deretter å identifisere forhold som må forbedres. Det er dette som undersøkes i denne årlige nasjonale spørreundersøkelsen ForBedring. Saken orienterer styret om hovedresultatene fra undersøkelsen ForBedring 2020 og hvordan det følges opp.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
ForBedring 2020 er den årlige medarbeiderundersøkelsen som kartlegger arbeidsmiljø og
pasientsikkerhetskultur. Det er tredje året undersøkelsen gjennomføres i dette formatet.
Planen var at den nasjonale undersøkelsen ForBedring også i år skulle gjennomføres i
alle landets helseforetak og institusjoner som drives eller har avtale med en helseregion
eller et helseforetak. Undersøkelsen skulle foregå i perioden februar til april, men mange
fikk den avbrutt på grunn av arbeidet med koronapandemien. Helseforetakene har derfor
i år helt ulike forutsetninger for å kunne følge opp. Flere har ikke gjennomført, og det vil
ikke bli noen regionale eller nasjonale sammenligninger i år.
Sykehuset i Vestfold avsluttet undersøkelsen den 16. mars. Da hadde det allerede vært
gitt en ukes utsettelse på grunn av utfordringer med intranettet, og arbeidet knyttet til
koronaepidemien har derfor ikke hatt stor påvirkning på sluttresultatet.
I perioden helseforetakene har vært i gul beredskap, har Sykehuspartners arbeid med å
ferdigstille resultatrapporter vært nedprioritert. Resultatene kom først til SiV 08.05.20
(5-6 uker for sent) og ble sendt ut til alle ledere umiddelbart. Den 15.05.20 ble resultatene lagt ut på intranett tilgjengelig for alle ansatte med informasjon om en justert og
mer fleksibel ramme for oppfølging.
Om rapportene
ForBedring kartlegger ulike forhold som virker inn på pasientsikkerheten og ansattes trivsel, motivasjon, og arbeidshelse. Rapporten som hver enkelt leder mottar gir en oppsummering av svarene, og er et redskap til å iverksette lokalt forbedringsarbeid. Det ligger
som krav til at alle ledere i samarbeid med sine ansatte skal;
1. Utforske resultatene i samarbeid med medarbeidere og lokalt verneombud.
2. Velge ut bevarings- og forbedringsområder
3. Utarbeide tiltak som legges inn i handlingsplanen for egen enhet
Resultatene viser enhetens resultat på en skala fra 0-100. 0 regnes som minst ønskelig/mest belastende og 100 regnes som minst belastende/mest ønskelig
Forberedelser
Det forberedes og motiveres på ulike måter sentralt og lokalt for å skape oppslutning om
å delta i denne årlige undersøkelsen. Formålet knyttes til å delta i forbedringsarbeidet i
det lokale miljøet til beste for både pasienter og ansatte.
Det er et mål å få høyest mulig svarprosent. En høy svarprosent gir et best mulig representativt resultat og det er å anta at har en medarbeider først besvart undersøkelsen, vil
en også være interessert i resultatene og det oppfølgende arbeidet.
En høy svarprosent vil også skape forventninger om at lederen vil følge opp, at det er interesse for den oppfatninger ansatte har og at det er uttalt vilje og ønske om at det skal
gjennomføres konkrete forbedringer. Det er et klart linjelederansvar å følge opp i tråd
med de krav til oppfølging som er lagt.
Justert oppfølging i 2020
Med grunnlag i forsinkelsene og de usikkerhetene som koronapandemien gir, er det lagt
til grunn en justert oppfølging i 2020:
1. Alle ledere skal orientere sine medarbeidere om resultatene for sitt område, og gi informasjon om hvordan undersøkelsen skal følges opp.
2. Den videre oppfølgingen av undersøkelsen kan justeres ut fra arbeidet knyttet til Covid-19-situasjonen og nødvendige smittevernhensyn. Valg av løsning for gjennomføring
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av oppfølgingen som avviker fra de ordinære prosessene vurderes sammen med lokalt
verneombud og kan tilpasses lokalt:








Det kan benyttes fysiske og/eller virtuelle møteplasser innenfor tilgjengelige fysiske eller teknologiske løsninger som engasjerer ansatte i forbedringsarbeidet og
fører fram til lokale forbedringstiltak
For større enheter kan en løsning være å samle ansatte i møter over flere omganger eller få ansatte til å velge ut noen representative ansatte (eller grupper av
ansatte) som deltar i fysiske og/eller digitale møter, og gir sine innspill til fortolkning av resultatene, samt til å utarbeide tiltaksforslag. Dette kan deretter kommuniseres til hele ansattgruppen på en egnet måte, slik at alle gis en mulighet til å
komme med fortolkninger av resultatene og fremme tiltak. Leder kan i samarbeid
med lokalt verneombud prioritere tiltak og setter disse opp på enhetens handlingsplan
Alternativt kan ansatte få en frist for å legge skriftlige forslag til to konkrete forbedringspunkter og to konkrete bevaringspunkter i en postkasse eller per mail.
Leder kan følge opp innspillene og finne tiltak i samarbeid/dialog med verneombud. Dette legges inn i HMS handlingsplan
Individuelle medarbeidersamtale skal primært gjennomføres
Rapportering på HMS-handlingsplaner for 2020 vil gjennomføres som planlagt (1.
tertial 2021)

Det konkrete arbeidet med oppfølgingen av undersøkelsen, gjennomføring av gruppesamtaler og det å finne forbedringstiltak, bør gjennomføres så nær opp til undersøkelsen
som mulig, men gitt situasjonen, er fristen forskjøvet til høsten og settes til 31.10 20.
Resultater
De overordnede resultatene av undersøkelsen gir inntrykk av at det både er stabilt og i
hovedtrekk positive resultater, marginalt bedre enn fjorårets. Men det er ikke mulig å
trekke noen sikre konklusjoner på grunnlag av de disse. Resultatene på overordnet nivå
er kun en temperaturmåling på hovedtemaene i undersøkelsen. På nivåene under vil det
være større og mindre lokale variasjoner og det er disse som det skal jobbes ut i fra.
Resultatene i enkeltseksjoner varierer
Det er når en går dypere inn i resultatene i avdelinger og seksjoner det kommer fram
større variasjoner som slår ut i enten lave eller høye score på enkeltfaktorer. Avvikende
resultater, endringer fra fjoråret, om tiltak som er satt i verk viser seg å gi resultater og
andre variasjoner er nettopp hva som skal være samtaletema lokalt. Det er særlig viktig
å følge opp for å bevare det som er bra, men også sikre at der hvor det er mindre gode
resultater, følges det spesielt opp.
Svarprosent SiV HF
Svarprosenten ved SiV HF har er redusert fra 81% til 79%. Det er likevel 3561 som har
besvart av 4536 mulige respondenter. Dette er et godt utgangspunkt å arbeide ut i fra,
selv om det selvsagt alltid er ønskelig å få høyere andel som ønsker å si sin mening.

Side 3 av 6

41/20 ForBedring 2020 - hovedresultater - 20/02444-3 ForBedring 2020 - hovedresultater : ForBedring 2020 - hovedresultater

Svarprosent på tjenesteområder
Tjenesteområde
SiV
Klinikk psyk helse og rus
Medisinsk klinikk
Kirurgisk klinikk
Klinikk fys med og rehab
Klinikk med diagnostikk
Servicedivisjon
Administrasjon
Prehospital klinikk

Svar % 2020
78
83
71
74
74
89
80
82
89

Svar % 2019
81
82
73
81
76
89
90
82
75

Resultat SiV HF per tema
Skår >=75 i år indikerer hvor mange prosent av de ansatte som har svart «litt enig» eller «helt enig».
Om hva som er undersøkt
Engasjement
Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for
personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn på en rekke ulike prestasjoner. Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det
fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre økonomisk resultat og reduserer
turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. Høy skår indikerer et høyt engasjement
Teamarbeidsklima
Belyser åpenhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper, både internt og
på tvers av enheter. Manglende koordinering og samhandling mellom enheter i sykehus
er et risikoområdet innen pasientsikkerhet som det er viktig å kartlegge. Høy skår indikerer et godt teamarbeidsklima.
Arbeidsforhold
Belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. Det tar
opp ulike belastninger som kan virke negativt inn på motivasjon og helse. Dette er risikoforhold som det er viktig å ha under oppsikt. Høy skår indikerer at det finnes tilstrekkelige med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde og tempo er lite belastende.
Sikkerhetsklima
Kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er. Det belyser forhold som
virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. Høy skår indikerer en god varslingskultur
og åpenhet.
Psykososialt arbeidsmiljø
Tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en
hendelse skulle oppstå. Høy skår indikerer trygt arbeidsmiljø og god håndtering av eventuelle konflikter.
Opplevd lederadferd
Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere. Ledelse har stor betydning for
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høy skår indikerer god ledelse.
Toppleders rolle i sikkerhetsarbeidet.
Høy skår indikerer tillit til at administrerende direktør støtter godt opp om arbeidet med
pasientsikkerheten.
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Oppfølging
Oppfølging av undersøkelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer
og om de ansatte var involvert i oppfølgingen av forrige undersøkelse. Høy skår indikerer
at det arbeides systematisk med forbedringer og at det er en høy grad av involvering.
Resultater i klinikkene
Tema

Resultat 2020

Resultat 2019

81
85
70
81
80
83
59
75
71

80
84
68
80
79
81
59
73
68

Engasjement
Teamarbeidsklima
Arbeidsforhold
Sikkerhetsklima
Psykososialt arbeidsmiljø
Opplevd lederadferd
Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet
Fysisk miljø
Oppfølging

Resultater – tema for hvert tjenesteområde
Tjenesteområde

SiV HF
Klinikk psyk
helse og rus
Medisinsk
klinikk
Kirurgisk
klinikk
Klinikk fys
med og rehab
Klinikk med
diagnostikk
Servicedivisjon
Administrasjon
Prehospital
klinikk

Engasjement

Teamarbeidsklima

Arbeidsforhold

Sikkerhetsklima

Psyksos
Arbmiljø

Opplevd
Led.adferd

Toppleders
rolle
sikk.arb
.

