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Vedlegg: Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 

 

Hensikten med saken: 

Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er godkjent elektronisk av alle møtende 

styremedlemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra styrets møte 19. desember 2019 godkjennes. 
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Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 

Møtetid torsdag 19. desember 2019, kl. 09:15 

Møtested SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028 

Arkivsak 19/10120 

 

Tilstede 

Per Christian Voss styrets leder 

Arne Bredvei styrets nestleder 

Hans August Hanssen  

Charlotte Johanne Haug  

Kirsti Been Tofte  

Lise Nordahl   

Trond Hugo Haukebøe   

Geir Tollefsen  

  

Observatører med tale og forslagsrett:  

Mona Helen Knudsen leder brukerutvalget 

Tore Haukvik nestleder brukerutvalget 

  

Forfall 

Ingen  

  

Av 8 styremedlemmer var 8 tilstede, medregnet møtende varamedlemmer. 

  

Ellers møtte 

Ingen 
  

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Stein Kinserdal Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam 
Klinikksjef MED Henning Mørland Økonomidirektør Roger Gjennestad 
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer HR-direktør Bente Krauss 
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland Forskn- og innovasjonsdir Jørn E Jacobsen (til sak 117) 
Klinikksjef KPA Inger Meland Buene Teknologidirektør Terje Haug (sak 112-113 og 115) 

Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær 
Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær  
Direktør SD Jostein Todal  
  

 

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

112/19 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 28. november 2019 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 112/19 

 

 

Hensikten med saken 

Forslag til protokoll fra styrets foregående møte legges fram til godkjenning. På grunn av 

teknisk svikt ble elektronisk signering av protokollen ikke fullført. Det er imidlertid mot-

tatt samtykke fra samtlige styremedlemmer. 

 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra styrets møte 28. november 2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll fra styrets møte 28. november 2019 godkjennes. 

 

 

 

113/19 Forskning og innovasjon i SiV 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 113/19 

 

 

Hensikten med saken 

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

 

Dagens forskningstema er fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i 

Vestfold HF (SSO). Forsker Dag Hofsø presenterer funn fra forskning, som kan være med 

å forme norske og internasjonale retningslingslinjer for «overvektskirurgi». Ved stringent 

forskningsmetode og oppfølging av pasienter fra et dedikert forsknings- og driftsmiljø, 

har funnene blitt presentert i det anerkjente tidsskriftet «Lancet Diabetes and endocrino-

logy» (impact 25). 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 
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114/19 Rapportering november 2019 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 114/19 

 

 

Hensikten med saken 

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

OBD 2019 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for 

rapporteringen i styremøtene. Saken følger også opp punkt 2 i vedtaket i styresak 56/19: 

Styret gis rapportering om utviklingen for korridorpasienter høsten 2019 som del av den 

faste månedsrapporteringen. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar rapporteringen for november til etterretning. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om status for oppfølging av mål i OBD 

2019. 

 

Flere styremedlemmer beklaget at arbeidet for å unngå korridorpasienter ikke har kom-

met nærmere målet. Administrerende direktør Stein Kinserdal gjorde kort rede for status 

og viste til at styresak om plan for høyt belegg vil bli fremmet til møte 17. februar 2020. 

 

Styreleder Per Christian Voss fremmet forslag om følgende tillegg: 

«Styret beklager at målet om å unngå korridorpasienter ikke er nådd, og forutsetter at 

sak om plan for håndtering av høyt belegg behandles i møte 27. februar 2020. Det forut-

settes at planen inneholder konkrete, målbare tiltak.» 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tillegg av styrelederens 

forslag som nytt pkt. 2. 

 

Vedtak  

1. Styret tar rapporteringen for november til etterretning. 

2. Styret beklager at målet om å unngå korridorpasienter ikke er nådd, og forutsetter at 

sak om plan for håndtering av høyt belegg behandles i møte 27. februar 2020. Det 

forutsettes at planen inneholder konkrete, målbare tiltak. 

 

 

 

115/19 Konsernrevisjonens Rapport 9/2018 – Revisjon av vold og trusler mot 

helsepersonell – oppdatert status og fremdrift 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 115/19 

 

 

Hensikten med saken 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte for om lag ett år siden revisjon i 

Sykehuset i Vestfold for å undersøke om helseforetaket har iverksatt hensiktsmessige til-

tak for å forebygge og følge opp, samt tilrettelegge for læring etter alvorlige hendelser. 

Rapporten etter revisjonen konkluderte med konkrete anbefalinger i foretakets forbed-

ringsarbeid. Rapporten og endelig handlingsplan er tidligere behandlet i styresak 

39/2019, møte 14. mai 2019. 
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Denne saken orienterer styret om status i arbeidet og hvordan det ytterligere er gjort 

konkretisering i oppfølgingsarbeidet. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering og ber om å bli forelagt sluttrapporten når handlingspla-

nen er gjennomført medio 2020. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering og ber om å bli forelagt sluttrapporten når handlingspla-

nen er gjennomført medio 2020. 

 

 

 

116/19 Oppsummering av ledelsens gjennomgang 2. tertial 2019 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 116/19 

 

 

Hensikten med saken 

Ledelsens gjennomgang er utført på alle fire ledelsesnivåer i SiV etter utløp av 2. tertial 

2019. Saken gir en kortfattet oppsummering av funn, vurderinger og tiltak knyttet til hel-

seforetakets styringssystem. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret slutter seg til administrerende direktørs vurdering av ledelsens gjennomgang 

2. tertial 2019. 

2. Direktør bes følge opp de forbedringsområder som er framhevet i redegjørelsen. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

1. Styret slutter seg til administrerende direktørs vurdering av ledelsens gjennomgang 

2. tertial 2019. 

2. Direktør bes følge opp de forbedringsområder som er framhevet i redegjørelsen. 

 

 

 

117/19 Nasjonalt kvalitetsindikatorsett og oppfølging av et mindre utvalg indi-

katorer for kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 117/19 

 

 

Hensikten med saken 

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er oppdatert og saken oppsummerer resultater på et 

utvalg av indikatorene. 
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Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Styreleder Per Christian Voss fremmet forslag om følgende tillegg: 

«Administrerende direktør bes i et antall senere møter benytte enkelte av kvalitetsindika-

torene til å belyse områder der kvalitetsforbedring bør oppnås.» 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tillegg av styrelederens 

forslag til nytt pkt. 2. 

 

Vedtak  

1. Saken tas til orientering. 

2. Administrerende direktør bes i et antall senere møter benytte enkelte av kvalitetsindi-

katorene til å belyse områder der kvalitetsforbedring bør oppnås. 

 

 

 

118/19 Budsjett 2020 inkl. investeringsbudsjett 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 118/19 

 

 

Hensikten med saken 

Budsjettarbeidet for 2020 startet i desember 2018. I løpet av året har styret behandlet  

• sak 42 «Økonomisk Langtidsplan 2020-2023, inkl. status Budsjett 2020» i mai 

• sak 102 «Budsjett 2020 – Foreløpig behandling» i forrige styremøte.   

 

Disse sakene legger vesentlige føringer for budsjettforslaget for 2020. HSØs Oppdrag- og 

Bestilling(OBD) til SiV for 2019 har ligget til grunn for arbeidet, sammen med de signaler 

som har kommet under budsjettprosessen. SiV har ennå ikke mottatt verken ODB eller 

utkast til OBD for 2020. SiV skal etter planen motta OBD for 2020 ultimo februar 2020 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar budsjett 2020 med et overskudd på 100 mill, og støtter de priorite-

ringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet. 

2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat i tråd med eiers forut-

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

3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for 

leveransene i 2020. 

4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende di-

rektør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ likviditetsforutsetninger. 

5. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å 

følge opp de identifiserte risikoområdene. 

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

ordinære rapporteringsrutinene. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om forslag til budsjett 2020. 

 

Medlemmene Lise Nordahl, Trond Hugo Haukebøe og Geir Tollefsen varslet protokolltilfør-

sel om aktivitetsøkning og arbeidsbelastning. 
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Det ble fra andre styremedlemmer uttrykt støtte til flere momenter i protokolltilførselen. 

Styremedlemmene er innstilt på å følge opp disse hensynene. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

1. Styret vedtar budsjett 2020 med et overskudd på 100 mill, og støtter de priorite-

ringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet. 

2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat i tråd med eiers forut-

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

3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for 

leveransene i 2020. 

4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende di-

rektør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ likviditetsforutsetninger. 

5. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å 

følge opp de identifiserte risikoområdene. 

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

ordinære rapporteringsrutinene. 

 

Protokolltilførsel 

Styremedlemmene Lise Nordahl, Trond Hugo Haukebøe og Geir Tollefsen framsatte føl-

gende protokolltilførsel: 

«Ansatte melder om at det er krevende å øke aktiviteten uten at arbeidsforhold og ar-

beidsbetingelser ilegges større vekt. Det er ved flere seksjoner høy arbeidsbelastning på 

de ansatte. Organisasjonene er bekymret for svekkede vilkår for å ivareta hovedoppga-

vene våre og opprettholde kvalitet og pasientsikkerhet. Budsjettet kan vanskeliggjøre 

opplæring, kompetanseutvikling i seksjonene og implementering av IKT prosjekter som 

er arbeidskrevende. Dette er helt nødvendig for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen. 

SiV går inn i en tid med store endringer i drift, mange sentrale ansatte i klinisk arbeid 

skal være med i div. prosjekter. Dette vil kunne få konsekvenser for aktiviteten i SiV, 

med økt risiko for at det gjøres feil og at det økonomiske forventede resultat uteblir. 

Organisasjonene hadde ønsket at saksfremlegget og drøftingene hadde vært rettet mot 

flere budsjettutfordringer i forhold til våre hovedoppgaver.» 

 

 

 

119/19 Brukerutvalgets leders orientering 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 119/19 

 

 

Hensikten med saken 

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

maer, som styret bør være kjent med. 

 

 

Forslag til vedtak 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Brukerutvalgets leder Mona Knudsen gjorde rede for følgende temaer: 

1. Høring om forslag til ny tvangslov 

2. Forbedringsarbeid ved lungepoliklinikken 

3. Bruk av workshops ved utvikling av pakkeforløp 
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Brukerutvalgets leder takket deretter for sin periode som observatør i styrets møter. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

 

120/19 Oppnevning av medlemmer til brukerutvalget 2020-2021 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 120/19 

 

 

Hensikten med saken 

Perioden for fungerende brukerutvalg går ut 31.12.2019. Brukerutvalg oppnevnes av sty-

ret for 2 år om gangen. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Følgende medlemmer oppnevnes i brukerutvalget for perioden 01.01.2020-

31.12.2021: 

o Per Werner Larsen  FFO     gjenvalg  

o Karin H.J. Rysst    FFO     ny 

o Ellen Bente Holtungen  FFO     gjenvalg 

o Ruth Martinsen   Pensjonistforbundet Vestfold ny 

o Erik Hansen   Kreftforeningen   gjenvalg 

o Anne Frogner   SAFO     gjenvalg 

o Terry Gabo   SAFO     ny 

o Henrikke M.B. Kristiansen Revmatiker, unge, UR  ny 

Pasient- og brukerombudet i Vestfold kan møte som observatør med tale- og forslags-

rett.  

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevnte leder og nestleder etter interv-

juer med aktuelle kandidater. 

 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

1. Følgende medlemmer oppnevnes i brukerutvalget for perioden 01.01.2020-

31.12.2021: 

o Per Werner Larsen  FFO     gjenvalg  

o Karin H.J. Rysst    FFO     ny 

o Ellen Bente Holtungen  FFO     gjenvalg 

o Ruth Martinsen   Pensjonistforbundet Vestfold ny 

o Erik Hansen   Kreftforeningen   gjenvalg 

o Anne Frogner   SAFO     gjenvalg 

o Terry Gabo   SAFO     ny 

o Henrikke M.B. Kristiansen Revmatiker, unge, UR  ny 

Pasient- og brukerombudet i Vestfold kan møte som observatør med tale- og forslags-

rett.  

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å oppnevnte leder og nestleder etter interv-

juer med aktuelle kandidater. 
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121/19 Administrerende direktørs orientering 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 121/19 

 

 

Hensikten med saken 

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

maer, som styret bør være kjent med. 

 

 

Forslag til vedtak 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktør orienterte om følgende temaer: 

1) HSØs arbeid med rapport om nye Holmestrand kommunes foretakstilhørighet 

2) Status for tiltaket «Nære kontorer» 

3) Samhandlingsprosjektene «Multisyke» og «Barn og unge i risikosonen» 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

 

122/19 Status for eksterne tilsyn og revisjoner 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 122/19 

 

 

Hensikten med saken 

Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner, 

både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å 

holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, hva som eventuelt er 

notert som avvik, og når sakene forventes lukket. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr desember 2019 til oriente-

ring. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr desember 2019 til oriente-

ring. 

 

 

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
9128A1252E3A45CFB6007AC4C24AA9ED



1/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. desember 2019 - 19/10120-10 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. desember 2019 : Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019

  

   10  

 

123/19 Status for oppfølging av styrevedtak 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 123/19 

 

 

Hensikten med saken 

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

utsetter særskilte tiltak. 

 

 

Forslag til vedtak 

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

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

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

 

 

 

124/19 Styrets årsplan 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 124/19 

 

 

Hensikten med saken 

Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19. Her følger styrets års-

plan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2020. Oppdatering av årspla-

nen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar årsplan 2020 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar årsplan 2020 til orientering. 
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125/19 Referatsaker 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 125/19 

 

 

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. 

 

 

 

126/19 Eventuelt 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.12.2019 126/19 

 

 

 

a) Forholdet til Sykehuspartner HF 

Styremedlem Hans August Hanssen uttrykte bekymring for Sykehuspartner HFs 

evne til å gjennomføre og følge opp leveranser. Administrerende direktør Stein 

Kinserdal kommenterte temaet. Hanssen uttrykte ønske om at relasjonen til Syke-

huspartner blir ett av temaene under styreseminaret i mars 2020. Det ble gitt 

støtte til dette ønsket. 

 

b) Stengning av E18 etter steinras ved Larvik 

Styremedlem Hans August Hanssen stilte spørsmål om beredskap og alternative 

løsninger som følge av steinras på E18 i Larvik. Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær 

besvarte spørsmålet. 

 

 

 

Møtet ble hevet 15:10. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 2/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/00881-1 

     

 

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen 

 

 

Forskning og innovasjon i SiV 

 

 

Vedlegg:  

         

 

Hensikten med saken: 

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

 

Dagens forskningstema Avdeling for Patologi i Klinikk for Medisinsk Diagnostikk ved Sy-

kehuset i Vestfold HF.  

 

På 15 minutter vil forsker og avdelingsleder Pål Suhrke presentere forskning i avdelingen, 

samt å gi innblikk i egen forskning. Det vil bli gitt eksempler på hvordan forskning, pato-

logi og klinikk interagerer. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Dagens forskningstema er fra Avdeling for Patologi. Avdelingen har eksempler på epide-

miologisk forskning, forskning på bryst-, blære og lungekreft. I tillegg har avdelingen 

vært viktig som samarbeidspartner for flere multisenterstudier. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 3/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/07565-3 

     

 

Saksbehandler: Gro Elisabeth Aasland 

 

 

Revisjon av vurdering av henvisninger - pasienter med muskel- og 
bløtdelssmerter 

 

 

Vedlegg: Handlingsplan for bedring av rutiner ved vurdering av henvisninger, med utkast 

retningslinje og opplæringsplan 

 

Hensikten med saken: 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte 12. og 13. september revisjon av hen-

visninger fra primærhelsetjenesten på pasienter i diagnosegruppen langvarig muskel- og 

bløtdelssmerter. Denne saken vil belyse hvilket tilbud Klinikk for fysikalsk medisin og 

rehabilitering har til pasientgruppen, hvordan henvisningsrutinene er og hvilke tiltak som 

er satt i verk eller planlegges å settes i verk etter revisjonen. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Pasienter med muskel- og bløtdelssmerter er en stor og sammensatt pasientgruppe. I 3. 

kvartal 2019 utgjorde denne pasientgruppen 38,2% av alt legemeldt sykefravær. En stor 

andel av disse er pasienter som har hatt plager over lengre tid. Det er ofte ikke klare 

årsaker til plagene disse pasientene har, og symptombildet er i stor grad sammensatt.  

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR - Kysthospitalet) v/avdeling for fysikalsk 

medisin har et bredt tilbud til pasienter med muskel- og bløtdelssmerter. Klinikken har 

lange tradisjoner og svært god kompetanse på utredning og behandling for denne komp-

lekse gruppen. 

 

Frem til 2017 hadde klinikken et døgntilbud til de aller dårligste pasientene med smerte-

tilstander. Sengene måtte legges ned fordi Helsedirektoratet v/Avregningsutvalget gav 

SiV en avregning på dette tilbudet. Sykehuset Innlandet, Sunnaas sykehus og Nordlands-

sykehuset har også fått tilsvarende avregninger. Vurderingen fra Helsedirektoratet var at 

riktig behandling til disse pasientene er et gruppetilbud på dagtid, evt et kommunalt til-

bud. 

  

Det må påpekes at pasienter med muskel-skjelettplager utgjør en svært stor del av de 

pasienter som får døgnopphold på 3-4 uker på ulike private rehabiliteringsinstitusjoner 

som har avtale med det regionale helseforetak. 

 

Fra 2017 har KFMR hatt et poliklinisk utredningstilbud og behandlingstilbud på dagtid til 

denne pasientgruppen.  På Kysthospitalet utføres det rundt 5000 polikliniske utredninger 

av disse pasientene i året. I tillegg er det behandlingstilbud på dagtid til pasienter med 

ulike smertetilstander i muskel-skjelettapparatet. Klinikken har også et dagtilbud til pasi-

enter med utmattelsestilstander. Disse dagtilbudene har i stor grad en kognitiv tilnær-

ming – med mål om å gi pasientene innsikt og se mulighetene – til tross for plagene. 

 

Konsernrevisjonen viste at klinikken i hovedsak har gode rutiner rundt henvisninger. Det 

er svært få avslag, og de aller fleste pasienter får en time hos lege eller spesialfysiotera-

peut for utredning. Deretter blir videre forløp bestemt. Mange av pasienten fortsetter i et 

behandlingstilbud på dagtid. Konsernrevisjonen påpekte at det var et forbedringspoten-

sial mht opplæringsrutiner for nye leger i spesialisering.  

Det ble videre påpekt av konsernrevisjonen at pasienter med muskel- skjelettplager som 

ble spesifikt henvist til et døgnopphold og ble avvist (et svært lite antall) ikke fikk til-

strekkelig veiledning til å finne et alternativt tilbud. 

  

Når det gjelder vurderingsfrist av henvisninger har SiV satt en intern frist på fem dager. 

Konsernrevisjonen bemerket at dette kunne være i korteste laget dersom det er behov 

for å innhente supplerende opplysninger på pasienten. Den nasjonale fristen er på 10 

dager. 

 

Vurdering: 

Administrerende direktør er overveiende godt fornøyd med Konsernrevisjonens tilbake-

melding på rutinene i KFMR knyttet til vurdering av henvisninger. Det er etter revisjonen 

laget en handlingsplan med tiltak knyttet til internkontroll, rutiner ved vurdering av hen-

visninger og opplæringsrutiner for leger i spesialisering. 
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Handlingsplan vurdering av henvisninger fysikalsk medisin på bakgrunn av 
internrevisjon HSØ 
  
 
Viser til rapport 10/2019 Revisjon av vurderingspraksis ved henvisning til rehabilitering 
Sykehuset Vestfold.  
 

Handlingsplan 

Nr.: Beskrivelse: Frist dato: Ansvar: 

1 Det opprettes en opplæringsplan for alle leger som skal gjøre 

rettighetsvurderinger ved KFMR.    

01.03.2020 Andreas 

Horsdal  

2 Avslagsprosenten er lav dvs >1 %.  Denne rapporteres i henhold til 

lederavtalen en gang pr mnd. Det vil likevel være grunnlag for å 

fordype seg i noen av disse avslagene. På bakgrunn av dette det 

lages det en rutine der avslagene rapporteres til leder en gang i 

kvartalet der avslag og praksis vurderes.  

01.03.2020 Avdelingsle

dere  

3 Det opprettes en Intern retningslinje på nivå 2 for vurderinger av 

henvisninger til KFMR der også praksis rundt avslag klargjøres.  

 

01.03.2020 Andreas 

Horsdal 
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Utkast - Opplæringsplan-Vurdering av henvisninger – klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. 

 

Alle leger som skal vurdere henvisninger skal ha gjennomgått følgende opplæringsplan. 

Det forutsettes at legen er kjent med hvilke behandlingstilbud sykehuset har og inntakskriterier til 

disse før oppstart av retighetsvurderinger.  

- Gjennomført e-læringskurs kurs «Henvisning».  

- Lest og forstått overordnet dokument «Dips-Henvisninger-henvisningsperiode-Mottak og 

vurdering». http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok18625.pdf  

- Lest og forstått prioriteringsveileder i fysikalsk medisin og rehabilitering. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/fysikalsk-medisin-og-

rehabilitering 

- Lest og forstått intern retningslinje for vurdering av henvisninger KFMR. 

- Lest tilgrensende veiledere f.eks  

Smerte https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/smertetilstander 

Ortopedi https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/ortopedi 

- Gjennomført individuell opplæring med veileder/supervisør.  

I utgangspunktet er rettighetsvurderingene i KFMR organisert slik at henvisningene gjennomgås på 

legenes morgenmøtet to ganger i uken. Dette er gjort for å sikre en mer enhetlig praksis. Legene vil 

likevel gjøre en rekke selvstendige vurderinger og må derfor ha gjennomført opplæringsprogrammet 

i forkant. For å sikre lik vurdering skal de henvisningene det er tvil om diskuteres i plenum, og på den 

måten opparbeides det en omforent praksis. 
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Utkast - retningslinje Vurdering av henvisning Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering 

Pasienter som henvises til Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering skal rettighetsvurderes 

uavhengig av hvilke tilbud klinikken til enhver tid har.  

KFMR setter juridiske frister basert på veilederen, enten 12 og 24 (26?) uker i henhold til tilstandens 

varighet akutt/langvarige. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/fysikalsk-medisin-og-

rehabilitering 

Praktisk gjennomgang av hvordan dette gjøres i DIPS er vist i E-læringskurset «Henvisning» som er 

obligatorisk før man begynner med rettighetsvurderinger.  

I utgangspunktet gis det rett til utredning i spesialisthelsetjenesten. Det gis rett til behandling når 

tilstanden er avklart og det fremgår tydelig hvilken behandling som skal gis.  

 

Avslag: 

Ved avslag skrives det et begrunnet avslagsbrev. Det sendes pasienten og henvisende lege. I noen 

tilfeller kan det være at pasienten har rett til spesialisthelsetjenester selv om SiV ikke har et egnet 

tilbud. I slike tilfeller skal brevet inneholde forslag til alternative instanser (eks RKE eller andre 

offentlige sykehus). 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 4/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10208-3 

     

 

Saksbehandler: Tom Einertsen 

 

 

Rapportering Tønsbergprosjektet 

 

 

Vedlegg: Tønsbergprosjektet Månedsrapport for desember 2019 

 

Hensikten med saken: 

Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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1 Sammendrag      
 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Hittil i prosjektet har det vært seks fraværsskader – ingen i desember. Det er til enhver tid løpende 
oppfølging på byggeplassen innenfor definerte fokusområder.   
 
Fremdrift 
Det rapporteres i henhold til hovedfremdriftsplan revisjon 8. Samlet fremdrift på somatikk-bygget er 
nå 38% mot planlagt 42 %. 
 
Fremdriftsstatus viser mange forsinkelser på enkeltaktiviteter som spesielt har sammenheng med 
høstens vanskelige værforhold med de store nedbørsmengdene og utfordringer med fukt i bygget. 
Det rapporteres som tidligere at de oppståtte forsinkelsene ikke vil gi tidsavvik i forhold til 
sluttmilepeler for fysisk ferdigstillelse. 
 
Utkast til tidsplan for ibruktagelsesfasen foreligger. Denne forventes sluttført og godkjent i løpet av 
første kvartal 2020 sammen med oppdatert hovedfremdriftsplan revisjon 9 samt oppdatert 
baseline. TP vil da gi en forpliktende overleveringsdato til SiV. Foreløpig dato for overlevering av 
somatikken er november 2021 (det er ikke forventet at dette vil endre seg mer enn +/- 1 måned). 
 
Oppdaterte kalkyler for tekniske fag etter avsluttet detaljering som grunnlag for kommende 
budsjettrevisjon vil være klare i kommende periode.  
 
Økonomi 
Prosjektet måler mot budsjettrevisjon 4.0 med basis i påløpte kostnader per mai. Neste budsjett-
revisjon 4.5, opprinnelig planlagt per november 2019, er nå utsatt til per februar og blir benevnt 
revisjon 5.0 da dette er i praksis en hovedrevisjon. For å kunne medta siste større estimat-
oppdatering i prosjektet som er estimater for somatikk fra tekniske underentreprenører (MEP) ble 
revisjonen utsatt. MEP vil fra periode januar ha ferdigstilt sine kalkyler og januar-rapporten vil 
reflektere dette. Budsjettrevisjonen blir likevel ikke satt før per februar for å avvente ferdigstillelse 
av hovedfremdriftsplan 9. Estimater for MEP og øvrige aktører vil da bli endelig oppdatert.  
 
Alle reservene på byggherresiden (kap.6 TP Contingency) er fortsatt øremerket og under press. I 
tillegg er det tilført reserver fra øvrige byggherrekontoer for å dekke nødvendige øremerkede 
hendelser. Det har også blitt gjort en estimat-verifisering for å kartlegge potensielle kostnads-
reserver under øvrige byggherre-poster. Reserven er videre økt med ca. 6,8 MNOK inkl. mva. for 
finansiering av godkjente SIV IKT DCR’er som var feilaktig belastet TP budsjettet. En frigjøring av 
midler som var avsatt i påvente av en rettskraftig dom i tvisten om prosjektkontoret vil også være 
med å styrke reserven. Sluttkostnaden forventes fortsatt å ligge innenfor kostnadsrammen. IPD-
gruppens reserver er tilnærmet uendret siste periode. 
 
Nedenfor følger oppsummering av endringer siste periode: 
 

• Prognose for kap. 6 TP-Contingency får en netto-økning på 1 MNOK etter økning av 
kostnadsramme i forbindelse med SIV IKT samt godkjente endringer i perioden. 
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• Prognose for kostnadsrammen er per gjeldende periode 2.980 MNOK. Rammen er 
oppjustert med ca. 6,8 MNOK inkl. mva. for godkjente endringer med finansieringskategori 
SIV IKT (omfangsendringer). Det ligger som forutsetning for disse bestillingene at de skal 
dekkes av eget budsjett for IKT. I tillegg er kostnadsrammen justert som følge av 
oppdaterte prisindekser. 

• Det er begrenset vekst i SSBs indekser også i desember 2019. 
• IPD-gruppens ICL øker med ca. 0,5 MNOK og contingency reduseres med ca. 0,2 MNOK. 

IPD Total øker med 1,9 MNOK i perioden. 

Tabellen nedenfor viser prosjektets gjeldende kostnadsstatus på overordnet nivå. Sluttprognosen 
er lik kostnadsramme. Den inkluderer forventet prisutvikling tom. desember 2021.  

Tabell 1: Tønsbergprosjektets gjeldende kostnadsstatus (MNOK, inkl. MVA, påløpte kostnader tom. gjeldende periode, prisnivå 
desember 2021 med indeksprognoser etter gjeldende periode) 

 
 
Inntjent kostnadsramme per desember 2019 basert på faktiske indekser er 2.968 MNOK. 
Figuren nedenfor viser utviklingen av kostnadsrammen for prosjektet – både faktisk opptjent og 
prognose frem til prosjektslutt. Stiplede linjer i grønt viser potensielt utfallsrom opp eller ned ift. 
prognosen. Grunnet siste periodes netto utflating/nedgang av indekser, vurderes det at kostnads-
rammen nå  ligger i den lavere del av utfallsrommet. TP Contingency (gjenstående reserver) har 
blitt redusert betydelig siden mai 2019 pga. lav prisvekst. Figur 2 under viser hvor lav utviklingen 
har vært det siste halvåret og hvordan gjeldende prognose er (som er løpende oppdatert). 

Budsjettposter Påløpt Gjenstående Sum
0.	PROSJEKTKOSTNAD 2	002																								 978																											 2	980																								
1	IPD	TOTAL 1	652																								 768																											 2	421																								
2	Equipment 27																													 122																											 149																											
3	Client 98																													 60																													 158																											
4	Spesielle	kostnader 8																																 -																												 8																																
5	Feasibility	study 217																											 -0																														 217																											
6	TP	contingency -																												 28																													 28																													
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Figur 1 – Utvikling av prosjektets kostnadsramme per gjeldende periode 

 
Figur 2 - Prisindekser byggherre - faktisk (innenfor merket område) og prognose 

2 SHA, kvalitet, organisasjon 

SHA 
Hittil i prosjektet har det vært seks fraværsskader – ingen i foregående periode. 
Prosjektet har stort fokus på samtidige aktiviteter bygg E og J, fallende objekter, mann-maskin 
hendelser blant annet i forbindelse med transport inn og ut fra byggeplassen. Det er gjennomgang 
av HMS-fokusområder med leverandørene hver 14. dag. 
 
Kvalitet 
Generelt er det fokus på god koordinering mellom alle disipliner. 
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I perioden har det vært spesielt fokus på taktekking og tett tak, fuktighetsmålinger for å sikre 
fuktnivåer innenfor fastsatte grenser (gjelder blant annet klimaveggene), utbedring av skadede 
baderoms-kabiner samt jordingsproblematikk. 
 
Organisasjon 
Ikke noe spesielt å rapportere. 

3 Fremdrift og milepeler                 

Det rapporteres i henhold til hovedfremdriftsplan revisjon 8 som omfatter fremdrift tom. mekanisk 
ferdigstillelse. Planen vil bli komplettert med integrert testing, ferdigstilling og ibruktagelse i en 
oppdatert revisjon 9 neste periode. 
 
Samlet fremdrift på somatikk-bygget er nå 38% mot planlagt 42%. 
 
Fremdriftsstatus viser mange forsinkelser på enkeltaktiviteter som spesielt har sammenheng med 
høstens vanskelige værforhold med de store nedbørsmengdene og utfordringer med fukt i bygget.  
For J-bygget er det avvik på betongarbeider i grunnen ift. gjeldende plan, men den har innbakt 
gode tidsreserver. Tidsavvikene fremgår av front-linje status på hovedfremdriftsplanen (vedlegg til 
IPD-rapporten).  
 
Samlet S-kurve for IPD-gruppen for somatikkbygget vises nedenfor. Virkelig fremdrift (inntjent 
verdi) ligger 4 % etter planen per desember (38 % mot planlagt 42 %) som er en økning fra 2 til 4 
% siste periode. Det betyr at fremdriftseffektiviteten har gått ned. Kurven viser samtidig et økende 
kostnadsavvik.  
 
Det skal imidlertid tillegges at målinger mot revisjon 8 av fremdriftsplanene ikke lenger gir det beste 
bilde av status. Flere planforutsetninger er endret i tillegg til at mange av avvikene som måles 
ligger på aktiviteter utenfor kritisk linje. Verdien av disse målingene vil bli mer relevante når det blir 
rapportert mot neste revisjon av baseline. Dog viser S-kurvene at effektivitet ikke samsvarer med 
det planlagte og dette må overvåkes. Det er primært de tekniske som har stor andel av tids-
avhengige kostnader, men for to av de tre partnerne er heldigvis kostnadseffektiviteten bedre enn 
det planlagte. Skanska har det største negative kostnadsavviket, men de har liten andel tids-
avhengige kostnader som gjør at slike avvik ikke trenger å bidra til høyere kostnadsforbruk, men 
situasjonen må likevel overvåkes nøye. 
 
Oppståtte forsinkelsene vil ikke gi tidsavvik i forhold til sluttmilepeler for fysisk ferdigstillelse. 
 
Utkast til tidsplan for ibruktagelsesfasen foreligger. Denne forventes sluttført og godkjent i løpet av 
første kvartal 2020 sammen med oppdatert hovedfremdriftsplan revisjon 9 samt oppdatert 
baseline. 
Oppdaterte kalkyler for tekniske fag etter avsluttet detaljering som grunnlag for kommende 
budsjettrevisjon vil være klare i kommende periode.  
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Avviket mellom faktisk påløpt og inntjent viser at det er behov for å revidere gjeldende 
betalingsplaner. Noe av avviket skyldes imidlertid bestilte endringsarbeider som ikke ligger i 
baseline. Betalingsplaner må også oppdateres for å harmonere med faktisk produksjon. 
 
Samlet S-kurve for IPD-gruppen (somatikk).  

 
 
Av vedlagte IPD-rapport vises S-kurvene for alle partnerne. For Skanska og Bravida vises et 
negativt kostnadsavvik, men Assemblin og Haaland har et positivt kostnadsavvik.  
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Skanska: 

 
 
Assemblin: 
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4 Kostnader 

Nedenfor vises kostnadsstatus for IPD-gruppen per gjeldende periode samt endring i status fra 
forrige periode.  
Tabell 2 – IPD-report per gjeldende periode 

 
 

Tabell 3 – IPD report: Endringer siden forrige periode 

 

 

TØNSBERGPROSJEKTET	-	IPD	Report	Dec	2019
Budget	revision	4.0:	IPD	Total,	KNOK	excl.	VAT

1.	IPD	Total 1	936	608																																	 	 1	936	608									 1	936	608													 1	936	608									 1	889	976																		 46	631																							

01	ICL 33	603																																						 	 98	040														 62	736																		 19	699-														 20	518																							 13	085																							

02	TARGET	COST 1	903	004																																	 	 1	838	567									 1	873	872													 1	956	306									 1	869	458																		 33	546																							

020	Rigg	og	drift 271	057																																				 	 268	347												 271	057																 284	610												 260	990																					 10	067																							

021	Somatikk 880	524																																				 	 834	425												 857	274																 907	416												 861	797																					 18	727																							

022	Psykiatri 337	361																																				 	 337	361												 337	361																 337	361												 337	617																					 (256)																										

023	SITE 128	064																																				 	 126	784												 128	064																 134	467												 124	683																					 3	381																									

024	CURA 258	160																																				 	 255	578												 258	160																 264	614												 254	197																					 3	963																									

025	Indexation -																																												 	 11	765-														 5	882-																				 0-																							 -																												 -																												

026	Contingency 27	838																																						 	 27	838														 27	838																		 27	838														 30	174																							 (2	336)																							

Movement
[Prognosis	-	
Bud.rev	
4.0]

Prognosis Budget	rev.	4.0Optimistic Most	likely PessimisticBudget	Items

Movement	-	Prognosis	[Current	-	Last	Month]

1.	IPD	Total -																									 1	449																				 -																			 1	449																									

01	ICL -																									 111																							 325																		 436																												

02	TARGET	COST -																									 1	338																				 (325)																	 1	014																									

020	Rigg	og	drift -																									 -																								 562																		 562																												

021	Somatikk -																									 -																								 223																		 223																												

022	Psykiatri -																									 -																								 (101)																	 (101)																										

023	SITE -																									 -																								 600																		 600																												

024	CURA -																									 957																							 (1	076)														 (119)																										

025	Indexation -																									 382																							 (382)																	 -																												

026	Contingency -																									 -																								 (151)																	 (151)																										

PrognosisBudget	Items
Budget	original	

-	Rev.	01
INCOME:	SUM COST:	Sum
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Nedenfor følger punktvis status (alle tall eks. mva.): 

 
Generelt har det vært stor stabilitet hos IPD de siste 3-4 månedene noe som er positivt. Det 
forventes en noe større justering i perioden januar og februar som følge av oppdaterte MEP-
kalkyler (det er forventet et bedre resultat for IPD). 
 
Endringer gjeldende periode: 

• ICL: Netto økning med ca. 0,4 MNOK til 33,6 MNOK (62,7 MNOK – mest sannsynlig) 
grunnet hoved-bevegelsene:  

o Endringer: + 0,1 MNOK 
§ godkjente endringer på 1,0 MNOK ga en direkte ICL-økning på 0,1 MNOK 

o Prisjustering: + 0,3 MNOK grunnet noe høyere indekser enn prognostisert 

• Contingency reduseres med 0,1 MNOK grunnet nye uavklarte endringer 

5 Endringer 

Nedenfor følger samlet oversikt over endringer siden oppstart per importdato for underlaget som er 
29. januar 2020. 
 

 
 
Under følger liste over alle beslutninger utført i desember og januar: 

   

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

Funding Account Approved Working	assumption	
approved

Contested Unresolved Sum

TP-Contingency 6	TP	Contingency 72,8																 0,0																																			 1,1																																			 1,3																			 																		75,2	
TP-Equipment 2	Equipment 8,1																			 0,2																																			 -																																			 0,3																			 																					8,7	
SiV	Change	Order 6	TP	Contingency 28,2																 2,6																																			 0,6																																			 -																		 																		31,4	
SiV-IKT 6	TP	Contingency 5,0																			 1,8																																			 0,1																																			 6,9																			 																		13,8	
Not	decided 0,4																			 -																																			 -																																			 0,2																			 																					0,6	
Sum	TP	Finansiert 														114,5	 																																			4,7	 																																			1,7	 																			8,8	 																129,7	
SiV	Special	Order SiV 13,0																 0,8																																			 -																																			 11,4																 																		25,3	
Sum	TP	+	SiV	Finansiert 														127,5	 																																			5,5	 																																			1,7	 																20,1	 																154,9	

DCR	nr. DCR	Title Decision Decision	date Cost Price	level Funding Date	established
DCR-156 Endringer	etter	signering	av	brukerprosess Approved 16.01.2020 546	875							 2018M09 TP-Contingency 19.10.2018	13:44
DCR-164 dRofus-	brukerendringer	etter	12.10.2018 Approved 16.01.2020 265	625							 2018M09 TP-Contingency 30.10.2018	15:41
DCR-179 dRofus	og	brukerendringer	fom	01.01.2019				 Withdrawn 16.01.2020 265	625							 2018M12 TP-Contingency 10.01.2019	15:40
DCR-224 Alarmorganisering	Somatikk	-	del	1 Approved 16.01.2020 98	438									 2019M03 TP-Contingency 29.04.2019	09:35
DCR-263 	Option	for	147	integrated	bedhead	channels Approved 01.12.2019 4	874	094				 2019M06 TP-Equipment 18.09.2019	17:28
DCR-264 Reduksjons	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	Archicad,	Revit	og	VDI	August	2019Approved 16.01.2020 78	750									 2019M06 TP-Contingency 23.09.2019	15:03
DCR-267 Integrerte	sengeromskanaler Approved 01.12.2019 1	230	469				 2019M06 TP-Equipment 27.09.2019	13:57
DCR-275 5+13	nye	enrgibrønner Approved 03.12.2019 4	444	997				 2019M06 SiV	Change	Order 16.10.2019	14:22
DCR-276 Reduksjons	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	Archicad,	Revit	og	VDI	Sept	2019Approved 16.01.2020 229	688							 2019M06 TP-Contingency 17.10.2019	14:41
DCR-279 Reduksjon	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	Archicad,	Revit	og	VDI	Okt	2019Approved 16.01.2020 65	625									 2019M06 TP-Contingency 29.11.2019	10:30
DCR-281 Reduksjon	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	Archicad,	Revit	og	VDI	Nov	2019Approved 16.01.2020 49	219									 2019M06 TP-Contingency 05.12.2019	15:08
DCR-290 Reduksjon	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	Archicad,	Revit	og	VDI	Des	2019Approved 16.01.2020 32	813									 2019M06 TP-Contingency 10.01.2020	09:34
DCR-291 Installering	av	Startere/festepunkter	i	Bygg	J	i	dekke	over	E2 Approved 21.01.2020 357	755							 2019M10 Not	decided 17.01.2020	09:49
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6 Brukerutstyr  

Ingen rapporterte endringer siden forrige periode – oppdatering kommer i januar 2020.  

7 Kostnadsreserver 

Tabellene under viser prosjektets gjenstående kostnadsreserver per gjeldende periode samt 
disponering av byggherrens kapittel 6 reserver. Endringer kategorisert som SiV Change Orders er 
ikke hensyntatt i Tabell 5. 

Tabell 4 - Prosjektets gjenstående kostnadsreserver og ICL-buffer per gjeldende periode, inkl. MVA 

 
 
Tabellen under viser øremerking av reserver under kap.6 TP Contingency. 
Tabell 5 - Disponering av prosjektets reserver per gjeldende periode, inkl. MVA 

 
 
I tillegg til de begrensede ikke-øremerkede reservene angitt over, er det siden forrige rapportering 
gjort en totalvurdering av alle byggherrekostnader for å avdekke eventuelle oppsider som ved 
fremtidige budsjettrevisjoner kan overføres offisiell kostnadsreserve under kap.6. Siden det er en 
viss usikkerhet knyttet til potensielle reserver, er det gjort en usikkerhetsvurdering av disse som 
tilsier potensielle reserver mellom ca. 16-25 MNOK gitt at angitte forutsetninger inntreffer. 
 

Gjenstående	kostnadsreserver,	MNOK
1	IPD	TOTAL	-	ICL 42																													
1	IPD	TOTAL	-	Contingency 35																													
Sum	IPD-gruppen 77																													
2	Equipment 7																																
3	Client -																												
6	TP	contingency 28																													
Sum	Byggherre 35																													
Sum	Tønsbergprosjektet 112																											

6	TP	Contingency 27,9				
-	Rivekostnader	A/B-blokk	(hvorav	14,3	MNOK	kartlagt,	3,7	MNOK	buffer) -18,0		
-	Uavklarte	grensesnitt -1,0					
-	IKT-systemer,	Nedetid	byggherreleverte	 -0,5					
-	Byggutstyr	-	RS	kontrakt	33,6	MNOK -4,5					
-	Nyutviklet	FDV-system,	uforutsette	problemer -1,2					
-	Uavklarte	endringer	TP	Contingency	til 	dato -1,3					
Sum	gjenstående	reserver 						1,4	
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Vedrørende tvist om sluttoppgjør for prosjektkontoret ble dom fra lagmannsretten oktober 2019 
anket til Høyesterett av motparten. Den er nå avvist av Høyesteretts ankeutvalg og beslutningen er 
som følger:  
 
Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra anke-
utvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den 
foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. 
tvisteloven § 30-4.  
 
Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, 
jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet. 
 