Fysisk
miljø

Oppfølging

81
90

85
84

70
70

81
79

80
79

83
81

59
61

75
75

71
71

81

84

61

80

78

78

51

67

66

82

85

65

82

79

84

51

73

75

83

85

78

85

81

80

70

82

75

83

88

77

88

84

88

68

82

77

82

84

80

82

84

83

77

82

77

87

88

82

83

85

87

72

77

74

80

84

66

80

74

86

61

80

71

Oppfølging av resultatene
Med grunnlag i forsinkelsene og de usikkerhetene som Covidepidemien gir, er det lagt til
grunn en justert oppfølging i 2020.
Grunnleggende er det at alle ledere med personalansvar skal sørge for at det
gjennomføres kvalitativ oppfølging av resultatene fra ForBedring. Resultatene er
«ferskvare» og bør følges opp så tidlig som mulig, men det viktigste er at det blir tatt
opp. I år er det lagt til grunn at det skal skje innen utgangen av oktober.
Medarbeidere har også ansvar for å bidra konstruktivt i det oppfølgende arbeidet slik at
resultatene kan forstås bedre, forbedringsområder identifiseres og at tiltak og handlingsplaner utarbeides, slik at det faktisk skjer forbedringer. Det er forventet at lederne som
hovedregel selv leder de kvalitative prosessene.

Side 5 av 6

41/20 ForBedring 2020 - hovedresultater - 20/02444-3 ForBedring 2020 - hovedresultater : ForBedring 2020 - hovedresultater

Vurdering:
Undersøkelsen ForBedring og metodikken er relativt kjent i organisasjonen. Til tross for
at kan være en fare for at hele oppfølgingen blir en rituell øvelse for de som har gjennomført dette flere ganger, har administrerende direktør allikevel understreket at det er
av vesentlig betydning å følge opp. Det er svært viktig å ta på alvor hvilke oppfatninger
alle medarbeidere har og bruke deres engasjement og kompetanse i videreutvikling av
både pasientsikkerheten og arbeidsmiljø, uavhengig av deres rolle og erfaring i organisasjonen. Deltagelse og medvirkning i det oppfølgende arbeidet er avgjørende for at målrettet forbedringsarbeid skjer.

Side 6 av 6

42/20 Rapportering per mai 2020 - 19/10224-14 Rapportering per mai 2020 : Rapportering per mai 2020

Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

42/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10224-14

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Rapportering per mai 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. Saken omhandler også på konsekvensene av arbeidet med
plan for økning i antall intensivplasser, og arbeidet med Covid-19 pasienter generelt.
Forslag til vedtak:
Styret tar rapporteringen for mai 2020 til etterretning.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
INNLEDNING
Mai isolert har vært en måned hvor driften ved SiV har begynt å bevege seg i retning av
normal drift igjen. Mange områder er i ferd med å normalisere seg, men ved utgangen
av måneden er det fortsatt (minst) tre områder som også inn i juni og gjennom
sommerferien vil gi negative kostnadsavvik (uten at det skaper økte inntekter):
 Antall bemannede intensivsenger økes med en seng
 Akuttsenteret opprettholder to innganger (en for pasienter med mistanke om
Covid-19 og en for øvrige pasienter) med tilhørende økte lege- og pleieressurser
 Det videreføres sengepostdrift der det er avsatt en post til pasienter med Covid19, og en avklaringssengepost hvor pasienter ligger så lenge testresultat ikke er
klart
I tillegg arbeides det videre med opplæring i forhold plan om bemanning av 59
intensivplasser i tråd med planen styret har vedtatt. Det tar særlig ressurser fra
operasjonsstuene, noe som dermed reduserer foretakets operasjonskapasitet. Gitt at
ikke smitten i samfunnet øker igjen, er ambisjonen å komme opp mot budsjettert
aktivitet i ferieperioden, og oppnå vanlig drift fra uke 34. Det er risiko for manglende
måloppnåelse på begge.
Nedenfor gjengis resultatene på vanlig måte, men det er ikke beskrevet tiltak for
forbedring da utviklingen i indikatorer er en konsekvens av den reduserte aktiviteten.
(Korridorpasienter er tatt inn i en annen sak i styremøte.)
Den pasientgruppen som har hatt prioritet etter Corona-pasientene, er kreftpasienter.
Som det framgår av grafene nedenfor i saken, er resultatene bedre i år enn i fjor. Mai
var den første måneden i år med markant lavere antall avsluttede forløp (37
sammenlignet med 63).
AKTIVITET
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VENTETID, FRISTBRUDD OG ETTERSLEP
Det som ikke vises i nedenfor er at SiV er det foretaket i HSØ som har kortest ventetid
for de pasientene som blir behandlet, men som det framgår nedenfor øker ventetiden for
de som står og venter. BUP er et av få fagområder i SiV som hittil i år per mai har en
aktivitet som er omtrent som budsjettert.
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Etterslep
Trendlinjen viser glidende gjennomsnitt for de 4 siste mnd

12000

Mai'20

11394
11364

11000

Andel fristbrudd
Kirurgi 9,6 % Medisin 6,2 % KPA 0,0 % KFMR 2,2 %

8,0 %

10000

7,0 %

8647
8090
7909
7862
7832
7777
8000
7549
7483
7445
7381
7309
7279
7261
7220 7406
7202
7032
7015
6929
6729
7000
6701
6699
6526
6341
6326
6051
5844
6000
9000

6,0 %
5,0 %
2020

4,0 %

5000

2,0 %

4000

1,0 %

3000

jan. 18 mar.
18

mai. jul. 18 sep.
18
18

nov. jan. 19 mar.
18
19

mai. jul. 19 sep.
19
19

nov. jan. 20 mar.
19
20

2019
2018

3,0 %

0,0 %

mai.
20

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

KREFTPAKKEFORLØP
Andel kreftpakkeforløp innenfor normert tid - SiV forløp
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Alle andre forløp er innenfor kravet om 70%. (Den rød søylen er høyere enn den
grønne.) Forløp med få pasienter er samlet under Øvrige.
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SYKEFRAVÆR OG BEMANNING

Månedsverksutvikling
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BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING
Regnskap mai 2020
Basistilskudd
ISF inntekter, egen region
ISF inntekter, gjester
Polikliniske inntekter
Øremerkede tilskudd
Andre inntekter
DRIFTSINNTEKTER
LØNNSKOSTNADER
Varekostnad
Andre driftskostnader
DRIFTSKOSTNADER
Finans
Avskrivninger
RESULTAT

Hittil Faktisk
-1 407 754
-495 511
-20 461
-185 563
-11 830
-66 724
-2 187 843

Hittil Budsjett
-1 407 754
-556 456
-28 819
-216 638
-11 234
-67 944
-2 288 845

Avvik
-60 945
-8 358
-31 075
596
-1 220
-101 002

1 392 166

1 387 721

-4 445

444 559
288 063

451 061
274 166

6 502
-13 897

2 124 788

2 112 948

-11 840

-1 380
72 162

-2 062
69 718

-682
-2 444

7 727

-108 241

-115 968

Etter to måneder med ca. 50 mill kr i negativt budsjett avvik i hver av månedene, er
avviket i mai ned mot det halve. Når foretaket i tillegg hensyntar redusert
arbeidsgiveravgift (10,1%), blir det negative budsjettavviket i mai isolert 17 mill kr.
Tilsvarende tall hittil i år er 116 mill kr. Av dette utgjør ca. 100 mill kr brutto reduserte
aktivitetsinntekter. Tallene gjenspeiler kommentarene i innledningen av saken.
Reduserte gjestepasientkostnader og H-resepter bidrar også til mindre negativt
budsjettavvik i mai isolert. Etter at disse kostnadene har vært over og på budsjett i
mars og april, er de i mai isolert snaue 10 mill kr lavere enn budsjett.
Inkludert i lønnskostnadene er det fortsatt avsatt for refusjoner grunnet Coronakarantene og generelt kortere arbeidsgiverperiode. Private bedrifter har fortrinnsrett hos
NAV til å få behandlet sine søknader om dette, noe som betyr at SiV ikke sikkert vil vite
omfanget av sine refusjoner før en gang etter sommeren. Det er inngått nye sentrale
lønnsavtaler som gjør at noe av det negative lønnsavviket skyldes et høyere lønnsnivå.
Det er gjort avsetninger i tråd med det budsjetterte lønnsoppgjøret også i denne
rapporteringen.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

43/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
20/00692-2

Saksbehandler: Jon Anders Takvam

Pasientsikkerhet og kvalitet i Sykehuset i Vestfold HF - status
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Hensikten med saken er å redegjøre for styret i SiV om arbeidet med pasientsikkerhet og
kvalitet i Sykehuset i Vestfold HF.
Forslag til vedtak:
Styret for SiV tar saken til orientering.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
14. mai 2019 behandlet styret sak 41/19 Nasjonalt indikatorsett og oppfølging av et
mindre utvalg indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet. Saken dreide seg om hvordan
styret ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) kan arbeide med styringsinformasjon om kvalitet- og pasientsikkerhet.
Styret fattet følgende vedtak i saken:
1. Oppdrag og bestilling – styringsmålene
a. Disse indikatorene foreslås det å rapportere på som tidligere, i ordinær rapportering i hvert styremøte.
2. Nasjonale kvalitetsindikatorsett / kvalitetsregistre og andre kilder
a. Fortløpende informere styret etter oppdateringer av indikatorsettet på eventuelle indikatorer der SiV skiller seg ut, både negativt og positivt.
3. Administrerende direktør legger årlig frem for styret en større samlet gjennomgang
av kvalitetsarbeidet ved helseforetaket.
Denne saken dreier seg om å legge frem for styret en samlet gjennomgang av kvalitetsarbeidet ved helseforetaket.
Satsingsområde 1 Pasientsikkerhet og kvalitet
I forbindelse med Torp-konferansen i 2018 ble det besluttet seks innsatsområder for Sykehuset i Vestfold HF. De seks innsatsområdene er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pasientsikkerhet og kvalitet
Produksjons-, prosess- og ressursplanlegging og styring
Organisasjonsutvikling
Ledelses- og lederutvikling
Medarbeidere
Kompetanse