Dette innebærer at dommen fra lagmannsretten nå er rettskraftig og utestående krav på Hibas er 
sendt. Samlet krav utgjør 2,63 MNOK inkludert renter på 50.907 kroner samt saksomkostnader 
kroner 70.000 som ble tilkjent av Høyesterett.  
 
I henhold til dommen holder SIV tilbake 500.000 kroner i påvente av at Hibas skal bidra til at det 
oppnås ferdigattest på prosjektkontoret (alternativt utbetales ikke dette før riggen blir demontert).  
 
Frist for innbetaling ble satt til 21. januar men den er ikke overholdt. Vår advokat vil derfor nå 
iverksett tvangsinndrivelse. 
  
Prosjektets avsetninger på ca. 10 MNOK som ble gjort for denne budsjettposten kan nå frigjøres 
og overføres til TPs reservepost. Inntil hele kravet er innfridd, er beløpet 2,63 MNOK lavere. 
  

Potensielle	byggherrereserver	utenfor	Kap.6	TP	Contingency O MS P Forutsetning
3	Client	-	Juridisk	+	Annet 4,0																												 4,0						 4,0						 4,0						 Ikke	behov	for	jur.bistand.
3	Client	-	Ekstern	revisjon 0,4																												 0,4						 0,4						 -						 Ikke	behov	for	ekstern	revisjon
3	Client	-	Reiser 1,0																												 1,0						 1,0						 -						
3	Client	-	Anleggsbidrag	og	nødstrøm 1,0																												 1,5						 1,0						 -						 Post	må	verifiseres	noe	ytterligere.
3	Client	-	Gebyrer 1,0																												 1,5						 1,0						 -						 Post	må	verifiseres	noe	ytterligere.
3	Client	-	Andre	kostnader 0,3																												 0,5						 0,3						 0,1						 Post	må	verifiseres	noe	ytterligere.
5	Forprosjekt	-	Sluttoppgjør 10,0																										 10,0				 10,0				 10,0				 Anke	er	nå	avvist	av	Høyesterett
Dobbeltbooking	av	DCR'er	Equipment 2,3																												 2,3						 2,3						 2,3						 Post	må	verifiseres	ytterligere.
Sum 20,0																										 25,2				 20,0				 16,4				
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8 Usikkerhet og risikoforhold 

Risk – 10 på topp  
Pos Beskrivelse Konsekvens 

1 Hindre alvorlige ulykker (personell og materiell). Arbeid på 
somatikken er i en kritisk fase med grunnarbeider og etter 
hvert bærestruktur og hulldekke for J-bygget 

Omdømme og 
økonomiske 
konsekvenser  

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

Byggherre overtar 
kostnadene for 
gjennomføring av 
prosjektet 

3 Etablere en god og robust gjennomføringsplan for 
somatikken   

Kan forsinke 
ferdigstillelse og 
henger økonomisk 
sammen med 
punktet over 

4 Systematisk arbeide med ferdigstillelse og uttesting av 
bygget  

Kan forsinke 
overlevering og 
være 
kostnadsdrivende for 
både TP og SiV 

5 Uavklarte grensesnitt Tid og kostnader 

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

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

7 Kontinuitet med nøkkelpersoner i prosjektet  Gjennomføringsevne 
og historikk 

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

Økte kostnader 
 

9 Implementering av nytt FDV system Økte kostnader 
10 Byggherrekontrollerte IT systemer Økte kostnader 

9 Vedlegg (IPD Monthly Report No. 32, Desember 2019) 

Merk; tallene som fremgår av IPD-rapporten er vist eks. mva. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 5/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10224-5 

     

 

Saksbehandler: Roger Gjennestad 

 

 

Rapportering for desember 2019 og januar 2020 

 

 

Vedlegg:  

         

 

Hensikten med saken: 

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

OBD 2019 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for 

rapporteringen i styremøtene.  Saken følger også opp (selv om temaet har en egen sty-

resak i møtet 27. februar) punkt 2 i vedtaket i styresak 56/2019: Styret gis rapportering 

om utviklingen for korridorpasienter høsten 2019 som del av den faste månedsrapporte-

ringen. 

 

Januar 2020 følges opp etter samme prinsipp da OBD 2020 ennå ikke er mottatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporteringen for desember 2019 og januar 2020 til etterretning. 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 

 

  



5/20 Rapportering for desember 2019 og januar 2020 - 19/10224-5 Rapportering for desember 2019 og januar 2020 : Rapportering for desember 2019 og januar 2020

 

 

 

 

 

Side 2 av 8 

 

Faktagrunnlag: 

INNLEDNING 

Ut i fra det som har vært fokusert i styremøter og i oppfølgingsmøter med eier under 

året, er punktene nedenfor forsøksvis en oppsummering av foretakets status ved ut-

gangen av 2019: 

 

 Foretaket har ikke lykkes med målsetningen om en kraftig forbedring i andel kor-

ridorpasienter, til tross for at det følges opp på alle rapporteringspunkter internt. 

Nye tiltak etablert som følge av styresak 56/2019.  Det er en forbedring på enkel-

te poster i løpet av året, mens det på andre poster viser seg mer utfordrende å få 

effekt av nye tiltak.  Det vises til egen styresak i dette møtet. 

 Somatisk aktivitet har vært lavere enn budsjettert gjennom hele året.  Det må ses 

i sammenheng med den store ambisjonen foretaket hadde om aktivitetsvekst for 

å redusere ventetider og etterslep.  Aktivitetsvekst fra 2018 er omtrent som tidli-

gere år, men under gjennomsnittet i HSØ. 

 Det har over lengre tid vært arbeidet med å redusere ventetiden på BUP.  Foreta-

ket innfrir kravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 40 dager i 2019 når 

det måles på pasienter som står og venter ved månedsslutt.  Derimot oppnås ikke 

kravet når det måles på avviklede pasienter, men det har vært en forbedring 

gjennom året.  Siste kvartal er gjennomsnittet også for den måten å måle på, un-

der kravet på 40 dager. 

 Gjennom året har det vært en klar bedring i kreftpakkeforløp, også for Brystkreft 

og Tykk-/endetarmskreft som tidligere ikke har nådd målet om at 70% av pasien-

tene skal være avviklet innen normert tid. 

 Økonomisk oppnår foretaket budsjett – også når ekstra midler som kom fra HSØ i 

løpet av desember ikke regnes inn. 

 

 

AKTIVITET 

SiVs aktivitetsbudsjettet for 2019 hadde to overordnede føringer. Det ene er å øke antall 

polikliniske konsultasjoner for å få ned ventetid for nyhenviste pasienter og for å reduse-

re etterslepet.  Den andre er at veksten skal være større innenfor VOP, BUP og TSB (hver 

for seg) enn somatikk. 

 

SiV har ikke lykkes med den høye ambisjonen som lå til grunn for det somatiske aktivi-

tetsbudsjettet.  Resultatet for året totalt ble 3,5% lavere enn budsjett, men likevel en 

vekst på 2,3% sammenlignet med 2018.  (Gjennomsnittlig vekst i HSØ ble 4,0%.) Kon-

sekvensen er likevel at ventetid nyhenviste og etterslep har blitt noe lavere gjennom 

året, men ikke i tråd med den ambisjonen som lå til grunn for aktivitetsbudsjettet.  Bud-

sjettavviket har også skapt økonomiske utfordringer men som det framgår lenger ut i 

saken, så har negativt budsjettavvik blitt kompensert av positive avvik på andre områ-

der. 

 

Etter å ha ligget godt an sammenlignet med budsjett, hadde SiV lavere poliklinisk aktivi-

tet på VOP i siste del av året.  Året endte derfor opp med en vekst i antall VOP-

konsultasjoner som er lavere enn veksten i somatiske polikliniske konsultasjoner.  SiV 

leverte derfor i 2019 ikke på den prioriteringsregel-indikatoren. 

 

Aktivitetsbudsjettet for 2020 forutsetter kun en marginal vekst fra 2019-nivået.  Grafene 

nedenfor viser at foretaket har startet med en noe høyere somatisk aktivitet enn budsjet-

tert. Grunnet utfordringer knyttet til systemene som bearbeider aktiviteten innenfor psy-

kiatri og TSB, er det per januar kun rapportert budsjettall.  Det skal være i orden til fe-

bruar skal rapporteres.  
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VENTETID, ETTERSLEP OG FRISTBRUDD 

Ventetid for VOP, BUP og TSB inngår i målsetningen for prioriteringsregelen.  Grafene 

nedenfor (selv om den stiplede linjen viser kravene for 2020) viser at SiV i gjennomsnitt 

for året er under ventetidskravet for de som står og venter, noe som betyr at SiV leverer 

på prioriteringsregelen når det gjelder ventetid. Imidlertid er ventetiden for avviklede på 

BUP 46 dager i gjennomsnitt for året, 6 dager høyere enn kravet.  Prioriteringsregelen 

legger denne indikatoren til grunn, noe som innebærer at SiV ikke leverer på ventetid på 

BUP. 

 

Noe av årsaken til at BUP i enkelte måneder ligger høyt, er at SiV har bidratt i et prosjekt 

der noen ekstra pasienter skal ha en konsultasjon på BUP. Disse pasientene har blitt 

prioritert på en slik måte at de har ventet lenger enn vanlige pasienter. Dette ble rettet 

opp i løpet av sommeren, og siste kvartal har ventetiden for avviklede pasienter på BUP 

vært 38 dager i gjennomsnitt. 

 

SiV har satt inn utvidede kontroller, særlig ved månedsskiftene, for å sikre at registre-

ringene i månedsavslutningene er så korrekte som mulige. Enkelte av månedsresultatene 

på disse områdene med relativt få ventende pasienter, kan påvirkes mye av feilregistre-

ringer. 

 

Den somatiske ventetiden er redusert sammenlignet med 2018, men bare marginalt og 

ikke nok til å nå målet på 55 dager.  Det er fortsatt enkelte fagområder som har relativt 

mange pasienter som har ventet lenge som er en stor grunn til den lange gjennomsnittli-

ge ventetiden.  Det framgår av grafen som viser antall ventende i intervallene 7-9 og 10-

12 måneder. De 261 pasientene som har ventet mer enn 6 måneder på de 3 områdene 

med flest langtidsventere utgjør 8 dager av den gjennomsnittlig ventetiden på 58 dager. 
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Foretaket har hatt en positiv utvikling i etterslep i siste halvår og nå i begynnelsen av 

2020. Det er særlig lungepasienter som har stor forbedring, men mange flere fagområder 

viser forbedring. 
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KORRIDORPASIENTER 

Grafen nedenfor viser at SiV fortsatt har store utfordringer med pasienter på korrido-

ren. Det er som tidligere omtalt stor variasjon over tid.  I de første 18 dagene av februar 

er antall korridordøgn langt under det halve sammenlignet med de første 18 dagene av 

januar.  Imidlertid ligger andelen ved SiV over tid fortsatt høyere enn ved sammenlign-

bare sykehus. 

 

Gjennom 2019 har kvaliteten på registrering av antall korridorpasienter kl. 7:00 økt. Det 

har bidratt til at andelen har økt.  Når tallene analyseres på postnivå, er det sengeposter 

som har fått til forbedring.  Samtidig er det slik at flere av tiltakene fra tidligere styresak 

som enten ikke blitt iverksatt som planlagt, eller ikke fått forventet effekt. Det er en 

egen sak i dette styremøte som utdyper hva som nå gjøres for å redusere andel korri-

dorpasienter. 

 

(Grafen nedenfor bygger på den daglige oppfølgingen SiV gjør på dette området.  Den 

fokuserer på de postene hvor korridorpasienter er en utfordring, og gjennomsnittet til 

HSØ er justert i forhold til det.  I styresaken om korridorpasienter er analysene gjort på 

basis av de nasjonale tallene som har en noe annen definisjon enn det som ligger til 

grunn for SiVs interne rapportering.) 
 

 
 

 

KREFTPAKKEFORLØP 

Etter en noe krevende start på 2019, har SiV samlet hatt gode resultater på andel pasi-

enter i kreftpakkeforløp innenfor normert tid. Søylene i det øverste diagrammet nedenfor 

viser resultatet per kvartal for forløp som i sin helhet foregår hos SiV. De gule søylene i 

diagrammet er 2019-tall.  Det er en klar bedring ut over i året, noe som i hovedsak skyl-

des en bedring for forløpene innenfor Brystkreft og Tykk-/endetarmskreft der sistnevnte 

for året samlet innfridde kravet om 70% av forløpene innenfor normert tid.  Som det 

framgår av grafen nr. 2 nedenfor som viser andelen per forløp, mangler Bryst at tre for-

løp ble ferdig innenfor normert tid, for å oppnå kravet om 70%.  Den gruppen har vært 

over 70% i alle årets siste fire måneder. 

 

Alle andre forløp er innenfor kravet om 70%. (Den rød søylen er høyere enn den grøn-

ne.) Forløp med få pasienter er samlet under Øvrige. 
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SYKEFRAVÆR OG BEMANNING 

Det er en positiv utvikling i sykefraværet sammenlignet med fjoråret i siste halvdel av 

året, noe som gjør at fraværet totalt for 2019 ble marginalt lavere enn 2018. Sykefravæ-

ret følges fortsatt tett opp i de delene av organisasjonen som har utfordringer på områ-

det. Det pågår evaluering etter arbeidet med konseptet iBedrift, som var rettet mot 11 

seksjoner som har et særlig høyt fravær. I etterkant av det arbeidet vil det vurderes om 

tiltaket skal utbredes. I tillegg er det tatt initiativ overfor NAV, for å få opprette et fast 

virksomhetsteam som er kjent i SiV og som kan være tettere på der utfordringene er 

store. I løpet av februar/mars skal mandat for dette teamet klargjøres. Det er et konti-

nuerlig arbeid å styrke lederes kunnskap i forebyggende og oppfølgende sykefraværsar-
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beid, samt praktiske forhold som gjelder ved sykefraværsoppfølging. Det avventes også 

hvordan IA-avtalens bransjeprogram som skal rettes mot sykehus vil treffe organisasjo-

nen. Samarbeidet mellom partene er viktig og det er invitert til eget møte med sentrale 

fagorganisasjoner, for å trekke med alle gode krefter. 

 

 
 

Samlet for 2019 har SiV marginalt lavere årsverksforbruk enn budsjettert.  Det ble bud-

sjettert med 4131 årsverk, en vekst på 26 årsverk sammenlignet med 2018.  Resultatet 

ble 4026 som gir en vekst på 16 årsverk.  Dette skal sammenlignes med en total vekst i 

HSØ på 900 årsverk. Denne utviklingen gjenspeiler både SiVs behov for å forbedre pro-

duktiviteten i forbindelse med økte kostnader som følge av Tønsbergprosjektet, men 

også det faktum at Vestfold ligger på gjennomsnittet av befolkningsvekst i HSØ-området.  

De helseforetakene som dekker områder der befolkningsveksten er over gjennomsnittet 

(OUS og Ahus) har økonomi til å vokse mer i antall årsverk. 

 

 

BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING 

 

 
 

 

Per november var estimert resultat for foretaket 110 millioner kroner, 5 millioner kroner 

bedre enn budsjett.  Foretaket har gjennom året hatt økonomiske utfordringer både som 

følge av lavere somatisk aktivitet enn budsjettert og enkelte områder med negative 
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Regnskap desember 2019 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik

 Basistilskudd         -3 111 257         -3 111 257              -   

 ISF inntekter, egen region         -1 240 518         -1 272 092      -31 574 

 ISF inntekter, gjester             -72 763             -74 170        -1 407 

 Polikliniske inntekter           -480 901           -504 128      -23 227 

 Øremerkede tilskudd             -21 835             -18 538         3 297 

 Andre inntekter           -204 361           -189 609       14 752 

 DRIFTSINNTEKTER       -5 131 635       -5 169 794     -38 159 

 LØNNSKOSTNADER         3 201 237         3 219 561      18 324 

 Varekostnad          1 035 868          1 035 682           -186 

 Andre driftskostnader             594 934             644 221       49 287 

 DRIFTSKOSTNADER         4 832 039         4 899 464      67 425 

 Finans             -10 251               -7 543         2 708 

 Avskrivninger             176 901             172 874        -4 027 

 RESULTAT          -132 946          -104 999      27 947 
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lønnsavvik.  Lavere medikamentkostnader enn budsjettert og buffer i budsjettet har mer 

enn veid opp for dette. 

 

I styremøte 19. desember ble det i tillegg informert om at HSØ skulle overføre 4 millioner 

kroner grunnet mindre forbruk på det sentrale medikamentbudsjettet.  Utover dette kom 

det ytterligere to endringer fra HSØ i forbindelse med årsavslutningen: 

 

 Pensjon – det kom som forventet en endring i pensjonskostnaden med tilhørende 

inntekt, dette ga SiV et noe overraskende netto positiv bidrag på 2 millioner kro-

ner 

 Bruk av HSØ`s avtaler om kjøp av private helsetjenester – av flere grunner har 

foretakene brukt disse avtalene i mindre omfang enn det HSØ budsjetterte med.  

Midlene er delt ut til foretakene etter samme nøkkel som de i sin tid ble trukket 

inn etter.  For SiV utgjør det 16 millioner kroner. 

 

Til sammen resulterer dette i at foretakets resultat for 2019 ser ut til å bli 133 millioner 

kroner, 28 millioner kroner bedre enn budsjett.  Av dette utgjør «ekstraordinære» til-

skudd fra HSØ mottatt i desember 22 millioner kroner. 

 

Det positive budsjettavviket på 6 millioner kroner som skyldes foretakets drift, bekrefter 

forutsetningene som ligger til grunn for foretakets budsjett for 2020. Det er som alltid 

noe usikkerhet knyttet til de aktivitetsbaserte inntektene per januar.  ISF-systemet opp-

dateres alltid ved overgangen til et nytt år, og det kan ikke gjøres før det gamle er helt 

avsluttet. Ut fra den kvalitetssikringen som ble gjort, ble inntekter knyttet til somatikk er 

ført basert på faktiske tall, mens for psykiatri og rus er inntektene ført som budsjettert. 

Ut fra en samlet vurdering, er det stor sikkerhet for at det økonomiske resultatet i januar 

er i tråd med budsjettet slik det framgår av tabellen nedenfor. 

 

 
 

 

 

 

Regnskap januar 2020 Hittil Faktisk Hittil Budsjett Avvik

 Basistilskudd           -277 256           -277 256              -   

 ISF inntekter, egen region           -114 919           -114 327            592 

 ISF inntekter, gjester               -4 460               -4 645           -185 

 Polikliniske inntekter             -46 780             -45 139         1 641 

 Øremerkede tilskudd               -2 210               -2 247            -37 

 Andre inntekter             -13 592             -14 173           -581 

 DRIFTSINNTEKTER          -459 217          -457 787        1 430 

 LØNNSKOSTNADER           290 878           292 609        1 731 

 Varekostnad              90 586              89 458        -1 128 

 Andre driftskostnader              55 131              53 824        -1 307 

 DRIFTSKOSTNADER           436 595           435 891          -704 

 Finans                  -282                  -408           -126 

 Avskrivninger              14 536              13 971           -565 

 RESULTAT              -8 368              -8 333             35 
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Vedlegg: Årlig melding 2019 for Sykehuset i Vestfold HF 

 

Hensikten med saken: 

I tråd med vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF, skal styret hvert år sende en melding 

til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets 

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

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner forslag til årlig melding 2019 for Sykehuset i Vestfold HF. 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Vedtektene for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 14 at styret hvert år skal sende en 

melding til Helse Sør-Øst RHF, bestående av styrets plandokument for virksomheten og 

styrets rapport for det foregående året. 

 

Plandelen av meldingsdokumentet (kap 5-6) skal være av strategisk karakter, og vise 

hovedtrekkene i virksomhetens framtidige drift. Rapportdelen skal vise hvordan bestem-

melser gitt i foretaksmøtene er fulgt opp. 

 

Helse Sør-Øst utarbeider hvert år en mal for helseforetakenes meldingsdokumenter. Mel-

dingens del I skal gjøre rede for helseforetakets oppgaver og organisering, helseforeta-

kets visjon, verdigrunnlag og målsettinger, samt organisering av medvirkning fra brukere 

og ansatte. Del I skal også omfatte et sammendrag av positive resultater, uløste utford-

ringer og egenevaluering. Del II skal være en detaljert rapportering av helseforetakets 

oppfølging av styringsbudskap gitt i oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) og i fore-

taksmøtene for 2019. Meldingsdokumentets del III skal være styrets plandokument, og 

skal gjøre rede for utviklingstrekk og rammebetingelser, samt strategier og planer for 

helseforetaket. 

 

Meldingens del II Rapporteringer ble oversendt Helse Sør-Øst innen særskilt frist 20. ja-

nuar 2020. 

 

Nytt fra 2019 er at det i eget kapittel 3 skal rapporteres på hvilke tiltak som truffet for å 

nå mål fra 2018, som da ikke ble nådd. 

 

Administrerende direktørs forslag til årlig melding har vært oversendt brukerutvalgets 

avtroppende leder og nestleder, samt de tillitsvalgte og vernetjenesten, med invitasjon til 

å gi kommentarer og innspill. Innspillene fra de tillitsvalgte og vernetjenesten er vurdert 

og delvis innarbeidet. 

 

Vurdering: 

Årlig melding 2019 følger hovedtrekkene fra tidligere års meldinger. Administrerende 

direktør mener forslaget til meldingsdokument på en dekkende måte beskriver helsefore-

takets virksomhet i foregående år, og gjør rede for gjeldende planer for framtidig virk-

somhet. 
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Godkjent av styret for Sykehuset i Vestfold HF den 27. februar 2020, sak 6/20 
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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

1. Innledning 

1.1 Oppgaver og organisering 

Sykehuset i Vestfold HF eies av Helse Sør-Øst RHF, og ivaretar områdesykehusfunksjo-
nene for Vestfold, unntatt kommunene Sande og Svelvik. Opptaksområdet hadde ved ut-
gangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på ca 235 500, fordelt på 7 kommuner. Fra 1. ja-
nuar 2020 slås Sande sammen med Holmestrand, mens Svelvik slås sammen med Dram-
men. 
 
Helseforetaket tilbyr spesialisthelsetjenester, og legger til rette for forskning, undervis-
ning og rådgivning naturlig knyttet til disse tjenestene. Sykehuset i Vestfold er et allsidig 
akuttsykehus, og tilbyr diagnostikk og behandling innenfor de fleste spesialiteter og 
grenspesialiteter. 
 
Sykehuset i Vestfold har regionalt ansvar for behandling av pasienter med sykelig over-
vekt, organisert som Senter for sykelig overvekt i foretaksgruppen Helse Sør-Øst. Glenne 
regionale senter for autisme yter regionale tjenester til innbyggere i Helse Sør-Østs om-
råde. Dessuten har Sykehuset i Vestfold ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for ald-
ring og helse, i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.  
 
Sykehuset i Vestfold HF er i felles sykehusområde med Sykehuset Telemark HF. De to 
helseforetakene samarbeider om karkirurgi, mikrobiologisk laboratorium og AMK. Syke-
huset i Vestfold har områdefunksjoner for inngrep innen urologi. Gjennom møter på kli-
nikksjefsnivå samt fagdirektørnivå/direktørnivå er det i 2019 avklart at helseforetakene 
skal styrke samarbeidet mellom de to rehabiliteringsavdelingene, men skal inntil videre 
fortsette som separate enheter. 
 
Helseforetakets virksomhet er fordelt på en rekke lokasjoner i Vestfold, men akuttfunk-
sjonene, store deler av den planlagte medisinske virksomheten og sentraladministrasjo-
nen er lokalisert til sykehuset i Tønsberg. Planlagt ortopedisk kirurgi og polikliniske ak-
tiviteter tilbys også ved sykehuset i Larvik, mens Kysthospitalet i Stavern tilbyr spesiali-
sert rehabilitering og fysikalsk medisin. 
 
Helseforetakets organisasjon omfatter seks klinikker og én divisjon, med avdelinger og 
seksjoner som underliggende enheter. I tillegg kommer administrerende direktørs stab, 
som består av seks avdelinger. 
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I 2019 hadde helseforetaket i gjennomsnitt 5 272 ansatte, som utførte i alt 4 123 års-
verk. Dette inkluderer årsverk omregnet fra variabel lønn. 
 
I 2019 hadde Sykehuset i Vestfold i alt 311 164 pasientkontakter i somatikk, fordelt på 
32 317 utskrivninger fra døgnbehandling, 114 011 liggedøgn heldøgn, 28 457 dagbe-
handlinger og 250 420 polikliniske konsultasjoner. Sykehuset i Vestfold hadde 154 068 
pasientopphold i psykisk helsevern og rusbehandling, fordelt på 2 341 utskrivninger fra 
døgnbehandling, 45 309 fra liggedøgn og 151 727 fra polikliniske konsultasjoner, men 
her ingen dagbehandlinger. 
 

1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

Virksomheten i Sykehuset i Vestfold HF er basert helseforetaksloven, spesialisthelsetje-
nesteloven og pasientrettighetsloven. Vedtekter for helseforetaket, endret av foretaks-
møtet senest 20. mai 2019, og styringsbudskap gitt av Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøte, 
gir også viktige rammer for virksomheten. 
 
Visjon 
Sykehuset i Vestfold HF skaper gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger 
det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.  
 
Verdigrunnlag 
Sykehuset i Vestfold HFs verdigrunnlag gjenspeiler verdigrunnlaget for Helse Sør-Øst 
RHF: 

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

bygget på 
 
  



6/20 Årlig melding 2019 for Sykehuset i Vestfold HF - 19/10267-3 Årlig melding 2019 for Sykehuset i Vestfold HF : Årlig melding 2019 for Sykehuset i Vestfold HF

6 

 

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

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

 
For hvert av satsingsområdene formulerer utviklingsplanen strategier og målsettinger. 
 

1.3 Mål for virksomheten 

Sykehuset i Vestfold har lagt Helse Sør-Østs styringsbudskap for 2019 til grunn som mål 
for virksomheten. Styringsbudskapene er formulert i Helse Sør-Østs oppdrags- og bestil-
lingsdokument 13. februar 2019, samt i foretaksmøter 13. februar og 20. mai 2019. 
 

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 

Virksomhetsstyring og styrets arbeid 
Styringsbudskapene gitt av Helse Sør-Øst legges fortløpende fram for styret Sykehuset i 
Vestfold. På bakgrunn av foretaksmøtets oppdrag og bestilling, inngår administrerende 
direktør lederavtaler med klinikksjefene. På samme måte inngår klinikksjefene lederav-
taler med sine avdelingssjefer, som deretter inngår lederavtaler med sine seksjonsle-
dere.  
 
Lederavtalene følges blant opp i forbindelse med måneds- og tertialrapportering til sty-
ret, samt i forbindelse med ledelsens gjennomgang (LGG). Hensikten med LGG er å gi 
oversikt over alle områder som påvirker helseforetakets måloppnåelse, å avdekke risi-
kofaktorer og fare for svikt, samt definere forbedringsområder og tiltak. På foretaksnivå 
ble LGG gjennomført andre tertial, og presentert for styret i møte 19. desember 2019. 
LGG er godt innarbeidet på alle ledelsesnivåer i Sykehuset i Vestfold. 
 
Intern styring og kontroll 
Sykehuset i Vestfold arbeider systematisk og målrettet med kvalitet og pasientsikkerhet, 
blant annet gjennom administrerende direktørs ledergruppe og hovedkvalitetsutvalget. 
Til grunn for arbeidet ligger i særlig grad Plan for pasientsikkerhet og kvalitet 2019-
2023, som ble fastsatt i august 2019. Hvert klinikk har opprettet eget kvalitetsråd, der 
oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet er blant de viktigste sakene. 
 
God intern styring og kontroll i helseforetaket forutsetter: 

- At begrepet vesentlighet er definert for avviksrapportering. 
- At helseforetaket har en god kontrollstruktur, og et system for rapportering og 

oppfølging. 
- At årsaksanalyser og risikovurderinger er et integrert ledelsesverktøy i løpende 

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

et allment ønske om å lære av feil. 
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Status for pålegg etter tilsyn 
Styret baserer sine vurderinger på den informasjon og det opplegg for intern kontroll og 
styring som foretaksledelsen legger til grunn. Til hvert styremøte presenteres det en 
oppdatert oversikt over varslede, pågående og nylig avsluttede, eksterne tilsyn og revi-
sjoner. 
 
Handlingsplaner 
På grunnlag av interne og eksterne revisjoner, tilsyn og egne forbedringsområder, utar-
beides handlingsplaner. Organisasjonen har ambisjoner om tettere oppfølging av slike 
planer, med større innsats for læring. 
 

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte 

Medvirkning fra brukere 
Sykehuset i Vestfold har lagt Helse Sør-Østs 13 prinsipper for brukermedvirkning til 
grunn for arbeidet på systemnivå.  
 
Brukerutvalget er et rådgivende organ for Sykehuset i Vestfolds styre og administre-
rende direktør i saker som gjelder tilbudet til brukere, pasienter og pårørende. Utvalget 
har ni medlemmer, som er oppnevnt av Sykehuset i Vestfolds styre etter forslag fra bru-
kerorganisasjoner. Medlemmene i brukerutvalget i 2019 var rekruttert fra Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon (4), Voksne for barn, Pensjonistforbundet, Kreftfore-
ningen, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner/ Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede, samt Landsforeningen mot Stoffmisbruk, nå Ivareta (hver 1). 
 
Leder og nestleder deltar på styremøter og styreseminarer med talerett, og deltar i ho-
vedkvalitetsutvalget med tale- og stemmerett. Brukerutvalget har oppnevnt represen-
tanter til kvalitetsutvalgene ved hver klinikk. Videre deltar også utvalgslederen i pasi-
entsikkerhetsutvalget, forskningsutvalget og klinisk etikkomite. Utvalgets øvrige med-
lemmer er involvert i pakkeforløp og prosjekter, basert på kompetanse og interesse for 
det aktuelle forløpet. Administrerende direktør er til stede i brukerutvalgets møter, og 
redegjør for saker som skal behandles av styret. 
 
Brukerutvalget holdt sju møter i 2019. Noen av sakene det har vært fokus på er utval-
gets arbeidsform og prioriteringer. Det var en sak som utvalget har behandlet i flere mø-
ter og som resulterte i fire hovedpunkter der utvalget ønsker rapportering: trygg ut-
skrivning, pakkeforløp innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling, korridorpasienter og avvikshåndtering. Utvalgsmedlemmene deltok aktivt ved mar-
kering av «Hva er viktig for deg?»-dagen 6. juni. Utvalget har også vært pådrivere for at 
Sykehuset i Vestfold har laget en ny og bedre prosedyre ved akutt synstap. Kontaktlege-
ordningen var også en viktig sak til behandling i 2019.  Sykehuset i Vestfold har fortsatt 
en brukerrådgiver i midlertidig deltidsstilling, som har jobbet med å opprette en kompe-
tansebank for brukererfaringer og ta den i bruk.  
 
Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved Sykehuset i 
Vestfold, på ungdoms premisser. Ungdomsrådet skal framme synspunkter og saker som 
kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere. Rådet har syv medlemmer i al-
deren 13-26 år, for perioden 2018-2019 har medlemmene vært rekruttert fra blant an-
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net Foreningen for hjertesyke barn, Mental Helse Ungdom, Barn- og Ungdomsrevmati-
ker-gruppe Vestfold, Norges Handikapforbunds Ungdom og Autismeforeningen i Norge. 
Ungdomsrådet hadde 8 møter i 2019. Noen av hovedsakene rådet har vært opptatt av er 
«Hva er viktig for deg?»-dagen 6. juni, hvor utvalgsmedlemmene også deltok aktivt i 
markeringen. Dessuten har utvalget fulgt opp tidligere sak til hovedarbeidsmiljøutvalget 
om røyk- og parfymefritt helsepersonell ved Sykehuset i Vestfold. Ungdomsrådet fikk 
muligheten til å delta på landstreff for ungdomsråd for hele helse-Norge i Trondheim. 
 
Medvirkning fra ansatte 
Sykehuset i Vestfold har lagt Hovedavtalens bestemmelser om tillitsvalgtes rettigheter 
og plikter til grunn for samarbeidet med de ansattes tillitsvalgte. I tillegg er Helse Sør-
Østs 12 prinsipper om medvirkning førende for samarbeidet, sammen med andre rele-
vante bestemmelser i lov og avtaler. 
 
Det er et mål at partene har felles forståelse av Hovedavtalen. Det arbeides kontinuerlig 
med å holde god dialog og legge til rette for et godt samarbeid, til tross for at det i en-
kelte sammenhenger er uenigheter. 
 
Ansatte har medvirkning gjennom deltakelse i helseforetakets viktigste styringsorganer: 
helseforetakets styre, hovedarbeidsmiljøutvalget og de klinikkvise arbeidsmiljøutval-
gene. Organisasjonene har gitt høringsinnspill til viktige strategiske innsatsområder som 
Kompetansestrategi, Medarbeideren og Teknologistrategi, og har videre deltatt i ar-
beidsgrupper for handlingsplaner innenfor Kompetansestrategi og Medarbeideren. 
 
Hovedarbeidsmiljøutvalget har holdt sju møter og behandlet i alt 74 saker. Hver av de 
seks klinikkene og Servicedivisjonen har arbeidsmiljøutvalg. HR-direktøren hadde i 
2019 i alt 11 kontaktmøter med de tillitsvalgte fra alle fagorganisasjonene i helseforeta-
ket, samt hovedverneombudet. Administrerende direktør hadde dessuten fem kontakt-
møter med hovedverneombudet, samt hver av de fagorganisasjonene som har frikjøpte 
foretakstillitvalgte. 
 
I tillegg til de formelle møtene, holdes det kontaktmøter på de ulike nivåene i organisa-
sjonene, både sentralt og i klinikkene. Tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i konk-
rete saker på alle nivåer i virksomheten, med mål om at prosesser og beslutninger blir 
bedre. Fagorganisasjonene og vernetjenestens bidrag er viktig for løsning av helsefore-
takets oppdrag og utvikling. Helt sentralt er deres bidrag i større og mindre utviklings- 
og omstillingsprosesser, i utvikling av arbeidsmiljø og for å sikre at både HMS og pasi-
entsikkerhetsperspektivet sees samlet. Engasjementet og felles innsats for å få positiv 
utvikling innenfor områdene sykefravær, heltidskultur, arbeidstidsordninger og ForBed-
ring er vesentlig. 
 
Sykehuset i Vestfold har avtale om frikjøp av foretakstillitsvalgte og hovedverneombud 
tilsvarende 9 årsverk.  
 
Vernetjenesten er organisert med verneombud i 57 definerte verneområder, med kli-
nikkverneombud i hver klinikk og med ett koordinerende hovedverneombud. Det fram-
kommer tydelig av både lovverk og helseforetakets eget HMS-system hvor og på hvilken 
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måte vernetjenesten skal delta og involveres. Vernetjenesten er særlig viktig i det konti-
nuerlige og systematiske HMS-arbeidet som skjer gjennom hele året. Det er utarbeidet 
en egen prosedyre som tydeliggjør lederes HMS-ansvar. 
 
Medvirkning i arbeidet med årlig melding 
Brukerutvalgets leder og nestleder ble orientert om arbeidet med årlig melding i januar 
2020. Årlig melding 2019 blir sendt nyoppnevnt brukerutvalg til orientering, til behand-
ling i sitt første møte 12. mars 2020. 
 
De foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet ble gitt en orientering om meldingen i 
HR-direktørens kontaktmøte med de tillitsvalgte og hovedverneombudet 21. januar 
2020. Utkast til årlig melding 2019 ble sendt de foretakstillitsvalgte og hovedverneom-
budet, og kommentarer til utkastet er mottatt og er delvis innarbeidet. 
 
2. Vurdering av virksomheten 

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer 

Spesialisthelsetjenesten er gitt i oppdrag blant annet å optimalisere helsegevinsten i be-
folkningen, gitt de ressurser samfunnet stiller til disposisjon for dette oppdraget. Det er 
derfor med tilfredshet styret konstaterer at SAMDATAs siste rapport viser at Sykehuset i 
Vestfold fortsatt er blant landets mest kostnadseffektive sykehus. 
 
Styret anerkjenner Sykehuset i Vestfolds ledelse og ansatte for det kontinuerlige omstil-
lingsarbeidet som også i 2019 er gjennomført for å sikre bærekraftig utvikling. Sykehu-
set i Vestfold har i 2019 innført elektronisk medikamentkurve (MetaVision) i alle enhe-
ter. Tiltaker forventes å ha positiv effekt på riktig medikamenthåndtering, vil styrke pa-
sientsikkerheten og redusere antall pasientskader som følge av feil i medikamenthånd-
tering. Innføring av MetaVision har vist seg krevende med tanke på ytelsesproblematikk, 
men ytelsen forventes forbedret med nye programvareversjoner. 
 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering 

Styret er tilfreds med at Sykehuset i Vestfolds arbeid med å sikre bærekraftig utvikling 
setter helseforetaket i stand til å fokusere på pasientsikkerhet og kvalitet. 
 
Styret vil fortsatt være opptatt av å forsterke arbeidet for pasientsikkerhet og kvalitet. 
Styret vil følge opp det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og Helse Sør-Østs sat-
singsområder, slik de er formulert i strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-
2020: 

- Styrket pasientrolle 
- Kvalitetsorientert ledelse 
- Reduksjon av uønsket variasjon 

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

 
 
3. Oppfølging av styringsbudskap fra tidligere år 
 

Årlig melding 2018 fra Sykehuset i Vestfold HF ble behandlet i sak 3: Årlig melding 
2018, jf. vedtektene §§ 6 og 14 i foretaksmøte 20. mai 2019. Foretaksmøtet viste i sa-
ken spesielt til helseforetakets resultatoppnåelse for styringsbudskapene: 
 Pakkeforløp kreft 
 Reduksjon av unødvendig venting 
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 Korridorpasienter 
 
I vedtaket fra foretaksmøtet ble det presisert at: 

Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Sykehuset i Vestfold HF innrettes slik at gjen-
stående styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 
2019. 

 

3.1 Pakkeforløp kreft 

Helseforetaket har intensivert arbeidet med forløpsgjennomganger, som grunnlag for 
forbedringsarbeidet på området. 
 

3.2 Reduksjon av unødvendig venting 

Det er gjennom 2019 jobbet mye med planlegging, og det å skape ryddighet i ventelister. 
Dermed gjøres arbeidet på inntakskontor mm enklere og det skapes større forutsigbar-
het for pasient. Dette gir seg blant annet utslag i at helseforetaket har redusert ventetid 
for somatikk gjennom 2019. 
 

3.3 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Det ble i 2018 arbeidet med å øke aktiviteten i poliklinikker innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette arbeidet fortsatte i 2019.  Helårseffekt av 
tiltak i 2018, og effekten av nye tiltak og oppfølgingsregime i 2019, resulterte i en høyere 
vekst i antall polikliniske opphold innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn i somatikk i det året.  I budsjettet for 2020 videreføres ambisjonen 
om en høyere vekst i antall polikliniske opphold innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn i somatikk. 
 
Veksten i polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB er gjennom 2019 
større enn for somatikk. 
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3.4 Korridorpasienter 

Helseforetaket har viet mye oppmerksomhet til arbeidet med å redusere antall korridor-
pasienter. Blant annet vedtok styret i juni 2019 en egen oppfølging av hvordan helse-
foretaket skal jobbe med problemstillingen. Antallet korridorpasienter er redusert gjen-
nom 2019, men problemstillingen er fortsatt aktuell. Det arbeides derfor med ytterligere 
tiltak inn i 2020, for å øke måloppnåelsen. 
 
4. Oppfølging av styringsbudskap for 2019 
 

4.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

4.1.1 Gjennomsnittlig ventetid 

Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2018. Under 55 dager i alle hel-
seforetak innen 2019. Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være under 50 dager i 
alle regioner. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 
 

 
 
I 2019 ventet pasientene i gjennomsnitt 56 dager før de ble avviklet fra ventelistene. 
Dette er ned to dager sammenliknet med 2018. Ved årsskiftet hadde nyhenviste pasien-
ter som sto på venteliste i gjennomsnittet ventet 60 dager. Dette er ned seks dager sam-
menliknet med samme tid i fjor.  Det er de nyhenviste somatiske pasientene som har fått 
redusert ventetidene, mens gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter innenfor 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er uforandret ved utgangen 
av 2019, sammenliknet med utgangen av 2018. 
 
Ved årsskiftet 2019 – 2020 var det 200 flere nyhenviste somatiske pasienter på ventelis-
ten, mens det for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var to 
færre nyhenviste på ventelistene.  
 
Innenfor somatikken er det ventelistene for øye- og ØNH-pasienter som øker, både i vo-
lum og i antall dager. Ventende ortopediske pasienter er redusert både i volum og i ven-
tedager.  
 

4.1.2 Overholdelse av pasientavtaler 

Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 2018. 
[Tiden mellom tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjeneste-
startdato (dato for når prosedyre er utført) for spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder 
for sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er tilgjengelig som nasjonale tall fra NPR. Da-
takilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 
Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 
2018 (passert planlagt tid). I 2019 skal helseforetaket overholde minst 93 % av avta-
lene. Innen 2021 skal minst 95 % av avtalene overholdes. 
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[Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid av totalt antall planlagte pasient-
kontakter. Må måles med samme uttrekksdato som året før.] 

Det vises til Dokument 3:2 (2018–2019) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 
statlige selskaper i 2017, der det bl.a. vises til at bedre planleggingssystemer og admi-
nistrasjon fører til bedre utnyttelse av legeressursene slik at flere pasienter får time in-
nen planlagt tid. Helseforetaket skal følge opp funnene i Riksrevisjonens undersøkelse. 

 
Median tid til tjenestestart for utredning omfattet av dette utvalget er økt med seks da-
ger per andre tertial 2019, sammenlignet med samme periode i 2018. For behandling er 
tid til tjenestestart for dette utvalget økt med 20 dager. Fordi miksen mellom behandling 
og utredning er endret gjennom 2019, er samlet tid til tjenestestart for dette utvalget økt 
med seks dager i perioden (fra 66 til 71 dager). Hovedårsaken til denne økningen er hel-
seforetakets arbeid med å redusere antallet pasienter som har ventet lenge, enten på å 
starte et forløp eller komme videre i forløpet (>181 dager).  
 
Det er gjennom 2019 jobbet mye med planlegging og det å skape ryddighet i ventelister. 
På den måten gjøres arbeidet på inntakskontor mm enklere og det skapes større forut-
sigbarhet for pasient. Dette gir seg blant annet utslag i færre fristbrudd, både for avvik-
lede og for ventende pasienter. 
 