Innsatsområdene 2 – 6 skal alle støtte opp under innsatsområde 1, Pasientsikkerhet og
kvalitet.
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Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet er et kjerneområde for SiV. SiV skal sikre at
god pasientbehandling og god pasientopplevelse erfares fra første møte. SiV skal bygge
en kvalitetskultur, der det legges til rette for å gjøre ting riktig første gang, og dermed
oppnå maksimal helsegevinst og unngå unødig skade. Økt bruk av presisjonsmedisin vil
bidra til dette. Kvalitetsforbedring skal skje gjennom en kontinuerlig prosess, både på
system-, gruppe- og på individnivå. SiV jobber aktivt for at brukerstemmen skal bli tydeligere.
Pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeidet ved SiV skal sikre at nasjonale og lokale mål om
målrettet og samordnet innsats for trygge og sikre tjenester nås i SiV. Arbeidet skal som
et minimum bidra til at SiV oppnår krav i Oppdrag og Bestilling (OBD) samt målsettinger
i Utviklingsplanen for SiV 2018-2035.
I plan for pasientsikkerhet og kvalitet er det gitt føringer for ledelse og kultur, kompetanse, nasjonale satsinger og systemer og strukturer med anbefalinger om lokale tiltak rettet mot hvert av disse områdene. Videre er det konkretisert innsatsområde for 2020 med
felles innsatsområde Trygg utskriving. For 2021 vil viktigste satsingsområde være Trygg
innskriving.
Hva er god kvalitet
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre skriver at man med kvalitet i helsetjenesten forstår «…..i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker
sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt
dagens kunnskap og ressursrammer. Med helsegevinst menes både å forbli frisk, å bli
frisk, å mestre livet med sykdom og å mestre slutten av livet».
Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved at de er:
 Virkningsfulle (fører til en helsegevinst)
 Trygge og sikre (unngår uønskede hendelser)
 Involverer brukerne og gir dem innflytelse
 Er samordnet og preget av kontinuitet
 Utnytter ressursene på en god måte
 Er tilgjengelige og rettferdig fordelt
Samtidig er det ikke mulig å gi et objektivt mål på kvalitet. Høy overlevelse, kort ventetid
på behandling, få sykehusinfeksjoner og god kommunikasjon mellom sykehusene, pasientens fastlege og helse- og omsorgstjenesten i kommunene er alle eksempler på forhold
som bidrar til den totale kvaliteten på helsetjenesten.
Informasjon om kvalitet som grunnlag for forbedringsarbeidet.
Foretaket har flere kilder til relevant informasjon om pasientsikkerhet og kvalitet, blant
annet:
 Avviksmeldinger og –system
 GTT (global trigger tools)
 NPE (Norsk Pasientskade Erstatning)
 Nasjonalt kvalitetsindikatorsett (174 indikatorer)
 Kvalitetsregistre (lokale og nasjonale)
 Pasient- og brukertilbakemeldinger
o Herunder Hva er viktig for deg
 Internrevisjonens arbeid
Basert på informasjon fra blant annet disse kildene, identifiseres områder for lokalt forbedringsarbeid ved SiV. Tiltak utarbeides og iverksettes, følges opp og måles.
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Avviksmeldinger
Alle helseforetak har et system der uønskede hendelser og / eller forhold som har ført til
eller kan føre til skade på pasienter, ansatte, miljø og materiell registreres. Det er med
andre ord ikke bare brudd på regelverk eller krav som skal registreres som avvik. Generelt ønsker man rapportering på alle forhold som ikke bør skje igjen og alt som kan bidra
til forbedring og reduksjon av risiko. Forhold med ubetydelig konsekvens behøver ikke
rapporteres, men hvis det er snakk om gjengangere, bør også disse rapporteres selv om
de hver for seg kan ha liten betydning.
Antall meldte hendelser ved SiV i 2019 økte svakt sammenliknet med 2018; 2 789 mot
2 670 hendelser. De fleste hendelsene har sammenheng med at prosedyrer ikke er fulgt,
ikke er gjennomførbare eller ikke finnes (20 %), kjent årsak / kalkulert risiko (17 %) og
manglende kommunikasjon / samhandling mellom ansatte eller mellom pasient og ansatt
(13 %).
Alle meldte hendelser tas opp i lokale kvalitetsgrupper på seksjonsnivå. Ved behov behandles de videre i klinikkenes kvalitetsutvalg før eventuell oversendelse til pasientskadeutvalget, PSU. PSU er underlagt hovedkvalitetsutvalget (HKU) i SiV.
Avviksmeldinger i seg selv bedrer ikke pasientsikkerhet, men de kan danne grunnlag for
et arbeid som fører til økt pasientsikkerhet. Dette forutsetter at avvik rapporteres og
analyseres for å finne bakenforliggende årsaker til avvikene. Først da kan man utarbeide
målrettede tiltak for å øke pasientsikkerhet og kvalitet ved SiV.
For å øke grad av læring tilbake og på tvers i organisasjonen av hendelsene vil PSU i
større grad fremover sammenstille saker i tema og utarbeide læringsnotat som drøftes
og publiseres.
Global trigger tool (GTT)
GTT er en internasjonalt anerkjent og standardisert prosedyre for å gjennomføre strukturert journalundersøkelse ved somatiske sykehusopphold Det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet (2014 – 2018) hadde som mål å redusere andelen sykehusopphold med
pasientskade med 25 % fra 2012 til 2018 målt gjennom GTT. Denne målsettingen inngår
også Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til de regionale helseforetakene.
Fra 2010 er andel sykehusopphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste i
Norge offentlige. GTT sier ikke noe om hvorvidt pasientskaden kunne vært unngått eller
ikke. Imidlertid regner man med at rundt halvparten av alle pasientskader kunne vært
forebygget.
GTT deler skadenes alvorlighetsgrad inn i følgende kategorier:
 Kategori E: Forbigående skade som krevde behandling
 Kategori F: Forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold
 Kategori G: Langvarig skade / varig mén
 Kategori H: Livreddende tiltak nødvendig
 Kategori I: Pasienten døde
Det granskes årlig 480 journaler ved SiV, 240 Medisinsk klinikk og Kirurgi klinikk.
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Medisinsk klinikk hadde i årene 2014 – 2017 en betydelig reduksjon av andel innleggelser med pasientskade. I 2018 økte imidlertid andelen og denne økningen holder seg også
i 2019. De mest vanlige skadetypene i Medisinsk klinikk er:
 Trykksår
 Legemiddelrelatert skade
 Infeksjoner (nedre luftveier, urinvei og «andre infeksjoner»)
Kirurgisk klinikk har en tilnærmet uendret utvikling perioden, men med en økning i 2019.
De hyppigst forekommende skadetypene er:
 Postoperativ blødning / hematom
 Legemiddelrelatert skade
 Infeksjoner (urinveis)
I 2019 er det kun identifisert skader i kategori E og F.
Medisinsk og kirurgisk klinikk har utarbeidet handlingsplaner for reduksjon av skader
basert på GTT. Dette rapporteres regelmessig i HKU.
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Tall fra NPE viser for SiV en økning i antall erstatningskrav i 2019. Gjengangerne blant
erstatningskravene er skader på grunn av feilbehandling, feilaktige diagnoser, feilmedisinering, sykehusinfeksjoner og feil under operasjoner. Endel klager gjelder også situasjoner der diagnosen ble stilt for sent.
Andelen erstatningskrav mot SiV der pasienten fikk medhold, var 16 % i 2019 (14 % i
2018). Tilsvarende andel for landet i gjennomsnitt var i samme periode 21 %. NPE betalte i 2019 ut 22,8 millioner kroner i erstatning fra SiV HF. Egenandelen til sykehuset var i
2019 på 1 255 916 kroner.
I alle NPE-saker uttaler seksjonen som er påklaget seg til NPE som del av saksbehandling. Der det er klinikkovergripende klage koordinerer kvalitetsenheten uttalelse til NPE. I
medholdsakene får seksjonen kopi av beslutning fra NPE.
Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem
Helsedirektoratet har siden 2012 hatt et lovpålagt ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten. Ansvaret er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §12-5 og spesialisthelsetjenesteloven §7-3.).
En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det
området som måles. De nasjonale kvalitetsindikatorene er et sett av slike indirekte mål
som skal måle hvorvidt helsetjenesten leverer kvalitet etter definerte kriterier. Det er
vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:
 Strukturindikatorer (rammer, ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre
m.m)
 Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling)
 Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)
Til sammen skal kvalitetsindikatorene si noe om den samlede kvaliteten innen utvalgte
områder av helse- og omsorgstjenesten. Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende, helsepersonell, ledere og politikere og befolkningen generelt skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten.
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Som ledd i arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste er regimet rundt nasjonale
kvalitetsindikatorer i endring. Frem til 2015 hadde man 30 indikatorer hvorav 14 var omfattet av tertialvis oppdatering. I dag består Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem av 174
indikatorer og antallet indikatorer både utvides og revideres stadig. 90 av indikatorene
ble oppdatert 7. mai i år:

Enkelte indikatorer oppdateres ofte, mens andre indikatorer, som fem års overlevelse
etter utvalgte sykdommer, oppdateres sjelden. Målet fra Helsedirektoratet er månedlige
oppdateringer på de indikatorene der dette gir mening.
Oppsummert Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-systemet)
• NKI er i stadig endring
• Gått fra noen få indikatorer med syklisk oppdatering av resultater
• Til pt 174 indikatorer med uregelmessig oppdatering
• Varierende legitimitet hos helsepersonell grunnet få resultatindikatorer
Resultater fra Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem – et utvalg sentrale indikatorer
Som nevnt over kan man kategorisere kvalitetsindikatorene i hhv strukturindikatorer,
prosessindikatorer og resultatindikatorer. Oppsummerende er det mange gode resultater
for SiV for eksempel færrest fødsler med komplikasjoner og større inngrep i landet. Det
er flere gode resultater innenfor slagbehandling, diabetesomsorg for både barn og voksne, overholdelse av pasientenes rettigheter både innenfor somatikk og psykisk helse og
rusbehandling, pakkeforløp kreft og infeksjoner. Det er imidlertid ikke gode resultater på
enkelte viktige indikatorer som for eksempel enkelte av indikatorene for fem års overlevelse etter kreft, bruken av bredspektret antibiotika, individuell plan med schizofreni og
tid fra innleggelse for hoftebrudd til pasienten er operert. I styresak 14/19 presenterte
man resultatene for fem års overlevelse etter kreft. Disse indikatorene er ikke oppdatert
med 2019-data, og presenteres ikke på nytt i denne saken.
Forbruk av bredspektrede antibiotika i sykehus
Å redusere unødvendig bruk av antibiotika er et av de viktigste tiltakene for å hindre
spredning av antibiotikaresistens, og dermed bevare virkningen av antibiotika. Nasjonal
handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har satt mål om 30 prosent reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika innen utgangen av 2020 sammenlignet med
bruken i 2012. Forbruket i 2012 var på 17,7 definerte døgndoser (DDD) per 100 liggedøgn. Målet for 2020 er 12,3 DDD per 100 liggedøgn.
Det er etablert et tverrfaglig sammensatt Antibiotika-team i SiV som samordner lokale
tiltak, registrerer forbruk og som samarbeider med regional satsing på antibiotikasty-
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ringsprogram. Leder for antibiotika-team i SiV har ledet ekspertgruppe i den regionale
satsingen.
Dersom man ser på resultatene for året 2019 samlet, ligger nasjonalt forbruk av antibiotika på 14,9 DDD per 100 liggedøgn. Dette er en reduksjon på 15,8 prosent fra 2012. For
SiV forbruket 19,3 DDD pr 100 liggedøgn. Til tross for at dette forbruket er høyest i landet, representerer det likevel en reduksjon 22,2 % sammenlignet med 2012

Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 og 48 timer
Hoftebrudd forekommer hyppig, særlig hos eldre. Om lag 70 prosent som rammes er
kvinner. Hoftebrudd har alvorlige konsekvenser for pasienten med smerter og ubehag,
men også i tapt evne til å bevege seg, redusert livslengde, økt behov for hjelp og institusjonsomsorg. I tillegg kommer samfunnsmessige økonomiske konsekvenser knyttet til
behandling og omsorg. Hoftebrudd behandles med operasjon, enten i form av nagling
eller proteseoperasjon.
Det har lenge vært antatt at det er hensiktsmessig å operere hoftebruddspasienter så
fort som mulig. Nyere studier peker derimot i retning av at det ikke er noen grunn til å
forsere inngrepet innen de første 24 timene. Det er argumenterer for å bruke tid til å
utrede og behandle pasienten. Det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å sette av
tid til å foreta en legemiddelgjennomgang og forberede pasienten på inngrepet med hensyn til ernæring og væskebalanse. Det er imidlertid indikasjoner som tilsier at en ventetid
på over to døgn er uheldig. Denne kvalitetsindikatoren viser derfor andelen pasienter
som har blitt operert både innen 24 og 48 timer.
Resultatet for hele landet er 59,2 % innen 24 timer, for SiV er resultatet 40,0 %:
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Resultatet for hele landet er 90,1 % innen 48 timer, for SiV er resultatet 81,2 %:

Trombolysebehandling
Styret er tidligere holdt oppdatert om status på indikatoren Trombolysebehandling ved
blodpropp i hjernen. Årlig legges om lag 12 000 personer i Norge inn i sykehus med akutt
hjerneslag hvert år. De fleste av disse er over 70 år. Hjerneslag oppstår ved en akutt
svikt i blod og oksygentilførsel til et område av hjernen som oftest forårsaket av en blodpropp i en blodåre i hjernen (85-90 prosent). Dette fører da til en skade i hjernen, et
hjerneinfarkt. Rask og riktig behandling kan begrense størrelsen på skaden, og dermed
redusere de alvorligste konsekvensene av et hjerneinfarkt.
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Resultatet for hele landet er 17,1 % og for SiV er resultatet 18,4 %:

Målsettingen for indikatoren er at minst 20 prosent av pasientene med akutt hjerneinfarkt skal få intravenøs trombolysebehandling innen 4,5 time fra symptomdebut.
Korridorpasienter er en typisk prosessindikator det har vært mye arbeid med ved SiV HF.
Indikatorene inngår i NKI og for 2019 er resultatet ved SiV sammenliknet med andre helseforetak:
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Utviklingen pr måned:

Situasjonen med korridorpasienter er i all hovedsak knyttet til Medisinsk klinikk. Det pågår et arbeid ved SiV for å redusere både antall og andel korridorpasienter. Arbeidet viser blant annet varierende forståelse for hvorfor man velger å måle dette på den måten
indikatoren sier man skal måle, varierende forståelse for hvorfor indikatoren er viktig å
følge samt manglende kjennskap til prosedyrene for hva man skal registrere og hvordan
man skal gjøre det.
Nasjonale kvalitetsregistre
Medisinske kvalitetsregistre er registre hvor opplysninger om utredning, behandling, oppfølging og resultater av helsehjelp til en avgrenset og klart definert pasientgruppe samles
og behandles.
Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å utarbeide statistikk, forskning
og analyser for derigjennom å bidra til bedre kvalitet for pasienten, samt minske uønsket
variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Videre skal informasjonen fra registrene
også kunne brukes til planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgstjenesten og
–forvaltningen slik Intensivregisteret benyttes under pågående Covid-19 utbrudd.
Det er i dag 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge. At et register er nasjonalt
innebærer at det samler inn data fra alle sykehusene i Norge.
Medisinske kvalitetsregistre blir i de fleste tilfeller etablert av fagmiljøer i helsetjenesten.
Dette innebærer både en styrke og en risiko. En styrke fordi det er fagmiljøet selv som
ser behovet for et register og tar eierskapet til det. En risiko fordi registerets eksistens
og relevans blir avhengig av ildsjeler som ikke brenner evig. Ved etablering av et kvalitetsregister defineres og avgrenses den aktuelle pasientgruppen, og det avklares hvilke
forhold rundt kvalitet man ønsker mer kunnskap om. Basert på dette defineres faglig
relevante kvalitetsindikatorer som registreres for hver pasient.
Det er stadig flere registre som nå inkluderer pasientrapporterte data. Dette er registreringer fra pasienten selv og er viktige mål på hvordan pasienten opplever sin helse og
livskvalitet etter behandling, samt erfaringer fra behandlingsforløpet.
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SiV har i arbeidet med Pasientsikkerhet og kvalitet som ambisjon i større grad å nyttiggjøre oss informasjon fra kvalitetsregistrene i vårt lokale forbedringsarbeid. Det er likevel
ikke til å legge skjul på at de nasjonale kvalitetsregistrene representerer en utfordring for
praktisk anvendelse i lokalt forbedringsarbeid, ved at de oppdateres sjelden og ved at
flere av dem har lav dekningsgrad.
Vurdering:
Kvalitetsarbeid i SiV baserer seg på mange ulike kilder til data og forbedringsområder.
For de ulike rapporteringssystemer har SiV etablert gode strukturer for rapportering. Det
er en utfordring å endre adferd i organisasjonen basert på avvik og hendelser som medfører pasientskade eller redusert pasientsikkerhet. I de tilfeller man innfører ny teknologi
for å understøtte klinisk logistikk og faglige beslutninger, må man samtidig være seg bevisst at systemene i seg selv ikke skaper endring, men de kan legge forholdene til rette
for endret atferd. Det er med andre ord atferdsendringen som gir bedre pasientsikkerhet
og kvalitet, ikke systemer eller organisering. Systemer og organisering er kun virkemidler for oppnå endret atferd hos organisasjonens ansatte som igjen skal øke pasientsikkerhet og kvalitet. Det arbeides derfor for å fremme læring blant SiV sine ledere og ansatte basert på de verdier de ulike rapporteringene gir oversikt over. Dette setter krav til
ledere og systematisk arbeid for å heve kvaliteten på spesielt utsatte områder der SiV
ikke oppfyller de kvalitetskrav som stilles for god og pasientsikker sykehusdrift.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

44/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
20/00435-77

Saksbehandler: Jon Anders Takvam

Covid-19 og opptrapping av elektiv virksomhet
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Hensikten med saken er å redegjøre for styret i SiV arbeidet med å gjenoppta elektiv
virksomhet for å gi et forsvarlig helsetilbud til øvrige pasientgrupper som SiV har sørgefor ansvar for i opptaksområdet under pågående pandemi covid-19. Oppdraget å opprettholde beredskapsnivå til inntil 56 (59) intensivsenger og totalt 205 senger til behandling
av covid-19 syke er fortsatt gjeldende.
Forslag til vedtak:
Styret i SiV tar saken til orientering.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
I forbindelse med covid-19 pandemi fikk SiV i oppdrag å etablere inntil 56 + 3 intensivsenger og sengekapasitet for covid-19 pasienter totalt 205 senger. Det ble satt ned egen
prosjektgruppe som arbeidet frem planverk samlet for SiV til å innfri dette kravet innen
frist 14.04.20. I denne fasen av pandemien var det svært høye reproduksjonstall (R) for
Norge og det medførte estimering av smittetopp allerede i april 2020. Det ble innført besøksforbud i sykehus og anbefaling om å unngå pasientoppmøter der det ikke var strengt
nødvendig. Disse tiltakene og fokus på beredskap medførte et betydelig fall i elektiv aktivitet for nær alle pasientgrupper.

Figur viser oversikt over utvikling av sykehusopphold innen somatikk i SiV, figur under
viser konsultasjoner for KPA i 2020

Innføring av strenge tiltak i befolkningen nasjonalt innført fra 12.03.20 medførte imidlertid et fall i R-tallet og nye prognoser viste at en forventet smittetopp ville kunne komme
senere på høsten 2020. Fortsatt er oppdraget å planlegge for høyeste scenario, men en
økende bekymring for mangel på helsetilbud til andre grupper enn covid-19 pasienter
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medførte at SiV fikk et nytt oppdrag 23.04.2020 om å sørge for å gjenoppta så mye elektiv virksomhet som mulig. Utfordringen for SiV er nå å klare å håndtere disse 2 oppdragene samtidig. Hver enkelt klinikk har utarbeidet planer for opptrapping av elektiv virksomhet.
Etablering av besøksforbud har gitt SiV anledning til å ta nye kommunikasjonsformer i
bruk. Telefonkonsultasjoner og etter hvert videokonsultasjoner, når trygg teknisk løsning
forelå, er etablert innen mange fagfelt. Spesielt gjelder dette innen KPA og KFMR men
også i andre deler av virksomheten. Dette er en modernisering og effektivisering av helsetjenestetilbudet som er positivt mottatt av pasientene. Utfordring nå er å videreføre
denne type konsultasjoner også fremover nå når besøksforbud er opphevet.

Figur over viser alternative konsultasjonsformer i KPA, figur under viser utvikling innen
somatikk i 2020

Det største fallet i aktivitet har vært på områdene dagopphold og polikliniske konsultasjoner da dette i stor grad er planlagte aktiviteter som i pandemi har vært nødvendig å
nedprioritere. Denne aktiviteten er vesentlig å løfte for å unngå lange ventetider og fristbrudd fremover.
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Figur over viser utvikling av somatiske dagopphold i SiV 2020. Figur under viser tilsvarende for polikliniske opphold, somatikk.

Arbeidet med økning i elektiv aktivitet er påstartet i alle deler av SiV. Følgende status og
tiltak foreligger:
KFMR
Status per 020620. SiV har som første HF i HSØ etablert covid-19 forløp som inkluderer
rehabilitering, også tidlig rehabilitering. Dette forløpet danner utgangspunkt for et arbeid
med regionalt pasientforløp som ledes av klinikksjef KFMR.
• Ventelister – størst på fys med (666)
• Gått tregt å få inn elektive pasienter på døgn
• Økt etterspørsel på «dårligere» pasienter som trenger over sømløst og som
trenger lengre opphold
• Avgitt mye personale til følgetjeneste og testing
• Etablert rehabiliteringstilbud til Covid -19
• Flyttet legeressurser til Tønsberg
• Tilpasninger på grupper, basseng m.m
• Utstrakt bruk av videokonsultasjoner
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Plan for videre opptrapping
• Døgn: tre ukers normal drift nå, så sommerdrift
• Normal drift fra medio august – døgn
• Normal drift poliklinikk og grupper
• Legeressurs i Tønsberg?
• Vurdere kveldspoliklinikk
• Fortsette videokonsultasjoner i utstrakt grad
KPA
KPA har per 020620 tilnærmet normal aktivitet. Det planlegges for å ta igjen etablert etterslep inne utgangen av 2020. Økt bruk av samme-dags utredning vil nominelt gi noe
lavere aktivitet i rapportering til HSØ. Fortsatt bruk av alternative kommunikasjonsmåter.
Kirurgi
Kirurgi er det fagområdet som er aller mest berørt av beredskap og kapasitet. Avhengighet mellom intensivkapasitet og operasjonskapasitet er en utfordring da en i stor grad
benytter personell fra begge enheter i beredskapsarbeidet. I tillegg er det ikke alle konsultasjoner som egner seg for alternative kommunikasjonsmåter innen de kirurgiske fag.
Følgende tiltak arbeides med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilbakeføring av utlånt personell
Ytterligere vurdering av ventearealer (smittevern)
Airview – c-pap, avstandsoppfølging av pasienter
Øker der det er mulig i forhold til operasjonsaktivitet
Arbeider for økt aktivitet i sommer der det er mulig (noe lavere kapasitet operasjon i sommer)
Fokus på innkalling – fast time – redusere dobbeltarbeid, SMS-innkalling.
Kveldspoliklinikk?
Evt fremme forslag til økning av ressurser for å øke aktivitet

Figur viser antall operasjoner utført i SiV 2020
Det planlegges for full drift fra uke 34 under forutsetning av at det er frigjort tilstrekkelig
sengekapasitet til kirurgiske pasienter.
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Medisin
De indremedisinske fagområder er mest berørt som følge av endringer i arbeidsplaner og
vaktordninger for leger som binder opp arbeidstid i vakt/smitteavklaring (og mindre tilgjengelig kapasitet til poliklinikk). Fagområdene Hab, nevrologi og barn er i mindre grad
berørt.
•
•
•

Fortsatt redusert aktivitet, men kompensert av «indirekte aktivitet»
Økt ventetid, etterslep og fristbrudd innen flere fagområder
Forskjeller mellom avdelinger og seksjoner.

Tiltak: Primærfokus er forsvarlig helsehjelp og økt aktivitet.
•
•
•
•
•

Jevnlig leder- og aktivitetsoppfølging
Løpende vurdering av beredskapsnivå og arbeidsplaner/vaktordninger
Ikke realistisk å forvente innhenting av etterslep i sommerferieperioden
Bruk av kveldspoliklinikk innenfor enkelte fagområder i mai-juni.
Rekruttering: ansette leger i midlertidige stillinger som pandemitiltak? (fra ca 1.
sept) – som tiltak for å motvirke effekter av arbeidsplaner/vaktordninger.

Vurdering:
Pandemi covid-19 har i stor grad påvirket aktivitet i SiV så langt i 2020. Initiale prognoser og nasjonale føringer medførte behov for betydelig reduksjon av planlagt aktivitet. All
øyeblikkelig hjelp og pakkeforløp kreft har i SiV vært ivaretatt på ordinært vis gjennom
hele perioden. Endrede prognoser og R-tall har medført at SiV også har fått i oppdrag å
øke elektiv aktivitet så mye som mulig. For mange fagområder planlegges det for ordinær drift og aktivitet etter gjennomført sommerferieavvikling. Fra uke 34 planlegges derfor for normal aktivitet og de ulike klinikkene har startet planleggingsarbeidet for dette.
Alle disse planene må til enhver tid vurderes opp mot utvikling i pandemi covid-19 og må
kunne endres på kort varsel for å ivareta en økt beredskap dersom smittesituasjonen
endres i befolkningen.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

45/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-54

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Brukerutvalgets leders orientering 18.06.2020
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Brukerutvalgets leder gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.
Forslag til vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

46/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-55

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Administrerende direktørs orientering 18.06.2020
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og
temaer, som styret bør være kjent med.
Forslag til vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

47/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-56

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Status for eksterne tilsyn og revisjoner juni 2020
Vedlegg: Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner
Hensikten med saken:
Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner,
både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å
holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, hva som eventuelt er
notert som avvik, og når sakene forventes lukket.
Forslag til vedtak:
Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr juni 2020 til orientering.

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

Tema

Revisjon
utført

Beskrivelse avvik

Status

Merknad

Riksrevisjonen

Forvaltningsrevisjon av
myndighetenes arbeid
med å sikre god behandling og oppfølging av
personer med psykiske
plager og lidelser

Pågår

-

Pågår

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

Riksrevisjonen

Forvaltningsrevisjon av
investeringer i bygg og
medisinsk-teknisk utstyr
i helseforetakene

Pågår

-

Pågår

Riksrevisjonen har bedt om en
lang rekke dokumenter, som
nå er oversendt.

Sandefjord k

Postalt tilsyn Søndre
Vestfold DPS avd Preståsen

Pågår

-

Pågår

Svarfrist 28.05.2020

DNV GL

Periodisk revisjon

Uke 5/20

1. Merking og lagring av kjemikalier
2. Håndtering av kjemikalierester, avvik fra rutinen,
patologen
3. Manglende varsellampe for Xylolkum - patologen
4. Systematikk for oppdatering av stoffkartotek,
opplæring i, og bruk av stoffkartotek fremstår som
noe mangelfull.
5. Avfallshåndtering - Under befaring i flere enheter
ble det avdekket mangelfullt eller feil sortert avfall

Pågår

Helsetilsynet

Tilsyn med medisinsk og
helsefaglig forskning på
mennesker- egenvurdering

Svar sendt

-

Svar sendt

Riksrevisjonen

Kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Våren 2020

-

Revisjon varslet
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Utførende
organ

Tema

Revisjon
utført

Beskrivelse avvik

Status

Merknad

FM Agder

Tilsyn med spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter

Utsatt

-

Utsatt

Utsatt til 2021

Riksrevisjonen

Dokument 3:5 (20162017) Riksrevisjonens
undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

-15.04.20

-

Utsatt

Utsatt inntil videre
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

48/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-57

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Status for oppfølging av styrevedtak juni 2020
Vedlegg: Særskilt oppfølging av styrevedtak
Hensikten med saken:
Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som forutsetter særskilte tiltak.
For to av sakene bør tidsplan for styrebehandling avklares, herunder spørsmålet om tidspunkt for styreseminar.
Forslag til vedtak:
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr juni 2020 til orientering, med
oppdatering av tidspunkt for behandling.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Sykehuset i Vestfold HF
Særskilt oppfølging av styrevedtak
Sist
styrebeh

Saksnr

Sakstittel

Vedtak

Status

Forventet
styrebeh

Merknad

24.10.2019

87/19

Legemiddelmangel
og –beredskap aktuelle utfordringer knyttet til leveringssikkerhet for
legemidler

Møtebehandling:
Styreleder Per
Christian Voss ba
om at SiVs beredskapsorganisering
blir et orienteringstema i et styremøte
tidlig i 2020.