 
 
Ved årsskiftet opplevde 7,9 % av pasientene ved Sykehuset i Vestfold at timeavtalene ble 
brutt. Dette er en liten nedgang sammenliknet med samme tid i 2018 (8,3 %). I somatik-
ken er det 9,4 % som opplever avtalebrudd, mot 0,8 % innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Antall og andel avtalebrudd varierer mye mellom 
fagområdene.  
 
Det arbeides videre for å bedre langtidsplanlegging for både leger og annet helseperso-
nell. Ikke minst følges arbeidet opp i satsingsområde Klinisk logistikk. 
 

4.1.3 Kreftbehandling 

Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreft-
formene skal være minst 70 % Variasjonen mellom helseforetakene skal reduseres. 
[Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper) in-
nen maksimal anbefalt forløpstid. Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av 
forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller strålebehandling, som er innenfor 
standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spi-
serør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, 
hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, 
myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær lever-
kreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og 
sarkom. Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 
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Per utgangen av november 2019 hadde 76 % av alle kreftpasienter som startet sin be-
handling ved Sykehuset i Vestfold gjort dette innenfor normert forløpstid. Inkluderer 
man kreftpasientene som har fått oppstart behandling også ved andre helseforetak, er 
andelen innenfor normert forløpstid 68 %. Den behandlingstype som har lavest andel 
innenfor normert forløpstid, er strålebehandling med 49 %. 
 
Etter et vinterhalvår med lave andeler innenfor normert forløpstid, har det intensiverte 
arbeidet med forløpsgjennomganger gitt resultater gjennom høsten 2019. 
 

4.1.4 Behandling av hjerneslag 

Minst 60 % av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 
I 2019 ble andelen av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet videre-
ført innen 40 minutter etter innleggelse på over 70 % (72 % i 2018 mot 72 % i 2019). 
 

4.1.5 Uønsket variasjon 

Helseforetaket skal, basert på analyser av uønsket variasjon i effektivitet, kapasi-
tetsutnyttelse og forbruk på tvers av helseforetakene, identifisere: 
 minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke 

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

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

Tilbakemelding skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. oktober 2019. Helse 
Sør-Øst RHF er pålagt å orientere Helse- og omsorgsdepartementet om status i ar-
beidet innen 1. november 2019. 

 
Tilbakemelding er sendt Helse Sør-Øst innen fristen, og arbeidet med å følge opp tiltaks-
planene for områdene med svake resultater pågår (korridorpasienter og avslag henvis-
ninger POV). 
 

4.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling 

Helseforetaket skal i 2019 redusere gjennomsnittlig ventetid til under 40 dager innen 
PHBU og PHV, og under 35 dager i TSB. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

Helseforetaket skal i 2019 redusere avvisningsrater ved poliklinikkene innen psykisk 
helsevern. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede ble 45 dager innen PHBU, 28 dager innen PHV og 27 
dager innen TSB. Kravet er oppfylt for PHV og TSB. For PHBU gikk ventetiden ned til un-
der 40 dager siste del av året, mens årsresultatet ble liggende over.  Tiltakene i BUP 
dreier seg primært om logistikk i klinikken, hvor BUP også er deltakende i Helse Sør-
Østs «BUP-prosjekt», med et forbedringsteam på dette området. 
 
Sykehuset i Vestfold målte i 2018 en avvisningsrate på 11,7 % ved poliklinikkene innen 
psykisk helsevern. Her kom det i ettertid fram at det hadde vært en feil i registreringen 
foretatt innen TSB, slik at den reelle avvisningsraten ville vært høyere.  Det kan derfor 
ikke helt sikkert sies om avvisningsraten i Sykehuset i Vestfold innen PHV og TSB i 2019 
på 18,5 % er lavere enn fjoråret. Det har i hele 2019 vært arbeidet for styrket samarbeid 
med fastlegene. Det har kommet svært gode tilbakemeldinger fra fastlegene, som opple-
ver det som nyttig at DPS’et er ute i faste trepartsmøter på fastlegekontorene sammen 
med NAV. 
 

4.2.1 Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på region-
nivå 

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

 
Det er utfordringer knyttet til å måle om Sykehuset i Vestfold har hatt høyere vekst in-
nen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Eier 
har definert tre kriterier som skal brukes, og de omtales nedenfor. 
 
Gjennomsnittlig ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede ble 46 dager innen psykisk helsevern for barn og 
unge, 28 dager innen psykisk helsevern for voksne og 29 dager innen tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling. Kravet er dermed oppfylt for psykisk helsevern for voksne og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For psykisk helsevern for barn og unge gikk ven-
tetiden ned til under 40 dager siste del av året, mens årsresultatet ble liggende over. 
Manglende måloppnåelse skyldes delvis (utfordrende å beregne nøyaktig effekt) at Sy-
kehuset i Vestfold har bidratt i et prosjekt hvor enkelte av de berørte barna ikke hadde 
samme prioritet som en «gjennomsnittlig» pasient.  Det gjorde at gjennomsnittlig vente-
tid for alle pasienter ble høyere. I tillegg har det vært iverksatt tiltak i psykisk helsevern 
for barn og unge som primært dreier seg om logistikk i klinikken, hvor psykisk helse-
vern for barn og unge også deltar med et forbedringsteam i Helse Sør-Østs «psykisk hel-
severn for barn og unge-prosjekt». 
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Antall konsultasjoner 
Det ble både i 2018 og 2019 arbeidet med å øke aktiviteten i poliklinikker innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helårseffekt av tiltak i 2018, og ef-
fekten av nye tiltak og oppfølgingsregime i 2019, resulterte i en høyere vekst i antall po-
likliniske opphold innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 
i somatikk i det året.  I budsjettet for 2020 videreføres ambisjonen om en høyere vekst i 
antall polikliniske opphold innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbe-
handling enn i somatikk. 
 
Kostnader per tjenesteområde 
I budsjettet for 2019 økte kostnadene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling mer enn kostnadene innenfor somatikk, sammenlignet med de fak-
tiske kostnadene for 2018. 
 
Målt mot budsjetterte kostnader er det i 2019 høyere kostnader for tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling, mens psykisk helsevern og somatikk er omtrent som budsjettert. 
Målt mot kostnader i samme periode i 2018, er det vekst innen alle tjenesteområder.  In-
nen psykisk helsevern ble særlig andre tertial preget av innflyttingen i nye bygg, som er 
ferdigstilt i Tønsbergprosjektet. Samtidig med flyttingen er det gjort omstilling og end-
ringer, parallelt med at økonomien har hatt fokus. Det er i stor grad døgnaktivitet som 
har flyttet, slik at det har vært mulig å opprettholde aktivitet målt i polikliniske konsul-
tasjoner. Redusert kostnadsestimat for helseforetaket totalt sett, som følge av at kost-
nadsbuffere løses opp for å dekke lavere inntekter, er derfor fordelt jevnt på tjeneste-
områdene. 
 

4.2.2 Pakkeforløp psykisk helsevern 

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

 
Innen psykisk helsevern for barn og unge var andel pakkeforløp gjennomført innen for-
løpstid for utredning 66 %, mens andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av be-
handling var 35 % i 2019. BUP har ikke hatt en god nok logistikk for å oppnå bedre re-
sultater, og det er noe det har vært og vil bli arbeidet med videre. 
 
Innen psykisk helsevern for voksne har andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid 
for utredning hele året ligget stabilt over 80%, og årsresultatet ble 98 %.  Andel pakke-
forløp gjennomført for evaluering av behandling var på 62 % i 2019. 
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4.2.3 Pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for TSB skal 
være minst 80 %. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 
Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt 
behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 %. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 
Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for TSB var i 
2019 på 39 %. For indikatoren andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra av-
sluttet avrusning til påbegynt behandling TSB i døgnenhet, har det har vært en del uklar-
heter omkring beregningsmåte. Det var én pasient som ble registrert her, og resultatet lå 
utenfor forløpstiden. 
 

4.2.4 Forløpskoordinatorer innen psykisk helsevern og TSB 

Virksomheter som behandler pasienter innen psykisk helsevern for voksne, barn og 
unge og TSB skal oppnevne forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter. 

 
Det er oppnevnt til sammen 13 forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter innen 
psykisk helsevern for voksne, barn og unge og TSB. 
 

4.2.5 Tvangsbruk i psykisk helsevern 

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) 
skal reduseres i 2019. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette årlig.] 
Helseforetaket skal redusere bruk av tvangsmidler gjennom bl.a. å implementere fø-
ringer og anbefalinger i regional rapport, jf. «Økt frivillighet - Regional plan for riktig 
og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst». Implementere fø-
ringer og anbefalinger i «Regional rapport om reduksjon i bruk av tvangsmidler i psy-
kisk helsevern i Helse Sør-Øst 2018». 

 
Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) ble re-
dusert fra 123 personer i 2018 til 81 personer i 2019, som er en reduksjon på 34 %. 
 
Gjennomsnittlig antall tvangsmiddel per pasient, som har hatt minst ett tvangsmiddel-
vedtak per år i døgnbehandling, har hatt en klar nedgang fra 7,3 (2017) til 5,7 (2018) og 
til 3,3 i 2019.   
 
Det er spesielt verdt å nevne at antall personer hvor det er blitt brukt mekanisk tvang (§ 
4-8a) er blitt redusert fra 58 personer i 2018 til 37 i 2019 (reduksjon på 36 %).  Det har 
også vært en nedgang i antall personer hvor det er brukt korttidsvirkende legemiddel (§ 
4-8c), fra 40 i 2018 til 32 i 2019 (reduksjon på 20 %). Likedan er antall personer hvor 
det har vært brukt kortvarig fastholding (§ 4-8d) redusert fra 105 i 2018 til 68 i 2019 
(reduksjon på 35 %). 
 
Det er iverksatt flere tiltak i akuttseksjonen for å redusere bruk av tvang og sikre at all 
bruk av tvang, når dette er uomgjengelig nødvendig, skjer på en skånsom og respektfull 
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måte. Det er fokus på korrekt registrering. Avdelingen har regelmessig undervisning i 
etikk og lovverk, ukentlig simuleringstrening (SIM), med vekt på deeskalerende og aner-
kjennende kommunikasjon. Alt klinisk personell gjennomførte kurs i terapeutisk møte 
med aggresjon (TERMA) i 2019.  
 
Det er arbeidet med implementering av føringer og anbefalinger i «Regional rapport om 
reduksjon i bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i Helse Sør-Øst 2018» (kap 5): 

o 5.1 Akuttseksjonen flyttet i mai 2019 inn i et nytt og moderne bygg.  Bygget har 
brede korridorer, tilgang til uteområder og alle har enerom.  

o 5.3 Husordensreglementet er revidert til å bli «mykere i kantene».  
o 5.4 Sykehuset i Vestfold har ikke ferdig monterte beltesenger. 
o 5.5 Det er etablert systematisk SIM-undervisning i Terma, samt ukentlig etisk re-

fleksjon.   
o 5.6 Det foretas systematisk voldsrisikovurdering (BVC) på alle pas første døgn. 
o 5.7 Ettersamtale etter situasjoner der tvang er benyttet gjennomføres og avd er i 

prosess på ytterligere implementering 
o 5.8 Gjennomgang av tvangsmiddelbruk med personalet etter PHVL §4.8 er fast 

tema på møter i avd. 
 

4.2.6 Epikrise 

Minst 50 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helse-
vern for voksne og TSB. 
[Datakilde er Helsedirektoratet som publiserer dette tertialvis.] 

 
Målet her er ikke oppfylt, ved at 46 % av epikrisene ble sendt innen 1 dag etter utskriv-
ning fra psykisk helsevern for voksne og TSB i 2019. Det er innad i klinikken ulikheter, 
ved at Psykiatrisk sykehusavdeling, inkl akuttseksjonen, ligger over kravet. Sykehuset i 
Vestfold arbeider for å redusere variasjonen. 
 

4.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

4.3.1 Kvalitet og pasientsikkerhet 

 Forbedringsområder og innsatsteam 
Helseforetaket skal styrke innsatsen med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, 
herunder arbeid med innsatsteam, kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, arbeid med 
pakkeforløp og logistikk ved poliklinikkene. Helseforetaket skal utpeke en lokal kon-
taktperson som skal bidra i et regionalt innsatsteam for koordinering, felles innsats og 
oppfølging. 

 
Lokal kontaktperson er utpekt og innmeldt til HSØ. 
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 HMS og pasientsikkerhet 
Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. Andel «enheter med 
modent sikkerhetsklima» (jf. definisjon i pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert 
helseforetak skal være minst 60 %. 
[Minst 60 % av medarbeiderne i enheten skårer 75 eller høyere. Variasjonen mellom hel-
seforetakene skal reduseres. Datakilde skal være ForBedring. Dette publiseres årlig.] 

 
70 % av medarbeiderne ved Sykehuset i Vestfold skåret sikkerhetsklima med verdier fra 
75 og oppover. Samlet skår for Sykehuset i Vestfold er 80. 
 

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

 
Sykehuset i Vestfold har per 2. tertial 2019 en reduksjon i bruk av bredspektrede antibi-
otika (BSA) med 20,23 % sammenlignet med 2012.  
 
Forbruk og reduksjon for de enkelte bredspektrede antibiotika vises i figur under. 

 
 
For å nå målsettingen om 30 % nedgang i løpet av 2020 og videreføring av arbeidet med 
å redusere BSA ved SiV, arbeides det nå med:  

 Sykehuset i Vestfold deltar i Læringsnettverket for antibiotikastyring i HSØ. 
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 Det utarbeides en mal på hvordan man skal gjennomføre forbruksgjennomgang 
med tilbakemelding. 

 LIS2/3 kan bruke denne malen opp mot et kvalitetsarbeid (innfrir tre lærings-
mål). 

 Det er lagt til varsling i Metavision når pasienten har fått BSA i over tre døgn. 
 Det utarbeides plakater om riktig BSA bruk. 
 Det er restriksjoner i hvilke BSA som er i basislager på avdelinger. 
 Antibiotikaforeskrivning skal legges inn i innkomstjournal og førstedagsnotat. 
 Regelmessig forbruksrapporter fra sykehusapoteket til avdelinger med høyt for-

bruk. 
 Det er nå viktig å lage tiltak som kan videreføres også etter 2020. 

 

 Legemidler 
Helseforetaket skal etablere rutiner for samstemming av legemiddellister, herunder 
rutiner for gjennomgang av gyldige resepter i reseptformidleren, for å sikre at disse 
samsvarer med oppdatert legemiddelliste for den enkelte pasient. 

 
Sykehuset i Vestfold har etablert rutiner for legemiddelsamstemming. Samstemming 
skjer primært ved innkomst, men dersom det ikke lar seg gjøre skal legemiddelsams-
temming utføres under oppholdet. Kilder i legemiddelsamstemming er medikamentliste 
fra fastlege/medisinoversikt fra hjemmesykepleie, reseptformidler og pasienten selv. 
 

 Korridorpasienter 
Ingen korridorpasienter. 
[Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres tertialvis.] 

 
Sykehuset i Vestfold har over tid hatt mange pasienter på korridor. I 2019 har det vært 2 
706 døgn på korridor ved SiV, eller 2,4 % av alle liggedøgn. Dette er en nedgang fra 2,8 
% i 2018. Tiltakene som ble vedtatt i styresak i juni og videre i styresak i desember 2019 
følges opp. 
 

 Pasientsikkerhetsprogrammet 
Helseforetaket skal videreføre arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet, implemen-
tere handlingsplanen og redusere variasjon i pasientsikkerhetsindikatorer. 

 
Sykehuset i Vestfold har videreført arbeidet med de ulike innsatsområdene i pasientsik-
kerhetsprogrammet som anbefalt, tross at programmet formelt er avsluttet og fått ny 
oppfølgingsregi fra HSØ. Resultat følges opp av det sentrale pasientsikkerhetsutvalget 
(PSU).  Målinger viser at Sykehuset i Vestfold for de fleste områder er i grønt område for 
implementering.  Det er oppnevnt representant fra kvalitetsenheten i Sykehuset i Vest-
fold til oppfølging av nasjonal satsing, i regi av Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst. Helse-
foretaket vil derfor videreføre innsatsområdene i 2020. For å få kvalitetshevende effekt 
av de ulike innsatsområdene, er det viktig at ledere i helseforetaket følger opp resulta-
tene i de ulike innsatsområder. 
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 Uønskede hendelser 
Andel somatiske pasientopphold med pasientskade i 2019, målt med metoden GTT, 
skal reduseres på regionalt nivå sammenliknet med 2017. 
[Datakilde er GTT-undersøkelsene – Helsedirektoratet. Dette publiseres årlig.] 
Det skal innføres måltall for registrering av skadedata i Norsk pasientregister fra 
2020. Helseforetaket skal i 2019 arbeide målrettet for å få opp registreringsandelen. 
Helseforetaket skal, i en samlet risikoanalyse basert bl.a. på GTT-data og nasjonale og 
lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsindikatorer, identifisere: 
 minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke fak-

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

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

 
Det gis ikke ut resultater på HF-nivå, bare klinikkvise resultater 1. Dersom man slår sam-
men tall fra klinikkene Medisin og Kirurgi henholdsvis i 2012 og 2018, er det en reduk-
sjon på 28% av skader ved Sykehuset i Vestfold i aktuell periode.  
 
Ved medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk i Sykehuset i Vestfold oppsto det en pasient-
skade under hhv 14 % og 18 % av oppholdene i 2018. Medisinsk klinikk hadde i årene 
2014-2017 en reduksjon av andel innleggelser med pasientskade. I 2018 er det imidler-
tid en økning, tilnærmet samme nivå som i 2012. Andel av innleggelser med en pasient-
skade i kirurgisk klinikk er tilnærmet uendret de siste tre årene, men en liten nedgang 
fra 2017.  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medisinsk klinikk 14,5 15 18 16 10 8 14 

Kirurgisk klinikk 23 19 16 10 19 19 18 

 

Sykehuset i Vestfold har identifisert områdene og tilbakemelding er sendt Helse Sør-Øst 
RHF innen fristen. Arbeidet med å følge opp tiltaksplanene for områdene med svake re-
sultater pågår (korridorpasienter og avslag henvisninger POV). 
 

 Epikrise 
Minst 70 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk helse-
tjeneste. 
[Datakilde skal være Helsedirektoratet. Dette publiseres tertialvis.] 

 
67 % av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatiske helsetjenester i 
2019. Det er stor variasjon mellom de somatiske seksjonene. Sykehuset i Vestfold arbei-
der for å redusere variasjonen. 
 

                                                        
1 GTT-tall for 2019 foreligger ikke ennå. 
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 Fødsel og fertilitet 
Helseforetaket skal rapportere hvordan nasjonal faglig retningslinje for barsel-
omsorgen er implementert, spesielt hvordan anbefalingen om utreisevurdering er 
fulgt opp. 
Helseforetaket skal ha det økonomiske ansvaret for hormonpreparater i de tilfeller 
kvinner i fertil alder får tilbud om å ta ut egg hvis behandling av alvorlig sykdom 
kan gå utover fertiliteten. 

 
På bakgrunn av tilsyn har Sykehuset i Vestfold i 2019 gjennomgått og forbedret rutiner 
for fødselsomsorg, etter anbefalinger fra nasjonal faglig retningslinje. Utreisevurdering 
blir nå etter prosedyre gjennomgått for alle fødende i SiV. 
 

 Organdonasjon 
Helseforetaket skal i 2019 følge opp og videreføre arbeidet med å øke antall organ-
donorer. 

 
Antall organdonorer vil naturlig variere fra år til år. Det er etablert rutine for å gjen-
nomgå alle dødsfall på intensiv, for vurdering av potensiell donor. Videre arbeides det 
med å kartlegge om helseforetaket har gode nok systemer for å fange opp potensielle 
donorer, som eventuelt kan ligge på andre avdelingen. Det er ønskelig med et enda tet-
tere samarbeid på tvers av avdelinger, slik at organdonasjon vurderes ved visse 
problemstillinger. 
 

 Brukermedvirkning 
Helseforetaket skal delta i de nasjonale brukerundersøkelsene i regi av Folkehelsein-
stituttet, og resultatene skal brukes aktivt i forbedringsarbeid. Dette omfatter også lø-
pende brukererfaringsundersøkelser innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling som vil bli utviklet og implementert i løpet av 2019. 

 
Brukermedvirkning i Sykehuset i Vestfold omfatter arbeidet både på systemnivå, repre-
sentert ved brukerutvalget. På tjenestenivå er det brukermedvirkning i pasientforløps-
arbeidet og i enkeltforløp. På individnivå stimulerer Sykehuset i Vestfold til samvalg, i 
møte med den enkelte pasient. Sykehuset i Vestfold har tilsatt rådgiver for brukermed-
virkning. En av oppgavene til vedkommende er å etablere brukerbank for forsterket 
brukermedvirkning på tjenestenivå. Resultater fra nasjonale brukerundersøkelser leg-
ges fram for ledelsen i forbedringsarbeidet. 
 

 Samarbeid med kommunehelsetjenesten 
I oppdragsdokument 2019 er de regionale helseforetakene bedt om å legge Meld. St. 
15 (2017- 2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre til grunn for utvikling av 
tjenesten. Det skal rapporteres i Årlig melding 2019 for helseforetakenes samarbeid 
med kommunene. 
Helseforetaket skal følge opp Riksrevisjonens anbefalinger om helseforetakenes prak-
sis for utskrivning av pasienter, og påse at det er etablert interne systemer og kontrol-
ler for å sikre at ansatte kjenner til regelverk og benytter prosedyrer og rutiner ved 
utskrivning av pasienter. 
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Helseforetaket skal styrke arbeidet med tiltak innen området arbeid og helse. Det vi-
ses til inngått avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og NAV hvor helseforetakene og NAV 
anbefales å inngå forpliktende samarbeidsavtaler lokalt. 

 
Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold har en god struktur for samhandling gjen-
nom samhandlingsutvalget. I 2019 ble det startet to større forprosjekt i regi av sam-
handlingsutvalget, med fokus på skrøpelige eldre og unge som er i risiko for å utvikle 
psykisk sykdom eller avhengighet. Det er etablert en kunnskapsportal i samhandling 
mellom Sykehuset i Vestfold og kommunene, for deling av prosedyrer og kompetansehe-
ving hos ansatte. Det er utviklet et generisk samhandlingsforløp. Det gjennomføres dess-
uten flere prosjekter innen fagspesifikke områder, som innovasjonsprosjekter, ambule-
rende tjenester og hospiteringsordninger. 
 
I plan for pasientsikkerhet og kvalitet er trygg utskrivning valgt som første felles inn-
satsområde, der Sykehuset i Vestfold gjennom ulike tiltak skal styrke pasientsikkerhet 
og kvalitet i utskrivning. Arbeidet er påbegynt i 2019 og videreføres i 2020. Sykehuset i 
Vestfold deltok aktivt i arbeid og helse, gjennom poliklinisk aktivitet innen både fysi-
kalsk medisin og Klinikk for psykisk helse og rusbehandling. 
 

4.3.2 Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenes-
ten 

Helseforetakets styre må informeres om ansvaret for oppfølging av kvalitet og pasi-
entsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstje-
nesten. 
Helseforetaket må gi styremedlemmene nødvendig opplæring i internkontroll og risi-
kostyring. 

 
Det er gjennom 2019 arbeidet med disse temaene, blant annet gjennom styreseminar og 
egne styresaker. 
 

4.3.3 Beredskap og sikkerhet 

Helseforetaket skal evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra livedelen 
av Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018. 
Helseforetaket skal følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og sårbarhetsana-
lyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 2018. 
Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov. 

 
Sykehuset i Vestfold startet arbeidet med oppfølging av funnene fra Nasjonal helse-
øvelse 2018. Rapporten ble gjort tilgjengelig først i august 2019. Så langt er det jobbet 
med sivilt – militært samarbeid i forbindelse med øvelsen som ble holdt 16. september 
2019 på Torp. HV01 var en viktig samarbeidspartner i planlegging og gjennomføring av 
øvelsen. Gjenstående punkter fra evalueringsrapporten, slik som beredskapsledelse, 
CBRNe og massetriage, blir fulgt opp i det videre arbeidet. Blant annet er Helsedirekto-
ratets nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren lagt til grunn for helse-
foretakets arbeid med sikkerhet i sykehus. I det pågående arbeid med overordnet sik-
ringsrisikoanalyse, er både nasjonale og lokale myndigheters vurderinger lagt til grunn. 
Helse Sør-Øst har regi på prosessen knyttet til innføring av ny sikkerhetslov i foretaks-
gruppen, og Sykehuset i Vestfold deltok i dette arbeidet. 
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4.3.4 Innkjøp 

 Helseforetakets bestillerfunksjon overfor Sykehusinnkjøp HF 
Helseforetaket skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, ferdigstille rutiner som følge 
av ny funksjonsdeling mellom helseforetaket og Sykehusinnkjøp HF 

 
Sykehuset i Vestfold HF har fulgt opp innspill fra Sykehusinnkjøp, og har nødvendige ru-
tiner for samarbeidet på plass.  Samarbeidet med Sykehusinnkjøp vurderes som godt i 
det daglige, men helseforetaket opplever å ikke ha sett mye til den ambisjonen Helse 
Sør-Øst hadde for dette området når Sykehusinnkjøp HF ble opprettet. 
 

 Implementering av vedtatt innkjøp- og logistikkstrategi 
Helseforetaket skal bidra i arbeidet med å dokumentere og implementere felles ar-
beidsprosesser. Helseforetaket skal videre delta i arbeidet med å verifisere og reali-
sere regional handlingsplan for utrulling av avdelingspakkelogistikk i Helse Sør-Øst. 

 
Sykehuset i Vestfold har bidratt for å få på plass felles arbeidsprosesser.  Helseforetaket 
forbereder seg til å ta i bruk avdelingspakkelogistikk i hht den tidsplan som Helse Sør-
Øst og Sykehuspartner har vedtatt. 
 

4.3.5 Personell, utdanning og kompetanse 

 ForBedring 
Undersøkelsen ForBedring skal gjennomføres årlig og tiltak følges opp. Dette gjelder 
spesielt i forhold til arbeidsbelastning. 

 
Den nasjonale spørreundersøkelsen ForBedring ble gjennomført over en fireukerspe-
riode i februar /mars 2019 og oppnådde en svarprosent på 82%; en forbedring på 1 pp 
fra 2018. Undersøkelsen kartlegger hver seksjons arbeidsmiljø og pasientsikkerhets-
kultur. Måling av indikatoren Arbeidsforhold (arbeidsbelastning), som helseforetaket er 
bedt om å følge spesielt opp, er endret fra tidligere år og resultatet fra 2018 er derfor 
ikke sammenlignbart. Oppfølgingen skjer etter en strukturert metodikk og munner ut i 
lokale gruppesamtaler, hvor minimum to konkrete forbedringstiltak blir identifisert. An-
svaret for at tiltakene følges opp er også lagt ut lokalt, hvor tiltakene tidfestes og følges 
opp. Nytt av året er at krav om aktive HMS-handlingsplaner er lagt i alle lederavtaler. 
 

 Bierverv 
Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre meldeplikt for ansatt helse-
personell etter helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. Meldeplikt etter 
bestemmelsen omfatter «all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som 
selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge eller i 
utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l.» 

 
Informasjon om innskjerpet meldeplikt er formidlet til alle ledere og tillitsvalgte. Teks-
ten i arbeidsavtalemalene er oppdatert og endret i tråd med det nye kravet. Interne ret-
ningslinjer for håndtering er oppdatert og lagt i personalhåndboken. 
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 Fordeling av nye legestillinger 
Helseforetaket skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver 
tid er oppdatert. 

 
Oppgaven ivaretas av HR Personal ved nyansettelser og endringer i arbeidsforholdene. 
Det blir kvartalsvis kontrollert at alle ansatte ligger inne med riktig LSR-tilknytning. 
 

 LIS 
Helseforetaket skal ha iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i hen-
hold til kravene i spesialistforskriften. Det skal påses at leger i spesialisering del 2 
og 3 får gjennomført Helsedirektoratets anbefalte minimumstall for praktiske kli-
niske ferdigheter, sammenstilt i prosedyrelister. 

 
Ny LIS-utdanning ble iverksatt våren 2019. Ordningen krever mer strømlinjeformete ut-
danningsløp, og helseforetaket er pålagt å legge til rette for læringsaktiviteter slik at LIS 
kan oppnå de forskriftsfestede læringsmålene. Vurdering av oppnådde læringsmål er fø-
rende for utdanningen, og det legges mer fokus på supervisjon og veiledning, samt innfø-
rings av felles læringsmål for alle spesialiteter. 
 
Sykehuset i Vestfold har i forkant av implementeringstidspunkt jobbet for å fylle krave-
ne i ny spesialistforskrift. Det er utarbeidet læremålsplaner med spesifisering av aktu-
elle læringsaktiviteter for 31 ulike spesialistutdanninger. Det er gjennomført opplæring 
av ledere, veiledere, supervisører og LIS i bruk av Kompetanseportalen (Dossier). Dess-
uten er det arrangert kurs for å styrke legenes kompetanse i veiledning og supervisjon. 
Det er utarbeidet prosedyrer som spesifiserer ansvaret for oppfølgingen av ny utdan-
ning, og det er utarbeidet kursopplegg for gjennomføring av Felles kompetansemål 
(FKM). Videre er det inngått avtaler med samarbeidende foretak om spesialiseringspe-
rioder, og det er utarbeidet beskrivende utdanningsplaner for hvordan spesialistutdan-
ningene skal gjennomføres i helseforetaket. Aktuelle læremålsplaner for LIS i ny ordning 
er tildelt i Kompetanseportalen, og disse inkluderer Helsedirektoratets anbefalte læ-
ringsaktiviteter, som prosedyrelister og kurs. Disse aktivitetene skal gjennomføres før 
det er aktuelt å søke om spesialistgodkjenning. 
 

 Praksisplasser 
Helseforetaket skal iverksette tiltak for å forbedre avviklingen av praksisundervisning 
for de som utdannes i helseyrkene innenfor rammene av helseforetakenes ansvar for 
praksisundervisning og opplæring. 

 
Sykehuset i Vestfold har i 2019 oppfylt behov for praksisplasser, som utdanningsinstitu-
sjonene har etterspurt. Helseforetaket har inngått nye samarbeidsavtaler, som formali-
serer fordeling av ansvar og oppgaver for studenter og elever i praksis. Sykehuset i Vest-
fold har signert ny avtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Sandefjord videregå-
ende skole og Kompetansebyggeren (helsesekretærutdanning), Fagskolen i Vestfold og 
Telemark, samt Fagskolen i Østfold. 
 
Sykehuset i Vestfold og USN har også etablert et samarbeidsprosjekt med kombinasjons-
stillinger, «klinisk instruktør», for å styrke kvalitet og kapasitet i praksisstudiene i spe-
sialisthelsetjenesten. Prosjektet skal evalueres våren 2021. 
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 Utdanning helsepersonell 
Helseforetaket skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i 
godt samsvar med tjenestenes behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å forme 
fremtidsrettede utdanninger. 

 
Sykehuset i Vestfold har avgitt høringsuttalelser om ny retningslinjer for grunnutdan-
ningene i høyere utdanning i RETHOS-prosjektene. Helseforetaket er representert i pro-
gramutvalg på USN, for utvikling av nye studieplaner. I utvikling av nye retningslinjer for 
videreutdanninger for sykepleiere, RETHOS 3, er Sykehuset i Vestfold representert i den 
nasjonale prosjektgruppen for kreftsykepleie. Dette arbeidet vil pågå i 2020. 
 

4.3.6 Forskning og innovasjon 

Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 % i 2019 sammenliknet med 
2017. 
[Datakilde skal være CRIStin. Dette publiseres årlig.] 

 

 
Grafen viser utviklingen i forskningsaktivitet målt i forskningspoeng ved Sykehuset i 
Vestfold fra 2006 til 2017 (ny og gammel utregning). Forskningspoengene regnes ut fra 
antall poeng for publikasjoner, doktorgrader og tildeling av ekstern finansiering. Etter 
en lang periode med kontinuerlig vekst er det nå et konsolidert nivå. 
 
Sykehuset i Vestfold har publisert sine kliniske studier på helsenorge.no, og gjennom 
dette gjort Sykehuset i Vestfolds tilbud kjent ut over eget helseforetak.  
 
Innovasjonsvirksomheten i Sykehuset i Vestfold er fortsatt preget av høy aktivitet. Flere 
prosjekter er eksternt finansiert. Prosjekter knyttet til Utviklingsplan for Sykehuset i 
Vestfold 2018-2035, f. eks kronikere og «de som trenger oss mest», har prioritet. Av-
standsoppfølging inngår som en komponent i flere av prosjektene. 
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4.3.7 IKT-utvikling og digitalisering 

 Regionale IKT-prosjekter 
Helseforetaket skal bidra til en samordnet regional styring av prosjektporteføljen i 
Helse Sør-Øst RHF ved å benytte felles prosjektstyringsverktøy for regionen for alle 
IKT-prosjekter. Bidraget skal omfatte oppstart av nødvendige mottaksprosjekter for 
regionale innføringsprosjekter og migrasjon og sletting av data fra gamle IKT-løs-
ninger når nye innføres. Helseforetaket skal ikke initiere konkurrerende aktiviteter til 
regionale prosjekter, programmer og anskaffelser. 

 
Sykehuset i Vestfold benytter prosjektveiviseren i IKT-prosjekter. Alle prosjekter er godt 
dokumentert, transparent og tilgjengelige. Helseforetaket har tatt CA PPM i bruk for re-
gistrering og oppfølging av IKT-prosjekter. Arbeidet med CA PPM er styrket i 2019 og 
dette vil fortsette, slik at nytteverdien realiseres i enda større grad framover. 
 
Sykehuset i Vestfold forholder seg til den regionale planen for innføring av regionale løs-
ninger. Helseforetaket har i 2019 tatt i bruk Metavision og LVMS fullt ut, og har vært på-
driver for økt samhandling ved hjelp av HF-til-HF-meldinger. Sykehuset i Vestfold har 
ingen konkurrerende aktiviteter til regionale prosjekter, programmer og anskaffelser. 
 

 Dataansvar og informasjonssikkerhet 
Helseforetaket skal implementere endringene fra regionalt styringssystem for infor-
masjonssikkerhet («ISMS») i eget lokalt styringssystem, herunder lokale prosesser 
og rutiner. 
Helseforetaket skal implementere regionale risikoakseptkriterier, herunder identifi-
sere risikonivå mht. tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet lokalt. 

 
Sykehuset i Vestfold deltar i arbeidet og implementerer fortløpende regionale rutiner. 
Arbeidet med protokoll pågår, og kapasiteten økes i 2020 for å ta igjen etterslep. 
 

4.3.8 Bygg og eiendom 

Helseforetaket skal planlegge og gjennomføre utfasing av oljefyring i sine bygg slik 
at forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger gjeldende fra 1. ja-
nuar 2020 etterleves. For sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehand-
ling skal utfasing skje innen 1. januar 2025. 

 
Den siste bygningsenheten som hadde oppvarming med bruk av mineralolje tilhørte 
Glenne regionale senter for autisme. Her er oljefyring faset ut, og er erstattet med alter-
nativ løsning. Senteret har ikke døgnkontinuerlig pasientbehandling. 
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4.4 Tildeling av midler og krav til aktivitet 

4.4.1 Økonomiske krav og rammer 

 Drift og investering 
Sykehuset i Vestfold skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte 
og slik at de kommer pasientene til gode. Sykehuset i Vestfold skal i 2019 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 

 
Ovennevnte styringsbudskap er fullt ut lagt til grunn i helseforetakets disposisjoner, og 
gjenspeiles i foretakets resultater. 
 

 Resultat 
Årsresultat 2019 for Sykehuset i Vestfold HF skal være på minst 105 millioner kroner. 

 
Det har vært negativt avvik på flere områder av budsjettet, særlig knyttet til lav soma-
tisk aktivitet sammenlignet med budsjettet. Samtidig var det i budsjettet innarbeidet en 
buffer. I tillegg har helseforetaket lavere kostnader enn budsjettert på H-reseptlegemid-
ler og gjestepasienter.  Foreløpig regnskapsresultat viser at Sykehuset i Vestfold kom-
mer til å nå det budsjetterte resultatet på 105 millioner kroner, med noe margin. Foreta-
kets resultat vil sannsynligvis bli 118 millioner kroner. 
 

 Prioriteringsregelen 
Sykehuset i Vestfold skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i sam-
svar med kravene til oppfyllelse av prioriteringsregelen fastsatt fra Helse Sør-Øst 
RHF. Det samme kravet gjelder til kostnadene fordelt per tjenesteområde. Det vises 
til vedlagte tabeller med budsjett 2019 som viser oversikt over innrapporterte tall 
for prioriteringsregelen sammenlignet med 2018. Andre relevante tabeller for bud-
sjettert aktivitet er også vedlagt. 

 
Sykehuset i Vestfold mener at det ved utgangen av 2019 oppfyller prioriteringsregelen 
både for ventetid, aktivitet og kostnader for 2019.  Imidlertid er resultatet for gjennom-
snittlig ventetid for psykisk helsevern for barn og unge over 40 dager, delvis på grunn av 
Sykehuset i Vestfolds bidrag til et eksternt prosjekt. Se ellers avsnitt 4.2.1. 
 

 Likviditet og investeringer 
Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer 
til drift og investeringer. 
Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 
2019 skal ikke benyttes til investeringer i 2019 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 
før etablering av nye investeringsforpliktelser. 

 
Ovennevnte styringsbudskap er fullt ut lagt til grunn i helseforetakets disposisjoner, og 
gjenspeiles i foretakets resultater. 
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 Overføring av likviditet - driftskreditt 
Sykehuset i Vestfold skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av 
Helse Sør-Øst RHF. 
Det legges til grunn at helseforetaket skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og 
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2019, herunder oppdrag og bestilling 
2019 som er gitt i foretaksmøte 13. februar 2019, slik at det bidrar til at Helse Sør-
Øst RHFs «sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig ut-
vikling over tid. 

 
Ovennevnte styringsbudskap er fullt ut lagt til grunn i helseforetakets disposisjoner, og 
gjenspeiles i foretakets resultater. 
 

 Økonomisk handlingsrom 
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Syke-
huset i Vestfold skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er 
realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi. 

 
Ovennevnte styringsbudskap er fullt ut lagt til grunn i helseforetakets disposisjoner, og 
gjenspeiles i foretakets resultater. 
 

 Investerings- og utbyggingsprosjekter 
For 2019 tildeles Sykehuset i Vestfold 627 millioner kroner i regionale midler til 
Tønsbergprosjektet, hvorav 439 millioner kroner er lån. 
 
I forbindelse med Tønsbergprosjektet skal helseforetaket sørge for utvikling av 
virksomhetsmodell, driftskonsepter og bemanningsplanlegging samt utarbeide pla-
ner for gevinstrealisering. 

 
Ovennevnte styringsbudskap er fullt ut lagt til grunn i helseforetakets disposisjoner.  
Første del av Tønsbergprosjektet, med nytt bygg for psykisk helsevern, ble levert på kost 
og tid.  Prosjektet går videre med den somatiske delen. Arbeidet er i rute i forhold til fer-
digstillelse våren 2021 og innflytting høsten samme år. 
 

4.4.2 Aktivitetskrav 

Sykehuset i Vestfold skal i 2019 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i sam-
svar med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. En oversikt over de detaljerte 
kravene er tatt inn i vedlegg. 

 
Sykehuset i Vestfold hadde store ambisjoner for aktivitetsvekst sammenlignet med 
2018, for å kunne levere på oppdrag- og bestillerdokumentets krav til gjennomsnittlig 
ventetid. Helseforetaket nådde ikke budsjettert somatisk aktivitet, og nådde derfor hel-
ler ikke gjennomsnittlig ventetid på 55 dager for somatikken og for helseforetaket totalt.  
Helseforetaket nådde aktivitetskravene innenfor de områdene som omfattes av priorite-
ringsregelen. Imidlertid er aktivitetsveksten i tråd med aktivitetskravene fra Helse Sør-
Øst. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

5. Utviklingstrender og rammebetingelser 
 
5.1. Utviklingen innenfor opptaksområdet  
Ved inngangen til 2019 hadde Vestfold 251 078 innbyggere, der 64 304 eller 26 % av 
innbyggerne var eldre enn 60 år. Befolkningstallet øker relativt sett noe mer enn på 
landsbasis, men mindre enn i Helse Sør-Østs ansvarsområde. I Vestfold er det 15 % flere 
innbyggere i aldersgruppen 75–79 år enn på landsbasis. Aldersgruppen 70 år og eldre 
utgjør ved Sykehuset i Vestfold en fjerdedel av pasientene og en tredjedel av kontaktene 
gjennom et år. 
 
Utviklingen i helsetilstanden og tilbudet til de eldre aldersgruppene legger sterke fø-
ringer på utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vestfold. Fram mot 2030 for-
ventes antall nye krefttilfeller hos eldre å øke med om lag 76 %. Den eldre befolkningen i 
Vestfold har en høyere forekomst av nye krefttilfeller per 1 000 innbygger enn ellers i 
landet. Dette gjenspeiles blant annet i at bosatte i opptaksområdet Vestfold får medika-
mentell kreftbehandling dobbelt så hyppig som bosatte i Finnmark. Økningen i antall 
nye krefttilfeller vil stille store krav til kapasitet og kompetanse i sykehusene. Økt sam-
handling med kommuner i nyetablert helsefelleskap vil styrke tilbudet der rett pasient 
får rett behandling på rett nivå i helsefelleskapet. Dette gjelder særlig fordi eldre pasien-
ter ofte har flere sykdommer enn kreft. 
 
Befolkningen i Vestfold har et spesialisthelsetjenesteforbruk som ligger tilnærmet på 
gjennomsnittet i Helse Sør-Øst for somatikk (justert for behovsindeks), målt i forhold til 
antall døgnopphold og i forhold til konsultasjoner pr 1 000 innbyggere. For både psykisk 
helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er Vestfold-befolk-
ningens forbruk av tjenester relativt sett høyere enn på landsbasis når man ser på antall 
kontakter, men lavere enn på landsbasis dersom man ser på antall unike pasienter pr 
1000 innbygger. 
 