Åpen

??

Avklares i
styremøte
18.6.20

19.12.2019

117/19

Nasjonalt kvalitetsindikatorsett og
oppfølging av et
mindre utvalg indikatorer for kvalitet
og pasientsikkerhet

2. Administrerende
direktør bes i et antall senere møter
benytte enkelte av
kvalitetsindikatorene til å belyse
områder der kvalitetsforbedring bør
oppnås.

Åpen

18.06.2020

27.02.2020

6/20

Tiltak for å unngå
korridorpasienter

Premiss: Styret ba
om at det til neste
møte blir gitt en
sammenlikning av
antall senger ved
Sykehuset i Vestfold HF og andre
helseforetak, relativt til befolkning i
respektive opptaksområder.

Åpen

??

Avklares i
styremøte
18.6.20
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

49/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-58

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Styrets årsplan 2020 - oppdatering pr juni
Vedlegg: Styrets årsplan 2020, oppdatert pr. juni
Hensikten med saken:
Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19. Her følger oppdatert
versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2020.
Oppdatering av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte.
Forslag til vedtak:
Styret tar oppdatert årsplan 2020 til orientering.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Møtedato/
Oppmeldt sak
17. september 2020
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. juni 2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. august 2020
Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021
Konsernrevisjonens rapport 9/2018 – Revisjon av vold og trusler mot
helsepersonell – sluttrapport
Erfaringer med nytt psykiatribygg etter ett års drift
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2020 - oppdatering
Referatsaker
Lønnsregulering for administrerende direktør 2020

Merknad

inkl korr pas

14. oktober 2020
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. september 2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. september 2020
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2020 - oppdatering
Referatsaker
18. november 2020
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14. oktober 2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. oktober 2020
Budsjett 2021 - status for budsjettprosessen
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2020 - oppdatering
Referatsaker
Evaluering av styrets arbeid, i lukket møte

Utenom
sakskart og
protokoll
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Møtedato/
Oppmeldt sak
17. desember 2020
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. november 2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. november 2020
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 - oppdatering
Referatsaker

Merknad
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

50/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
20/00784-3

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Styrets møteplan for 2021
Vedlegg: Ingen
Hensikten med saken:
Styrets møteplan for 2021 skal i størst mulig grad være tilpasset kjente, eksterne arrangementer. Planen er også et viktig referansepunkt for foretaksintern planlegging av
kalenderårets møter og andre arrangementer.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar følgende plan for sine møter i 2021:
a) Onsdag 17. februar
b) Onsdag 17. mars
c) Onsdag 5. mai
d) Onsdag 23. juni
e) Onsdag 29. september
f) Onsdag 20. oktober
g) Onsdag 17. november
h) Onsdag 22. desember
Det ventes holdt ordinære foretaksmøter i februar og juni.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Instruks for styret for Sykehuset i Vestfold HF ble sist vedtatt i styremøte 20. juni 2018,
sak 47/18. I instruksen slås det i pkt. 5 fast at styret normalt skal ha 7-8 møter per kalenderår. Utover dette kan styret innkalles når styrelederen, administrerende direktør eller et flertall av styremedlemmene krever det. Møteplanen er grunnlaget for styrets årsplan, slik det framgår av nevnte instruks og Helse Sør-Østs veileder for styrearbeid i helseforetak, pkt. 4.4.
Forslaget til møteplan er satt opp med utgangspunkt i at møtene som hovedregel holdes
omkring den 20. i hver møtemåned, bortsett fra mai-møtet som holdes mellom den 5. og
15. Ellers er forslaget satt opp slik at sammenfall søkes unngått med møtedatoene for
styret for Helse Sør-Øst, møtedatoene for styret for Sykehuset Telemark av hensyn til
herværende styreleder og møtedatoene for fellesmøtene for helseforetakenes administrerende direktører.
Vurdering:
Styret har i dag én ledig plass for eieroppnevnt medlem. Helse Sør-Øst har dessuten
varslet en permanent økning av antall styremedlemmer, både for eieroppnevnte medlemmer og ansattvalgte medlemmer. Funksjonstiden for de ansattvalgte styremedlemmene utløper dessuten i februar 2021. Derfor må det tas forbehold om at møteplanen senere kan bli endret, for tilpasning til eventuelt nye styremedlemmers aktiviteter.
Til et av styremøtene i 2021 bør det vurderes knyttet et styreseminar.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

51/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-53

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Referatsaker 18.06.2020
Vedlegg:
1. Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 30. april 2020 (foreløpig)
2. Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 12. mai 2020 (foreløpig)
Hensikten med saken:
Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte.
Forslag til vedtak:
Styret tar de framlagte referatsakene til orientering.

Tønsberg, 10. juni 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør

Side 1 av 1

51/20 Referatsaker 18.06.2020 - 19/10129-53 Referatsaker 18.06.2020 : 1. Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 30. april 2020 (foreløpig)

Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Helse Sør-Øst RHF
Skype/telefon
30. april 2020

Kl 10:00 – 14:00

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

Fra brukerutvalget møtte:

Styreleder
Nestleder

Fra kl 11:45

Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

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, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin
Sande og enhetsleder IKT-prosjektportefølje Eli Stokke Rondeel
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Saker som ble behandlet:

029-2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

030-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mars og ekstraordinært
styremøte 15. april 2020

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 12. mars og ekstraordinært styremøte 15. april 2020 godkjennes.

031-2020

Virksomhetsrapport per februar og mars 2020

Oppsummering
Saken presenterer virksomhetsrapport for februar og mars 2020.

Kommentarer i møtet
Styret viste til at man ville få et bedre bilde av konsekvenser av Covid-19-epidemien når det
etter hvert foreligger mer informasjon og data. Styret må derfor komme tilbake til aktuelle
spørsmål ved senere rapporteringer. Styret pekte også på at investeringsaktiviteten for bygg
må opprettholdes.
Styret understreker at det i den videre dialogen med Helse- og omsorgsdepartementet om
konsekvensene av Covid-19-epidemien må presiseres at:
• Helseforetakenes investeringsevne må opprettholdes
• Den innsatsstyrte finansieringen som er en overslagsbevilgning bør omgjøres til en
fast bevilgning i 2020
• Manglende gjestepasientinntekter bør kompenseres
• Det må sikres kompensasjon for økte personalkostnader som har påløpt og som vil
påløpe så lenge epidemien pågår og i etterkant grunnet utsatt pasientbehandling
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Styret ber om raushet fra Regjeringen ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett slik at
ikke helseforetakene av økonomiske årsaker må gjennomføre innsparinger ut over høsten
som vil gå ut over pasienttilbudet.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar virksomhetsrapport per februar og mars 2020 til etterretning.

032-2020

Årsregnskap, årsberetning 2019 og spesialisthelsetjenestens
rapport for samfunnsansvar 2019

Oppsummering
Årsberetning og årsregnskap 2019 med noter legges fram til behandling. I tillegg legges
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2019 fram for styret til
orientering.
Kommentarer i møtet
Styret ga honnør for god årsberetning og var også fornøyd med rapporten om
samfunnsansvar. Styret ba om at det ble gitt en omtale av systematisk innhenting av
brukererfaringer i endelig versjon av årsberetningen.

Ekstern revisor presenterte en overordnet gjennomgang av årsregnskapet. Ekstern revisor
hadde også en kort gjennomgang med styret alene.
Styret understreker at standard i Helse Sør-Øst er at alle helseforetaksstyrer har alenetid
med ekstern revisor. Styret ba om at administrerende direktør understreket dette overfor
styrelederne i eget brev.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2019.

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i
årsberetningen og årsregnskapet for 2019, basert på innspill gitt i møtet.

3. Styret tar spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2019 til orientering.
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033-2020

Gjennomføring av foretaksmøter mai 2020

Oppsummering
I henhold til helseforetakenes vedtekter skal det avholdes foretaksmøter innen utgangen av
juni hvert år der helseforetakenes årsregnskap, årsberetning og årlig melding skal
behandles. Det planlegges at disse foretaksmøtene gjennomføres 18. mai 2020. Helse- og
omsorgsdepartementet gjennomfører foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 11. juni 2020 for
behandling av tilsvarende saker.
Styrets enstemmige

VEDTAK
Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst 18. mai 2020 med
behandling av følgende saker:
•

•
•

Helseforetakenes årsregnskap og årsberetning for 2019

Honorar til revisor i 2019

Helseforetakenes årlige melding 2019

034-2020

Tertialrapport 3. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter

Oppsummering
Styresaken har som formål å redegjøre for status per 3. tertial 2019 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.

Kommentarer i møtet
Styret var fornøyd med den orienteringen som ble gitt om virkningen Covid- 19-epidemien
har hatt så lang for de regionale byggeprosjektene. Styret legger vekt på at fremdriften i
byggeprosjektene overholdes slik at det også kan være et bidrag til å opprettholde
aktiviteten i økonomien. Styret er fortsatt bekymret for fremdriften for regional
sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF og støtter at det nå følges to spor.

Styret støttet at erfaringer fra Cocid-19 epidemien tas med i den videre planleggingen av nye
Aker og nye Rikshospitalet.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar status per tredje tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til etterretning.
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035-2020

Status og rapportering for regional IKT-prosjektportefølje per
tredje tertial 2019

Oppsummering
Saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det
rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per
prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som
omfattes av prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i
rapporteringen. Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid før løsningen er satt i
drift, og som krever økt kostnadsramme, vil det bli fremlagt sak for styret om dette.
Rapporteringen vil da bli tilpasset ny styrevedtatt kostnadsramme.

Kommentarer i møtet
Styret viser til omtale av kritiske punkter fra ekstern kvalitetssikrer og viser til at dette også
har betydning for behandlingen av etterfølgende saker (sak 036-2020 og 037-2020).
Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar status per tredje tertial 2019 for gjennomføringen av de styregodkjente
prosjektene i regional IKT-prosjektportefølje til etterretning.

036-2020

Status og rapportering tredje tertial 2019 for programmene STIM
og ISOP, Sykehuspartner HF

Oppsummering
I foretaksmøtet den 14. juni 2018 fikk Sykehuspartner HF i oppdrag å etablere et nytt
program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur.
Foretaksmøtet viste til og var basert på styresak 048-2018 i Helse Sør-Øst RHF.
Planleggingen av dette programmet (STIM) ble igangsatt høsten 2018 og programmet ble
formelt etablert 1. januar 2019.

Denne styresaken omfatter status per 31. desember 2019 for programmene STIM
(standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og ISOP (tilgangsstyring,
informasjonssikkerhet og personvern). Det rapporteres på fremdrift, kvalitet, økonomi og
risiko for hvert prosjekt i de to programmene.
Saken omtaler også virksomhetsrapporten for januar 2020 for programmene STIM og ISOP.
Grunnen til dette er at status som beskrives i januar 2020 viser en vesentlig mer utfordrende
situasjon enn det som fremkommer i virksomhetsrapporten per tredje tertial 2019.
Det er spesielt programmet STIM som har store utfordringer. Denne styresaken beskriver
hva disse utfordringene er og hvilke krav Helse Sør-Øst RHF må stille Sykehuspartner HF i
den videre oppfølgingen av programmet.
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Kommentarer i møtet
Sykehuspartner HF har håndtert utfordringene med Covid-19-epidemien godt. Samtidig er
ikke framdriften i STIM-programmet tilfredsstillende. Styret er særskilt bekymret for
prosjektet felles plattform. Styret understreket at det fortsatt må være tett og god
oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF og at samarbeidet med de øvrige helseforetakene må
ivaretas. Styret konstaterer at det er utfordringer i den interne organiseringen av
programmet i Sykehuspartner HF og vektlegger at det må være korte beslutningslinjer for å
sikre god fremdrift i programmet.
Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret er bekymret over fremdriften i programmet STM og tar ellers status per tredje
tertial 2019 for programmene STIM og ISOP som gjennomføres i regi av Sykehuspartner
HF, til orientering.

2. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF iverksetter de tiltak som er nødvendige for
å nå målene for programmene STIM og ISOP.

037-2020

Følgerevisjon av Program STIM – 3. tertial 2019

Oppsummering
Styret i Helse Sør-Øst RHF ba revisjonsutvalget i møte 13. desember 2018 om å utarbeide et
opplegg for en følgerevisjon av Program for standardisering og IKTinfrastrukturmodernisering (STIM). Styret sluttet seg til konsernrevisjonens innretning av
revisjonen i møte 25. april 2019. Revisjonen gjennomføres med tertialvise rapporter. Denne
saken presenterer resultatene fra revisjonen for 3. tertial 2019.

Kommentarer i møtet
Styret viste til at konsernrevisjonens følgerevisjon må komme tettere på prosjektarbeidet og
delta i relevante møter og prosjektaktiviteter i Sykehuspartner HF.
Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar revisjonsrapport 13/2019 om Program STIM til orientering.
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038-2020

Sørlandet sykehus HF – forprosjektrapport nybygg psykisk
helsevern i Kristiansand

Oppsummering
Forprosjektet for nybygg psykisk helsevern Kristiansand, Sørlandet sykehus HF, er basert på
den løpende oppfølgingen av forprosjektet gjennom prosjektstyret, foreliggende
forprosjektrapport, prosjektstyrets vedtak av 27. februar 2020 og vedtak i styret i Sørlandet
sykehus HF 12. mars 2020.
Prosjektrapporten dekker de områder, oppgaver og krav som ligger til et forprosjekt, gitt av
veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter og mandat for prosjektstyret fastsatt av
Helse Sør-Øst RHF.
Prosjekteringen er gjennomført i samspill med Skanska Norge AS og med samhandling fra
ansatte og brukere i Sørlandet sykehus HF.

I denne saken legges forprosjektet fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for
investeringsbeslutning (B4) i samsvar med gjeldende veileder for tidligfasen i
sykehusbyggprosjekter.

Det ble gitt en redegjørelse innledningsvis og her ble det vist til de prosjektutløsende behov.
Nytt bygg for psykisk helsevern vil samle sykehuspsykiatrien i ett bygg på Eg i Kristiansand.
Driften er nå i fire bygg i Kristiansand, i tillegg til at avdeling for barn og unges psykiske
helse ligger i et eldre bygg på sykehusområdet i Arendal. Det eldste bygget i Kristiansand er
fra 1881 og bygget i Arendal gir sikkerhetsutfordringer. I tillegg til at dagens sykehusdrift er
spredt på flere bygg, er disse byggene lite egnet for god pasientbehandling, lite fleksible og
deler er i en slik tilstand at det ikke er mulig med oppgradering til akseptabel standard.
Videre er det kapasitetsbegrensninger, spesielt innen avdeling for barn og unges psykiske
helse, slik at barn og unge også må legges inn i psykiatriske døgnenheter for voksne.

Prosjektet er ikke økonomisk bærekraftig, og det har vært en negativ utvikling fra
konseptfasen som påviste svakt positiv bærekraft. Det er særlig to forhold som har ført til
denne endringen; økte bemanningskostnader som en følge av økt sengetall for barn og
ungdom og en metodeendring som medfører at prosjektet er tilordnet en vesentlig lavere
andel av kontantstrømmene fra helseforetakets totale resultat. Metodeendringen innebærer
ingen endring i helseforetakets totale økonomi. Sørlandet sykehus HF har oppdatert
økonomisk langtidsplan og påvist fortsatt økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå. Dette
forutsetter effektivisering og gevinstrealiseringen lagt til grunn i forprosjektet. Sørlandet
sykehus HF har oppspart fordring på Helse Sør-Øst RHF som er større enn investeringen i
nybygg psykisk helsevern. Helseforetaket har også en god likviditetssituasjon. Dette gjør at
Sørlandet sykehus HF til tross for negativ økonomisk bærekraft på dette prosjektet, ikke vil
komme i en netto låneposisjon til resten av foretaksgruppen.

Kommentarer i møtet
Styret viste til redegjørelsen fra administrerende direktør om de prosjektutløsende behov.
Styret konstaterte at prosjektet ikke har bærekraft isolert sett. Styret pekte imidlertid på at
det ikke foreligger et egnet null-alternativ som man kan ta utgangspunkt i. Styret legger vekt
på at det fortsatt skal ytes gode og forsvarlige tjenester i Sørlandet sykehus HF innenfor
psykisk helsevern, særlig for barn og unge. Derfor trengs det nye bygg. Styret viste også til at
Sørlandet sykehus HF prioriterer prosjektet og har fordring i det regionale helseforetaket
som setter helseforetaket i stand til å finansiere egenandelen i prosjektet.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for nybygg psykisk helsevern i Kristiansand,
Sørlandet sykehus HF, og ber om at den legges til grunn for den videre gjennomføringen
av prosjektet.

2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor et økonomisk styringsmål (P50) på 898 millioner
kroner (prisnivå desember 2019), hvorav 25 millioner kroner til ikke-byggnær IKT.

3. Styret konstaterer at nybygget ikke er bærekraftig på prosjektnivå og at bærekraft på
helseforetaksnivå forutsetter både økonomisk effektivisering og realisering av
prosjektgevinstene. Styret legger til grunn at Sørlandet sykehus HF realiserer de
gevinstene som er identifisert som følge av prosjektet. Gevinstrealiseringsplanen skal
inneholde konkrete tiltak som kan måles og følges opp. Planen skal oppdateres årlig i
forbindelse med helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan.

4. Det skal gjennom hele prosjektforløpet arbeides målrettet med å forbedre prosjektet og
definere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsnivået, slik at det i størst mulig grad
er trygghet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor styringsmålet.

5. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne prosjektets mandat for
gjennomføringsfasen.

039-2020

Innføring av regional laboratoriedataløsning – status og
kostnadsramme patologi

Oppsummering
Prosjekt regional laboratoriedataløsning har som formål å innføre systemet LVMS til
helseforetakene i regionen. Løsningen er innført ved Sykehuset Østfold HF i forbindelse med
bygging av nytt sykehus på Kalnes. Etter innføring ved Sykehuset Østfold HF ble det i fase 2
av prosjektet arbeidet med vurdering av ulike innføringsstrategier for resterende
helseforetak i regionen.
I styresak 042-2017 ble innføring innen fagområdet patologi prioritert og dette er angitt
som fase 3 og 4 av prosjektet. Innføringen er forsinket og prosjektet har en prognose som
overskrider kostnadsrammen.
Denne saken legges frem for å gi en vurdering av handlingsalternativer gitt den inntrufne
forsinkelsen.

Kommentarer i møtet
Styret gir sin tilslutning forslaget til vedtak i saken.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar redegjørelsen om status i prosjekt for innføring av regional
laboratoriedataløsning for patologi til orientering.

2. Styret godkjenner økning av kostnadsrammen (P85) til 445 millioner kroner (2020kroner).

040-2020

Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst

Oppsummering
De regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst består av midler fra Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD-midler) som er øremerket til forskning og en avsetning til
forskning fra det regionale helseforetakets eget budsjett (RHF-midler). For 2020 utgjør
midlene til sammen 613,5 millioner kroner, hvorav 308,5 millioner kroner er HOD-midler, jf.
styresak 094-2019. I tillegg kommer tilskudd til nasjonalt program for klinisk
behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten som i 2020 utgjør 143 millioner kroner.
Disse midlene tildeles gjennom et eget nasjonalt program, KLINBEFORSK, og går til kliniske
prosjekter hvor det er samarbeidspartnere fra alle helseregionene.
Målretting av regionale forskningsmidler er tidligere presentert og diskutert med styret, jf.
styresakene 004-2019 og 106-2019. I denne saken foreslås det en løsning for å
operasjonalisere en slik målretting, gjeldende for utlysningen av forskningsmidler for 2021.
Prioriteringene vil sørge for at særskilte tema og områder som er viktige vektes ved
innstilling til støtte, herunder oppfølging av Regional utviklingsplan 2035. Forslaget
innebærer at en mindre andel av avsetningen til forskning fra det regionale helseforetakets
eget budsjett blir gjenstand for målretting og at dette organiseres innen rammen av den
regulære åpne utlysningen av regional forskningsmidler.