Som en følge av arbeidet med Kommunereformen, er antallet kommuner i Vestfold redu-
sert fra 14 i 2016 til ni fra 2018. Fra 2020 reduseres dette antallet ytterlige til seks. De to 
Vestfold-kommunene som har vært utenfor opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold, 
Sande og Svelvik, slås fra 2020 sammen med henholdsvis Holmestrand og Drammen 
kommuner. Dersom hele nye Holmestrand kommune senere tilordnes opptaksområdet 
for Sykehuset i Vestfold, øker befolkningsgrunnlaget med omlag 10 000 innbyggere, til 
252 000 innbyggere. Den minste av de seks kommunene i opptaksområdet, Holme-
strand, vil da ha cirka 24 400 innbyggere. 
 
5.2. Økonomiske rammeforutsetninger 
Sykehuset i Vestfold har de siste årene hatt en stabil økonomisk utvikling i tråd med den 
langsiktige planen, som ble etablert i forbindelse med beslutningen om å bygge både 
nytt psykiatri- og somatikkbygg (Tønsbergprosjektet).  Foretaket er omtrent på gjen-
nomsnittet i Helse Sør-Øst når det gjelder demografisk utvikling. Til tross for økt befolk-
ningsgrunnlag og en stadig eldre befolkning, forventes derfor kun en vekst i tildeling av 
midler i tråd med veksten til spesialisthelsetjenesten i statsbudsjettet.  Det er ingen av 
inntektsmodellene som tar hensyn til økte rente- og avskrivningskostnader som følge av 
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innflytting i nye bygg.  Det betyr at hele denne økte kostnaden som følge av Tønsberg-
prosjektet, pluss økte kostnader for å drifte ny bygningsmasse, må tjenes inn gjennom 
mer effektiv drift. Slik som inntektsmodellene i spesialisthelsetjenesten og Helse Sør-Øst 
er bygget opp, er det derfor en vesentlig økonomisk utfordring for et helseforetak å ta i 
bruk nye bygg. 
 
Bygningsmassen som inngår i Tønsbergprosjektet gir begrenset mulighet til effektivise-
ring av driften.  For å tilpasse seg til den økonomiske utfordringen Tønsbergprosjektet 
innebærer, var det nødvendig for Sykehuset i Vestfold å tenke langsiktig for å bygge opp 
et overskudd på driften, som på innflyttingstidspunktene kunne brukes til å dekke inn 
økte avskrivninger og renter. Helseforetaket har de siste årene budsjettert med økende 
overskudd, og budsjetterte i 2019 med et overskudd på 105 millioner kroner.  Det er 
noe lavere enn budsjettet i 2018 på 120 millioner kroner, fordi foretaket tok i bruk psy-
kiatribygget (første del av Tønsbergprosjektet) medio mai.  Avskrivingskostnadene for 
2019 er derfor 31 millioner kroner høyere enn i 2018.  Begge årene inkluderte ekstraor-
dinære kostnader knyttet til forsert avskrivning på bygg som er revet, eller skal rives 
som følge av prosjektet. 
 
Helseforetaket ser ut til å oppnå et overskudd på 118 mill. kroner i 2019, dvs. 13 mill. 
kroner bedre enn budsjett. Det betyr at foretaket mer enn oppfyller den langsiktige pla-
nen om å bygge opp et overskudd på driften, som skal dekke inn økte kostnader knyttet 
til det å ta i bruk ny bygningsmasse som følge av Tønsbergprosjektet.  Sykehuset i Vest-
fold er avhengig av å nå det budsjetterte resultatet på 100 mill kr i 2020 for å kunne ta i 
bruk det nye somatiske bygget (andre del av Tønsbergprosjektet) og samtidig sikre bæ-
rekraftig økonomisk utvikling i 2021. Dette er en krevende utfordring da foretaket i 
2020 får helårseffekt av nye kostnader, som følge av innflytting i nytt psykiatribygg 
medio 2019. 
 
Ut over denne spesifikke utfordringen, vil helseforetaket også merke de samme økono-
miske utfordringene som øvrige foretak. Det gjelder spesielt utviklingen innenfor IKT, 
kostbare (kreft)legemidler og innføring av ny modell for utdanning av leger i spesialise-
ring. Så langt har Sykehuset i Vestfold klart å prioritere tilstrekkelig med midler til disse 
områdene i sine årlige budsjettprosesser, men det blir stadig mer krevende når det skjer 
mye på disse områdene. 
 
5.3. Personell og kompetanse 
Godt motiverte medarbeidere med riktig kompetanse og som fyller rollen de har, er en 
forutsetning for at Sykehuset i Vestfold, nå og i framtiden, skal kunne tilby pasienter 
kvalitativt god og riktig behandling. Det er nødvendig å ha kontinuerlig oppmerksomhet 
på å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere for å sikre forsvarlig, god og effektiv 
drift til det beste for pasientene. 
 
Prognoser viser at tilgangen på helsepersonell vil endres de kommende årene, og at 
«kampen om arbeidstakerne» vil bli en realitet innen noen profesjonsgrupper. Utford-
ringene må møtes med ulike tiltak, bl.a. nye driftsformer, riktig bruk av teknologi, effek-
tivisering, andre og nye profesjoner, endring i oppgavedeling innenfor og mellom yrkes-
grupper, livsfasepolitiske virkemidler og utdanninger som er tilpasset spesialisthelsetje-
nestens behov. Det er viktig å skape erkjennelse i hele organisasjonen om nødvendighe-
ten av å arbeide på nye måter, omstille medarbeidere til å ta teknologien effektivt i bruk, 
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tilpasse nye arbeidsformer, samhandle i nye kontekster og ikke minst avlære etablerte, 
men unyttige måter å løse oppgaver på.   
 
Sentralt for å sikre organisasjonen driftskritisk kompetanse er å utvikle tilstrekkelig ro-
buste og attraktive fagmiljøer. I dag rekrutterer Sykehuset i Vestfold i all hovedsak godt, 
men enkelte fag er mer utfordrende enn andre. Blant legespesialitetene gjelder dette 
overleger i voksenpsykiatri, lungemedisin, onkologi, immunologi og transfusjonsmedi-
sin, nukleærmedisin og hjertesykdommer. Det er også utfordrende å rekruttere spesial-
sykepleiere, radiografer med spesialkompetanse og fysioterapeuter med spesialutdan-
ning. Med nasjonal mangel på enkelte typer spesialister, er helseforetaket selv avhengig 
av at utdanningsinstitusjonene er lydhøre for behovene og etablerer tilstrekkelig antall 
studieplasser. Sykepleiere innenfor anestesi, intensiv og operasjon (AIO) er særlig drifts-
kritiske personellgrupper. Uten tilstrekkelig bemanning vil operasjonskapasiteten og til-
budet til akutt og kritisk syke pasienter reduseres. Det er høy alderssammensetning 
blant AIO-sykepleierne i helseforetaket. Derfor er det gitt høy prioritet til å ha kapasitet i 
utdanning og å beholde medarbeidere innenfor disse fagområdene. 
 
Utdanning av helsepersonell skjer i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Helsetje-
nesten må i større grad redegjøre for ansvarlige myndigheter og utdanningsinstitusjo-
nene hvilken kompetanse som behøves. Dette bør i neste omgang være styrende når ut-
danningsinstitusjonene formulerer sine læringsmål. 
 
Sammen med Sykehuset Telemark og Vestre Viken, har Sykehuset i Vestfold inngått 
samarbeidsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), med sikte på tettere samar-
beid om utdanning, forskning og innovasjon. Det gjenstår å følge opp og få på plass de 
avtalte samarbeidsarenaene, og det er enighet om at USN skal ta initiativet til disse are-
naene. For Sykehuset i Vestfold er det et viktig at helseforetaket sikres større innflytelse 
på innhold og dimensjonering av utdanningene. Det ble også etablert samarbeid med 
Vestfold fylkeskommune, med sikte på å inngå samarbeidsavtale med mål om bedre kva-
litet og kapasitet i fagarbeiderutdanningene. I tillegg bør Sykehuset i Vestfold bedre 
kunne nyttiggjør seg ulike fagskoletilbud, som videreutdanningsarena for fagarbeidere. 
 
Sykehuset i Vestfold har omfattende utdanningsforpliktelser, og har som mål å ha god 
kvalitet og være en attraktiv læringsarena. Derfor må det sikres et tilstrekkelig antall 
lære-, praksis- og turnusplasser for lærlinger, studenter og helsepersonell. Hvert år tar 
helseforetaket imot i overkant av 400 lærlinger, elever, studenter og LiS 1-leger, og disse 
gjennomfører årlig i overkant av 7 000 praksisuker totalt. Sykehuset har økt sin innsats 
når det gjelder utdanning av helsefagarbeidere og har ved årsskiftet 17 lærlinger. Utdan-
ningsoppgavene som helseforetaket utfører, er viktige for å sikre god framtidig kvalitet i 
pasientbehandlingen og for rekruttering av framtidige arbeidstakere.  
 
Ny utdanningsmodell for LIS 2 og LIS 3 er etablert. Omleggingen er forankret i ny spesia-
listforskrift, og innebærer flere endringer sammenliknet med gammel utdanningsmo-
dell. Det er oppnådde læringsmål, og ikke kun tjenestetid eller antall utførte prosedyrer, 
som er grunnlaget for spesialistgodkjenning i ny ordning. Ledelsen i helseforetaket er 
gitt et tydelig definert ansvar for organisatorisk styring og tilrettelegging av utdannings-
løpet for den enkelte LIS. Helsedirektoratet er gitt ansvar for å definere det faglige inn-
holdet i spesialistutdanningen og for å godkjenne utdanningsvirksomheter. For å sikre 
forutsigbarhet og kvalitet, er arbeidet med den nye spesialistutdanningen fortsatt høyt 
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prioritert av både stab og linjeledelse ved Sykehuset i Vestfold. Det samhandles tett med 
både Regionalt utdanningssenter ved OUS, Helse Sør-Øst RHF og øvrige foretak i regio-
nen.  
 
Det er for høy andel deltid, og heltidskultur er et viktig ledd i arbeidet med å fremme 
kvalitet i pasientbehandlingen, og for å øke pasientsikkerheten. Å kunne tilby heltidsstil-
linger er viktig for å sikre god rekruttering og beholde kvalifisert arbeidskraft. Det er 
iverksatt en rekke tiltak, og arbeidet fortsetter i samarbeid med arbeidstakerorganisa-
sjonene. Innsatsen siste året har gitt en svak positiv utvikling og må fortsette. 
 
Sykehuset i Vestfold har vært pilot i å innføre et IKT- basert kompetansesystem (Kompe-
tanseportalen), som skal støtte ledere og medarbeidere i arbeidet med styring av kom-
petanseutvikling og kompetansesikring. Piloten er avsluttet og det pågår nå en systema-
tisk utrulling i klinikkene, som vil pågå til høsten 2021, slik at løsningen kan tas i bruk på 
en forberedt og systematisk måte. Dette både forenkler oversikten og styringsmulighe-
ten til den enkelte leder, og sikrer at den individuelle og samlede kompetanseutvik-
lingen blir mer målrettet, med bedre kvalitet og bedre tilpasning. Dette vil kunne gi bety-
delig positiv effekt på kvalitet og pasientsikkerhet, og bidra til tilfredshet for den enkelte 
medarbeider. 
 
Sykehuset i Vestfold fortsetter med trainee-program for nyutdannede, nyansatte syke-
pleiere. Hensikten er å sikre de nyutdannede sykepleierne 100 % faste stillinger. Gjen-
nom målrettet fagutvikling skal programmet sikre at sykepleierne blir trygge i, og mest-
rer sin rolle. Nyutdannede sykepleiere starter i jobb uten å tilfredsstille kravene til vur-
derings- og handlingskompetanse, som er nødvendig for å ivareta pasientens behov i en 
travel hverdag på Sykehuset i Vestfold. Nyutdannede sykepleiere har stor turnover, og 
mange gir uttrykk for at faglig utrygghet er en medvirkende årsak til at de slutter. For å 
sikre trygghet og mestring, og redusere uønsket turnover, har Sykehuset i Vestfold etab-
lert et ettårig kompetanseprogram for de nyutdannede, nyansatte sykepleierne.   
 
Stadig mer av aktiviteten ved Sykehuset i Vestfold foregår i team, med stor grad av 
tverrfaglighet. Dette stiller også nye krav til de ansattes kompetanse, og dermed til hel-
seforetakets satsing på kompetanseutvikling i årene framover. Tilsvarende gjelder for 
nye samarbeidsformer med primærhelsetjenesten. 
 
5.4. Bygningskapital - status og utfordringer 
Sykehuset i Vestfold har en omfattende bygningsmasse fordelt på alle kommunene i 
opptaksområdet.  Foretaket eier en overveiende del av bygningsmassen, men har også 
flere leide lokasjoner. 
 
Midt på 1980-tallet ble det besluttet trinnvis å utbedre bygningsmassen ved Tønsberg 
sykehus.  Tønsbergprosjektet er det syvende og siste byggetrinnet i denne planen.  Pro-
sjektet fikk tildelt midler i statsbudsjettet for 2015, og Sykehuset i Vestfold etablerte 
selve byggeprosjektet i 2016.  Foretaket flyttet inn i psykiatribygget (første del av Tøns-
bergprosjektet) medio mai 2019, og skal etter planen ta i bruk somatikkbygget ultimo 
2021 (andre del av Tønsbergprosjektet). Dette faser ut de eldste byggene på sykehus-
tomta i Tønsberg. Byggene som fases ut er enten allerede revet, eller vil bli revet når de 
fraflyttes, senest i løpet av 2022. 
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Som omtalt andre steder i denne meldingen, er det betydelige økonomiske utfordringer 
knyttet til det å ta i bruk ny bygningsmasse. 
 
Tønsbergprosjektet innebærer også både modernisering og tilpasning av dagens byg-
ningsmasse i Tønsberg for at sykehuset skal framstå enhetlig, men også helt konkret for 
å tilpasse overgangene mellom nye og gamle bygg. 
 
I tillegg til Tønsbergprosjektet har Sykehuset i Vestfold både renovert og bygd nytt på 
Skjerve (tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet) og Linde (Distriktspsy-
kiatrisk senter), begge på Nøtterøy.  I tillegg har foretaket leid en rekke nye lokaler.  Det 
største av dem til barn- og ungdomspsykiatri (Tønsberg), men foretaket har også leid 
nye lokaler i Sandefjord til utdeling av medikamenter til pasienter som inngår i pro-
grammet Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  I 2020 gjøres det samme i Tønsberg.  
Foretaket har dessuten valgt å leie to nye ambulansestasjoner; en i Larvik som ble tatt i 
bruk i slutten av 2018 og en i Tønsberg mot slutten av 2019. 
 
For øvrig vurderer Sykehuset i Vestfold situasjonen slik at den bærekraftige økonomien 
beskrevet i punkt 5.2, gjør helseforetaket i stand til løpende å foreta nødvendige renove-
ringer, forebyggende vedlikehold og tilpasninger til tilsynskrav.  Investeringsbehov i 
bygningsmassen prioriteres i samme beslutningsprosess som øvrige investeringsbehov i 
foretaket. 
 
Det er i den pågående prosessen for energimerking pekt på en rekke utfordringer knyt-
tet til energiforbruket i helseforetakets bygg. Sykehuset i Vestfold iverksatte tiltak ba-
sert på disse vurderingene i 2014. Dette arbeidet fortsatte i 2019, og nye tiltak skal gjen-
nomføres i årene som kommer. 
 
6. Strategier og planer 
Styret for Sykehuset i Vestfold behandlet helseforetakets utviklingsplan på møte den 8. 
mai 2018. Nedenfor gis det en kort beskrivelse av de viktigste perspektivene og hoved-
grepene som planen bygger på. 
 
Endringsdrivere 
Sykehuset i Vestfolds utviklingsplan tar utgangspunkt i at sykehuset får lite veiledning 
for hvilke grep som må foretas framover ved å «se oss selv i bakspeilet». Sykehuset i 
Vestfold har derfor lagt stor vekt på å beskrive områder og temaer som bidrar til ret-
ningsforandringer og omlegging av kurs, og ikke minst utfordringer for eksisterende 
måter å løse oppgavene på.  
 
I flere kapitler i planen beskrives de endringsfaktorene som trolig vil påvirke Sykehuset 
i Vestfold sterkest i årene framover. De viktigste endringsfaktorene er disse:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Forholdet mellom Sykehuset i Vestfold og universitetssykehusene. 
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- Forholdet mellom Sykehuset i Vestfold og private leverandører av helse-
tjenester. Det kan både dreie seg om private, kommersielle aktører og pri-
vate, ideelle aktører. 

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

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

- Rehabilitering 
- Habilitering 
- Psykisk helsevern, inkludert samarbeidet med somatikken 
- Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
- Multisyke pasienter 
- KOLS-pasienter 
- Akuttmedisinsk kjede og prehospitale tjenester 
- Organisasjon, ledelse og teknologi 
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Styrets vedtak i saken 
Da styret behandlet saken 5. mai 2018, ble det fattet følgende vedtak: 

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

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

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

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

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

 

 

Vedlegg: Helsedirektoratets kvalitetsindikatorbeskrivelse (korridorpasienter) 

 

Hensikten med saken: 

I møte 19. desember 2019, sak 114/19 pkt 2, vedtok styret å beklage at målet om å 

unngå korridorpasienter ikke var nådd. Det ble forutsatt at plan for håndtering av høyt 

belegg behandles i styremøte 27. februar 2020, og at planen inneholder konkrete, mål-

bare tiltak. 

 

I dette saksframlegget legger direktøren fram en trinnvis tiltaksplan, som skal sørge for 

at Sykehuset i Vestfold HF innen utgangen av 2020 har en andel korridorpasienter som 

er lavere enn helseforetakene på landsbasis. Planen er en kortsiktig tiltakspakke på vei 

mot å unngå korridorpasienter, og ses i sammenheng med et forslag til plan for håndte-

ring av høyt belegg, som fremmes senere. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar følgende trinnvise tiltaksplan, som skal sikre at Sykehuset i Vestfold HF 

innen utgangen av 2020 har en andel korridorpasienter som er lavere enn helsefore-

takene på landsbasis: 

 

Trinn 1: Perioden februar-april 2020 

 

Ledelse 

a) Seminar for å tydeliggjøre ansvaret for korridorpasienter 

 

Hensikten med seminaret 24. februar 2020 er å utvikle felles erkjennelse om an-

svaret for og viktigheten av kravet om at ingen pasienter skal ligge på korridor. 

Seminaret vil omfatte innlegg fra interne og eksterne krefter. Målgruppe for semi-

naret er klinikksjefer, avdelingssjefer, berørte seksjonsledere i kirurgi og medisin, 

samt akuttmottaket. 

 

Ansvarlig lege har ansvaret for hvor pasienten legges, mens ansvarlig sykepleier 

har ansvaret for å melde fra når det ikke er mulig å ta imot flere pasienter til 

sengeposten. 
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b) Introdusere ledermøter på kveldstid 

 

I en periode på 3-4 måneder må avdelingsledere, i en oppsatt stafettordning, 

være leder for et koordineringsmøte hver kveld (kl 19:00 eller 20:00). Øvrige del-

takere i dette korte møtet må fastsettes. I dette møtet må den totale belastningen 

på hver seksjon vurderes. Ved fare for korridorpasienter skal det vurderes hvilke 

pasienter som skal overnatte i ledig seng i eksempel OBS-post eller barneavde-

linger (se tiltak f). 

 

c) Utskriving fra første øyeblikk 

 

Tiltaket er knyttet til Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke Trygg utskriv-

ning, og er basert på gode erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

 

Tiltaket vil bidra til å forenkle standardforløp, som involverer radiologiske under-

søkelser. 

 

d) Studiebesøk til Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Øst-

fold og  

 

Studiebesøk for klinikkledere og stabsmedarbeidere er gjennomført til Sykehuset 

Telemark og til Oslo universitetssykehus, men besøk til Sykehuset Østfold gjen-

står. 

 

Kapasitet 

e) Utnytte ledig kapasitet i OBS-post og barnepost 

 

Akuttsenteret drifter i dag en OBS-post. Posten skal utvides til 13+13 senger, og 

dette er en bufferkapasitet for hele sykehuset. Posten har bemanning både fra sy-

kepleiere og leger. En økning på 8-9 pasienter i forhold til dagens kapasitet, kan 

overnatte her heller enn på korridor. 

 

Barneavdelingen har i perioder noe kapasitet (5-6 senger). Her er det aktuelt med 

voksne pasienter fra infeksjon, hjerte og ortopedi etter nærmere avtale. 

 

f) Etablere 7A og 3B – lettpost som sengepost inntil videre 

 

Åpning av buffersenger på 7A og 3B etter plan i medisinsk klinikk. 

 

g) Konvertere rom brukt til pasientadministrasjon til pasientrom 

 

h) Optimalisere tilgjengelige ressurser fra Bemanningsenheten 

 

 

Trinn 2: Perioden mai-august 2020 (introduseres dersom målet ikke er nådd 30. ap-

ril) 

Alle tiltak fra tiltakstrinn 1 videreføres dersom tiltakstrinn 2 iverksettes. 