Kommentarer i møtet
Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak i saken og ba om at det ved utlysning av midler
til prioriterte områder særskilt skal vektlegges brukermedvirkning. Til senere utlysning
pekte styret på viktige områder som minoritetshelse, sykefravær og forskningsetikk, samt
forskningssvake områder som for eksempel sykepleietjenester.
Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret slutter seg til målretting av en andel av det regionale helseforetakets avsetning til
forskning i eget budsjett, med prioritering av følgende områder i den åpne utlysningen:
• Selvmord, selvskading og selvmordsforebygging
• Behandling av hjerneslag med mekanisk trombektomi, inkludert studier av
organisering av tjenestetilbudet (jf. styresak 049-2018)
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•
•
•

Habilitering, inkludert studier av organisering av tjenestetilbudet
Effekter av kliniske digitale verktøy, herunder digital hjemmeoppfølging
Uønsket variasjon i pasientbehandlingen

2. Styret slutter seg til at påbegynt økning i midler til ikke-universitetssykehus videreføres
som en strategisk rettet utlysning. Videre slutter styret seg til at det som tidligere år
settes av midler til en støtteordning for utenlandsopphold for forskere med finansiering
fra Helse Sør-Øst RHF.

041-2020

Valg av revisor

Saken er unntatt offentlighet iht offentlighetsloven §23 første ledd, jf. §12 litra c

Styrets vedtak fremgår av B-protokoll

042-2020

Møteplan for styret 2021

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner følgende møtekalender 2021 for styret i Helse Sør-Øst RHF:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torsdag 4. februar – Hamar
Torsdag 11. mars – Besøk helseforetak
Onsdag 21. og torsdag 22. april – Hamar
Torsdag 17. juni – Hamar
Torsdag 19. august – Besøk helseforetak
Torsdag 23. september – Hamar
Torsdag 21. oktober – Besøk helseforetak
Onsdag 24. og torsdag 25. november – Hamar
Torsdag 16. desember – Hamar
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043-2020

Årsplan styresaker

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

044-2020

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Det ble i møtet gitt tilleggsorienteringer om:
• Endret organisering av forvaltningsoppgaver knyttet til regional forsyningsløsning
• Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene
• Status for Covid-19-epidemien

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Orienteringer
1.
2.
3.
4.

Styreleder orienterer
Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 11. - 12. mars 2020
Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. februar og 2. april 2020
Kopi av brev til Sykehuset Innlandet HF fra Redd sykehusene i Innlandet, Ja til fortsatt
akuttsykehus i Lillehammer, Leve Granheim Lungesykehus, SI Reinsvoll må bevares,
Sammen for lokalsykehusene nei til hovedsykehus og La Ottestad rehabilitering leve
5. Brev fra Per Sæther i forbindelse med oversendelse av kronikk i Hamar Arbeiderblad
lørdag 28. mars 2020.

Møtet hevet kl 13:45
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Hamar, 30. april 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

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

Helse Sør-Øst RHF
Skype/telefon
12. mai 2020

Kl 15:00 – 18:00

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

Styreleder
Nestleder

Fra kl 15:10

Fra brukerutvalget møtte:
Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

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

045-2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

046-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april 2020

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 30. april 2020 godkjennes.

047-2020

Sykehuset Telemark HF – utbygging somatikk Skien, konseptfase
steg 1

Oppsummering
Saken gjelder utbygging og ombygging ved Sykehuset Telemark HF, Skien. Prosjektet
innebærer etablering av stråleterapi med støttefunksjoner og nytt bygg for sengeområder
og akuttmottak.

Styret ba i sak 055-2018 Sykehuset Telemark HF – prosjekt utvikling av somatikk Skien,
videreføring til konseptfase, om en orientering om arbeidet etter at steg 1 av konseptfasen er
fullført.

Styret skal i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for bygginvesteringer, sak 073-2019,
godkjenne hovedprogram og hovedalternativ som steg 1 av konseptfasen.

Saken gjør rede for arbeidet med steg 1 av konseptfasen og presenterer hovedprogram og
hovedalternativ med virksomhetsinnhold, grunnlag for dimensjonering, økonomiske
beregninger og overordnede krav til bygg, teknikk, uteområder og infrastruktur.

Kommentarer i møtet
Styret slutter seg til forslaget til vedtak. Styret understreker at det må arbeides videre med
en finansieringsordning for denne typen prosjekter hvor også kapitalkostnadene inkluderes.
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Styret viste også til at Sykehuset Telemark HF og andre helseforetak som har
byggeprosjekter må sette seg inn i evalueringsrapporten for nytt østfoldsykehus når denne
foreligger.

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner fremlagt hovedprogram og ber om at dette legges til grunn for det
videre arbeidet i steg 2 av konseptfasen.

2. Styret godkjenner at alternativ 3 for utbygging av somatikk ved Sykehuset Telemark HF
Skien, bestående av et kreftsenter med enhet for stråleterapi og nytt sengebygg med
akuttsenter, bearbeides videre i steg 2 av konseptfasen.

048-2020

Innføring av kryptert stamnett som kjøp av tjeneste fra Norsk
Helsenett SF

Administrerende direktør trakk saken fra behandling.

049-2020

Regional delstrategi for teknologiområdet

Oppsummering
Denne saken bygger på regional utviklingsplan og beskriver strategi, mål og retning for
videre utvikling av teknologiområdet i Helse Sør-Øst. Regional delstrategi for
teknologiområdet er utarbeidet med deltagelse fra helseforetakene og behandlet i
direktørmøtet i regionen. Delstrategien er også presentert og diskutert i styremøtet 5.
februar 2020, jf. styresak 008-2020. Innspill fra styret er innarbeidet og strategien legges nå
fram for beslutning.
Kommentarer i møtet
Styret slutter seg til den regionale delstrategien for teknologiområdet. Styret understreket
at det må være kort gjennomføringstid fra gode innovasjonsideer til teknologiske løsninger
er utviklet.
Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret slutter seg til regional delstrategi for teknologiområdet.
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050-2020

Oslo universitetssykehus HF - forlengelse av leieforhold og bruk av
opsjon i leieavtale for Kreftregisterets lokaler

Oppsummering
Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret, inngikk i 2011 leieavtale for arealer i Oslo
Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) med overtakelse av lokalene i juli 2015. OCCI er
lokalisert i Ullernchausseen 64 ved siden av Radiumhospitalet. Leieavtalen ble inngått for
fem år, med opsjon på forlengelse i fem pluss fem år. Avtalens første periode utløper i 2020,
og Oslo universitetssykehus HF, Kreftregisteret, vil forlenge leieforholdet.

Avtaleforlengelsen har en verdi på over 100 millioner kroner og må godkjennes av styret i
Helse Sør-Øst RHF etter fullmaktgrensene i finansstrategien (styresak 033-2019). Styret ved
Oslo universitetssykehus HF behandlet forlengelse av leieavtalen i styresak 91/2019.
Kreftregisteret har varslet utleier at det er ønskelig med forlengelse av leieforholdet og tatt
forbehold om godkjennelse av styret i Helse Sør-Øst RHF.
Kreftregisterets formål er regulert gjennom egen lov og forskrift (helseregisterloven og
kreftregisterforskriften). Kreftregisteret har egen finansieringspost på statsbudsjettet
(omtalt under kap. 732, post 70, postene 72–75 og post 78 i statsbudsjettet 2020) og eget
enhetsstyre.

Kommentarer i møtet
Styret sluttet seg til forslaget til vedtak.
Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å videreføre leieavtale for lokaler til
Kreftregistertet med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS i fem år og å benytte en opsjon
på ytterligere fem år.

051-2020

Vestre Viken HF - nytt hovedkontor med samlokalisering av
administrasjonen i Drammen

Saken ble handlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a, annet ledd.

Styrets vedtak fremgår av B-protokoll.
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052-2020

Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2020

Oppsummering
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen («sørge
for»-ansvaret) og ivareta eieransvaret for underliggende helseforetak. Oppgavene skal løses
innenfor et sett av lover, regler og forventninger til måloppnåelse, herunder
spesialisthelsetjenesteloven (sykehusenes plikter), pasientrettighetsloven (om pasientenes
rett til helsehjelp, fritt sykehusvalg etc.) og helseforetaksloven (om organiseringen av
sykehus). I tillegg til helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og
ansatte (eksempelvis arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis
forurensningsloven) gi føringer for hvordan Helse Sør-Øst RHF planlegger og etterlever krav
til virksomheten.
Denne saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for
virksomheten i det regionale helseforetaket og de helseforetak det regionale helseforetaket
eier.

Kommentarer i møtet
Styret ba om at oversikten ble oppdatert med forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og
omsorgstjenesten, instruks for revisjonsutvalget og lenke til ny melding om Statens direkte
eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping som nå er behandlet av Stortinget.
Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter

053-2020

Årsplan styresaker

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.
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054-2020

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte i tillegg til de skriftlige orienteringer om:
• Revidert nasjonalbudsjett fremlagt av Regjeringen i dag
• Status koronaepidemien. Presentasjonen sendes styret etter møtet.

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

Møtet hevet kl 18:05
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Oslo, 12. mai 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 18.06.2020
Saksnr:

52/20

Sakstype: Annen
Saksid:
19/10129-59

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Eventuelt 18.06.2020
.
..
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