 

Ledelse 

i) Sentralisere beslutningsfullmakter til direktørens ledergruppe 

 

De kapasitetsrelaterte tiltakene nedenfor vil endre de økonomiske forutsetningene 

for klinikkdriften, og de fullmaktene som nå følger av lederavtalene. 
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j) Sikre ferieavvikling med opprettholdelse av høyest mulig kapasitet 

 

k) Innen 31. august gjennomgå gjeldende beredskapsplaner, for å påse at nødvendi-

ge strukturer er forberedt 

 

Kapasitet 

l) Redusere elektiv virksomhet 

 

m) Forsterke dialog med Vestfold-kommunene om bruk av ØHD-sengene 

 

n) Reåpne Larvik sykehus, ortopedisk avdeling for 7-døgndrift 

 

o) Utvide eksisterende drift ved Kysthospitalet for døgndrift innen kirurgi og medisin 

 

 

Trinn 3: Perioden september-desember 2020 (introduseres dersom målet ikke er 

nådd 31. august) 

Alle tiltak fra tiltakstrinn 1 og 2 videreføres dersom tiltakstrinn 3 iverksettes. 

 

Ledelse 

p) Iverksette tiltak i beredskapsplan for uforutsett høyt belegg 

 

Kapasitet 

q) Forhandle om kjøp av sengeplasser i privat pasienthotell i rimelig nærhet 

 

r) Forhandle om leie av plasser på Smidsrød helsehus, Færder for toårsperiode 

 

Tiltaket forutsetter bruk av leger fra Sykehuset i Vestfold, og sykepleiere fra Fær-

der kommune. 

 

s) Reåpne Larvik sykehus, medisinsk post 

 

Tiltaket innebærer at det må føres forhandling med Larvik kommune om midlerti-

dig å suspendere nåværende leieavtale for SiVs sykehuslokaler. 

 

t) Overføre pasienter til andre, nærliggende helseforetak 

 

2. Administrerende direktør bes i styrets mai-møte gi en vurdering av måloppnåelse i sin 

faste redegjørelse, med sikte på eventuell iverksetting av tiltakstrinn 2. Tilsvarende 

vurdering bes eventuelt gitt i september-møtet, med sikte på eventuell iverksetting 

av tiltakstrinn 3. 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

I forbindelse med rapporteringssak i møte 26. september 2019, sak 71/19 pkt 3, ba sty-

ret administrerende direktør til desember-møtet legge fram en plan for håndtering av 

høyt belegg. Planen skulle være basert på at korridorpasienter ikke skal forekomme ved 

Sykehuset i Vestfold. Det ble samtidig forutsatt at det ble lagt organisatoriske føringer, 

og at det ble stilt klare lederkrav for å unngå korridorpasienter.  

 

I møte 19. desember 2019, sak 114/19 pkt 2, vedtok styret å beklage at målet om å 

unngå korridorpasienter ikke var nådd. Det ble forutsatt at plan for håndtering av høyt 

belegg behandles i styremøte 27. februar 2020, og at planen inneholder konkrete, mål-

bare tiltak. 

 

Allerede i møte 14. mai 2019, sak 37/19 pkt 2, ba styret om at det til juni-møtet ble lagt 

fram en plan for avvikling av korridorpasienter, med redegjørelse for hvordan tiltaket 

skal gjennomføres, og hvem som har ansvaret for at det skjer. I møte 20. juni 2019, sak 

56/19, ga styret sin tilslutning til direktørens forslag til handlingsplan. Fire tiltak ble sær-

lig framhevet: 

1. Reduksjon av behovet for liggedøgn 

2. Utvikling av gode utskrivningsprosesser 

3. Forbedring av pasientkoordinatorfunksjonen (innen 15.9.19) 

4. Avviksregistrering av enhver bruk av korridorplass kl 07:00 (innen 1.7.19) 

 

«Ingen korridorpasienter» har vært et kortfattet og kategorisk resultatmål i Helse Sør-

Østs oppdrags- og bestillingsdokument hvert år siden 2016. 

 

Korridorpasienter telles hver morgen kl 07:00, og omfatter dermed pasienter som har 

overnattet på korridor. 

 

I foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold HF 20. mai 2019, sak 3, ble det vist til at andelen 

korridorpasienter hadde økt fra 2,1 % i 2017 til 3,0 % i 2018. Foretaksmøtet uttalte seg 

ikke fornøyd, og vedtok i sakens pkt 2 at driften ved Sykehuset i Vestfold forutsettes 

innrettet slik at gjenstående styringskrav følges opp. 

 

 
 

Andelen korridorpasienter i Sykehuset i Vestfold har sunket gradvis gjennom 2018 og 

2019, til om lag 2,4 % ved utgangen av 2019. 
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De fleste helseforetak i Norge hadde i 2019 en utfordring med korridorpasienter. Ved 

utgangen av andre tertial var Sykehuset i Vestfold et av de foretakene der utfordringen 

var størst. Andelen korridorpasienter ved Sykehuset i Vestfold var 2,0 %, mot 1,1 % på 

landsbasis og i Helse Sør-Øst. Andelen var noe høyere enn Vestre Viken (1,8), Sykehuset 

Telemark (1,6), UNN (1,5) og Ahus (1,4), men lavere enn for eksempel Helse Stavanger 

(2,7). Alle disse helseforetakene hadde en høyere andel korridorpasienter enn på lands-

basis. 

 

Vurdering: 

 

Årsaker til korridorplassering 

Sengeplassering av pasient på korridor vurderes som uheldig og uønsket av både pasien-

ter, helsepersonell og sykehuseierne. Tiltaket oppleves som uverdig av de fleste pasien-

ter og som en trussel mot god pasientsikkerhet og kvalitet av helsepersonell. Derimot er 

det uenighet om hvorfor korridorplassering likevel velges for 1-3 % av pasientene. Noen 

mener at manglende sengekapasitet eller sviktende logistikk er hovedårsaken, mens 

andre mener problemet skyldes sviktende lederskap eller kulturproblemer. I en del tilfel-

ler er det dessuten krevende å forklare hvorfor pasient ligger på korridor, når det samti-

dig finnes ledig sengeplass på samme post eller nærliggende post. 

 

Det å plassere pasient på en annen sengepost enn den som har fagspesifikk sykepleie-

kompetanse («satellittpasient»), vurderes ofte som utfordrende for pasientsikkerhet og 

kvalitet. Statens helsetilsyn har besluttet at fylkesmennene i 2019 og 2020 skal gjen-

nomføre landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestetilbudet til pasienter som ut-

lokaliseres på grunn av plassmangel. Ved SiV vil tilsynet bli gjennomført våren 2020. 

Formuleringen av tilsynsoppdraget innebærer trolig at statlige helsemyndigheter ikke 

oppfatter utlokalisering som et alternativ til korridorplassering. 

 

Forekomst av korridorpasienter indikerer ikke generelt overbelegg. Som nevnt kan syke-

huset samtidig ha ledige senger på pasientrom og pasienter på korridor. I noen tilfeller 

kan dette være resultat av pasientens eget ønske, for å forebygge utrygghet. Det kan 

også være resultat av helsepersonellets behov for å sikre bedre tilsyn. 
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Direktøren går ikke videre i en drøfting av disse mulige årsakene, men legger i denne 

saken til grunn at alle disse faktorene bidrar til for utstrakt bruk av korridorplassering. 

 

Aktuelle tiltak for å unngå korridorpasienter 

Styret har i flere møter bedt om konkrete, målbare tiltak for å unngå korridorpasienter. 

Det har også vært forutsatt at det legges organisatoriske føringer og at det stilles klare 

krav til ledere for at dette målet skal nås. 

 

Direktøren forutsetter at de tiltak som styret vedtok 20. juni 2019 forutsatt vurderes som 

riktige, men ikke tilstrekkelige for å innfri kravet om å unngå korridorpasienter. 

 

Direktøren presenterer nedenfor en rekke konkrete tiltak, som vil ha ulike grader av kon-

sekvens for driften av SiV. Tiltakene er ordnet i en opptrappingsplan, slik at de minst 

konsekvensrike tiltakene introduseres først. Gir ikke disse tiltakene ønsket resultat innen 

en fastsatt frist, introduseres nye tiltak med mer omfattende konsekvenser for driften. 

Gir heller ikke disse tiltakene ønsket resultat innen gitt frist, skjerpes tiltakene ytterlige-

re. Tiltakene kan tilordnes kategoriene ledelse/ kultur og kapasitet. 

 

Kortsiktig målsetting 

Gitt at korridorpasienter fortsatt er en utfordring for alle helseforetak, er det neppe rea-

listisk at SiV skal unngå ethvert tilfelle av pasient på korridor på kort sikt. Målsettingen 

bør heller være at SiV innen utgangen av 2020 skal ha en lavere andel korridorpasienter 

enn det helseforetakene har på landsbasis. Dette vil innebære å redusere andelen fra 2,0 

% ved utgangen av andre tertial 2019 til ventelig lavere enn 1,1 % for 2020 under ett. I 

absolutte tall innebærer dette en reduksjon fra samlet 2 744 korridorpasienter i 2019 til 

om lag 1 250 korridorpasienter i 2020. 

 

Det er også verdt å nevne at forekomst av korridorpasienter er det eneste av 177 mål-

krav der Sykehuset i Vestfold presterer svakere enn øvrige helseforetak eid av Helse Sør-

Øst. 

 

De tiltak direktøren foreslår er utformet etter grundig dialog mellom stabsmedarbeidere, 

klinikksjefer og seksjonsledere. 

 

Trinn 1: Perioden februar-april 2020 

 

Ledelse 

a) Seminar for å tydeliggjøre ansvaret for korridorpasienter 

 

Hensikten med seminaret 24. februar 2020 er å utvikle felles erkjennelse om an-

svaret for og viktigheten av kravet om at ingen pasienter skal ligge på korridor. 

Seminaret vil omfatte innlegg fra interne og eksterne krefter. Målgruppe for semi-

naret er klinikksjefer, avdelingssjefer, berørte seksjonsledere i kirurgi og medisin, 

samt akuttmottaket. 

 

Ansvarlig lege har ansvaret for hvor pasienten legges, mens ansvarlig sykepleier 

har ansvaret for å melde fra når det ikke er mulig å ta imot flere pasienter til 

sengeposten. 

 

b) Introdusere ledermøter på kveldstid 

 

I en periode på 3-4 måneder må avdelingsledere, i en oppsatt stafettordning, 

være leder for et koordineringsmøte hver kveld (kl 19:00 eller 20:00). Øvrige del-

takere i dette korte møtet må fastsettes. I dette møtet må den totale belastningen 

på hver seksjon vurderes. Ved fare for korridorpasienter skal det vurderes hvilke 
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pasienter som skal overnatte i ledig seng i eksempel OBS-post eller barneavde-

linger (se tiltak f). 

 

c) Utskriving fra første øyeblikk 

 

Tiltaket er knyttet til Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke Trygg utskriv-

ning, og er basert på gode erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

 

Tiltaket vil bidra til å forenkle standardforløp, som involverer radiologiske under-

søkelser. 

 

d) Studiebesøk til Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Øst-

fold og  

 

Studiebesøk for klinikkledere og stabsmedarbeidere er gjennomført til Sykehuset 

Telemark og til Oslo universitetssykehus, men besøk til Sykehuset Østfold gjen-

står. 

 

Kapasitet 

e) Utnytte ledig kapasitet i OBS-post og barnepost 

 

Akuttsenteret drifter i dag en OBS-post. Posten skal utvides til 13+13 senger, og 

dette er en bufferkapasitet for hele sykehuset. Posten har bemanning både fra sy-

kepleiere og leger. En økning på 8-9 pasienter i forhold til dagens kapasitet, kan 

overnatte her heller enn på korridor. 

 

Barneavdelingen har i perioder noe kapasitet (5-6 senger). Her er det aktuelt med 

voksne pasienter fra infeksjon, hjerte og ortopedi etter nærmere avtale. 

 

f) Etablere 7A og 3B – lettpost som sengepost inntil videre 

 

Åpning av buffersenger på 7A og 3B etter plan i medisinsk klinikk. 

 

g) Konvertere rom brukt til pasientadministrasjon til pasientrom 

 

h) Optimalisere tilgjengelige ressurser fra Bemanningsenheten 

 

 

Trinn 2: Perioden mai-august 2020 (introduseres dersom målet ikke er nådd 30. april) 

 

Alle tiltak fra tiltakstrinn 1 videreføres dersom tiltakstrinn 2 iverksettes. 

 

Ledelse 

i) Sentralisere beslutningsfullmakter til direktørens ledergruppe 

 

De kapasitetsrelaterte tiltakene nedenfor vil endre de økonomiske forutsetningene 

for klinikkdriften, og de fullmaktene som nå følger av lederavtalene. 

 

j) Sikre ferieavvikling med opprettholdelse av høyest mulig kapasitet 

 

k) Innen 31. august gjennomgå gjeldende beredskapsplaner, for å påse at nødvendi-

ge strukturer er forberedt 
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Kapasitet 

l) Redusere elektiv virksomhet 

 

m) Forsterke dialog med Vestfold-kommunene om bruk av ØHD-sengene 

 

n) Reåpne Larvik sykehus, ortopedisk avdeling for 7-døgndrift 

 

o) Utvide eksisterende drift ved Kysthospitalet for døgndrift innen kirurgi og medisin 

 

 

Trinn 3: Perioden september-desember 2020 (introduseres dersom målet ikke er nådd 

31. august) 

 

Alle tiltak fra tiltakstrinn 1 og 2 videreføres dersom tiltakstrinn 3 iverksettes. 

 

Ledelse 

p) Iverksette tiltak i beredskapsplan for uforutsett høyt belegg 

 

Kapasitet 

q) Forhandle om kjøp av sengeplasser i privat pasienthotell i rimelig nærhet 

 

r) Forhandle om leie av plasser på Smidsrød helsehus, Færder for toårsperiode 

 

Tiltaket forutsetter bruk av leger fra Sykehuset i Vestfold, og sykepleiere fra Fær-

der kommune. 

 

s) Reåpne Larvik sykehus, medisinsk post 

 

Tiltaket innebærer at det må føres forhandling med Larvik kommune om midlerti-

dig å suspendere nåværende leieavtale for SiVs sykehuslokaler. 

 

t) Overføre pasienter til andre, nærliggende helseforetak 

 

 

Andre momenter 

Direktøren har merket seg at utfordringen med korridorpasienter ved SiV, i debattinnlegg 

i lokalpressen, er brukt som argument for at nye Holmestrand kommune heller bør leg-

ges til Vestre Vikens opptaksområde. Det er ovenfor vist at Vestre Viken har tilnærmel-

sesvis samme utfordring med korridorpasienter som Sykehuset i Vestfold. Argumentet 

har derfor liten grad av gyldighet, men dette viser at utfordringen med korridorpasienter 

etter hvert har nådd samfunnsdebatten. For SiV innebærer dette at det blir mer krevende 

å løse utfordringen, på en måte som både ivaretar hensynet til pasientsikkerhet og hen-

synet til faglig-medisinsk kvalitet. Dessuten kan debatten svekke publikums tiltro SiVs 

evne til å ivareta pasientene på en god måte. 

 

Overtakelse av nye sengepostlokaler i det nye E og J-bygget ved årsskiftet 2021/2022, 

vil åpenbart gjøre det lettere å unngå korridorpasienter. Sykehuset i Vestfolds eiere vil 

imidlertid neppe slå seg til ro med en løsning halvannet til to år fram i tid, men vil se 

betydelig forbedring på mye kortere sikt. 

 

Direktøren har tidligere varslet framlegg av en plan for håndtering av høyt belegg. Arbei-

det for å unngå korridorpasienter vil inngå i en slik plan. Siden utfordringen med korri-

dorpasienter anses mer akutt, fremmes de ovennevnte tiltakene nå, mens forslag til den 

mer generelle planen vil komme noe senere. 
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Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse            

[ID-nr]  Korridorpasienter 
1. Definisjon Antall og andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.i 

2. Sektor Spesialisthelsetjeneste. 

3. Fagområde Somatisk helsetjeneste. 

4. Type Prosess. 

5. Primær dimensjon av 
kvalitet 

Utnytter ressurser. 

6. Evt. sekundær dimensjon 
av kvalitet  

Tilgjengelig og rettferdig fordelt. 

7. Måleområde Kapasitet/utnyttelsesgrad. 

Godkjenning 

8. Godkjent dato først gang 18.12.2008. Saksnr 13/10391. 

9. Godkjent av Helsedirektoratet. 

10. Revisjonshistorikk Siste revisjon 30.11.2017. 

Faglig begrunnelse/målsetning 
11. Begrunnelse for valg • Behandlingsplass i korridor er et hinder for ivaretakelse av pasientenes integritet og 

alminnelig verdighet. 

• Behandlingsplass i korridor er til hinder for ivaretakelse av lovpålagt taushetsplikt, jf. Lov 
om helsepersonellii. 

• Behandlingsplass i korridor er til hinder for god behandling og pleie. 

• Pasientseng i evakueringsområde er et alvorlig sikkerhetsmessig avvik, jf. brannforskrifteniii 
og internkontrollforskrifteniv. 

12. Målsetning Det er en målsetning at det ikke forekommer korridorpasienter. 

13. Målgruppe for denne 
indikatoren 

 

13.1 Politiske aktører Styringsparameter. 

13.2 Ledelse i sektor Styringsparameter, forbedre ressursutnyttelsen. 

13.3 Helsepersonell Danne dialog med ledelsen for best mulig utnyttelse av 

ressursene. 

13.4 Innbygger/ pasient/bruker/ 
pårørende/media 

Informasjon om kvalitet og tilgjengelighet. 

14. Begrepsavklaringer Korridorpasient 
Pasient som er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue og alle andre rom som ikke er 
typiske pasientrom defineres som korridorseng.Det regnes også som korridorpasienter når plassering 
på korridor velges som løsning på observasjons- eller kontaktbehov. Dersom mor og barn etter fødsel 
plasseres på korridor eller lignende, skal de regnes som 2 korridorpasienter. Gjelder ikke «ekstra» 
pasienter på ordinære sengeplasser eller sengeplasser som er tatt ut av drift. Det betyr at antall 
korridorpasienter ikke beregnes ut fra totalt overbelegg, eller som antall flere pasienter enn antall 
ordinære sengeplasser. 
 
Antall liggedøgn 
Med antall sengedøgn forstås antall registrerte liggedøgn (for døgnpasienter) ved aktuelle 
poster/avdelinger i perioden. Antall liggedøgn beregnes på grunnlag av ordinært rapporterte 
aktivitetsdata for hver enkelt registrerings-/rapporteringsperiode. 

Beregning 
15. Utvalg i fokus (teller) Antall korridorpasienter kl. 07.00 hver dag for alle sengeposter. 

16. Sammenlikningsgrunnlag 
(nevner) 

Totalt antall liggedøgn ved de samme sengepostene i perioden. 

17. Hovedmåltall Måtall 1: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m 

18. Andre måltall Måltall 2: Gjennomsnittlig antall pasienter på korridor per. døgn. 
Måltall 3: Totalt antall pasienter (nevner). 
Måltall 4: Antall korridorpasienter (teller). 

19. Presiseringer rundt Ekskludert populasjon: Akuttpasienter innen psykisk helse. 

Tidligere ble det benyttet antall effektive senger (basert på definisjoner benyttet i SAMDATA 
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utvalg rapporter) i nevneren. I praksis viser det seg vanskelig å fremskaffe sikre data for antall effektive 
senger. Det er derfor valgt å relatere antall korridorpasienter til totalt antall sengedøgn i perioden. 
 
Indikatoren regner ikke med pasienter som tas inn utover sykehusets vanlige kapasitet ved 
ekstraordinære hendelser som f.eks. ulykker, katastrofer etc.  
 
Tidspunkt for telling er satt til kl. 07 for å få med de pasienter som faktisk har ligget på korridorplass 
om natten, og før flytting av sengen skjer som følge av undersøkelser med mer. 

20. Manglende rapportering Rapporteringen er manuell så enkelte tertialer kan det være enheter som ikke rapporterer inn. 

21. Teknisk beregning av 
indikator 

Gjennomsnittlig antall korridorpasienter per dag i perioden 
= totalt antall korridorpasienter i perioden/antall dager i perioden 
 
Gjennomsnittlig andel korridorpasienter i perioden 
= (gjennomsnittlig antall korridorpasienter i perioden/gjennomsnittlig antall sengedøgn)x100 

22. Nivå for publisering 
eksternt 

Landet, helseregion (RHF), helseforetak (HF) og behandlingssted. 

23. Standard klassifikasjoner Ingen. 

Datainnsamling/kilder 
24. Datakilder Antall korridorpasienter rapporteres manuelt (særrapportering)  til Helsedirektoratet fra 

behandlingsted/HF. Antall liggedøgn hentes fra NPR.   

25. Bearbeiding/revisjon av 
data 

Ingen. 

26. Type datakilde og 
lovhjemmel 

Antall korridorpasienter innrapporteres manuelt (særrapporterimg) fra sykehus/institusjon.  

Antall liggedøgn innhentes fra NPR, jf. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i 
Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften). 

27. Hyppighet for 
innsamling av data hos 
datakilde 

Terialsvis. 

28. Aktualitet og hyppighet 
ved publisering som 
nasjonal kvalitetsindikator 

Tertialsvis. 

Tolkning av tallene 

29. Sammenlignbarhet over 
tid og sted 

Resultater for denne indikatoren egner seg for sammenligning mellom behandlingssteder og over tid. 

30. Feilkilder og usikkerhet Ingen. 

31. Særskilt informasjon for 
tolkning av denne 
indikatoren 

Ingen. 

32. Relaterte indikatorer Utsettelse av planlagte operasjoner. 

Videreutvikling 

33. Videre utvikling av 
datakilder/indikator 

Ingen. 

Publisering 

34. Publiseringsarena Helsenorge.no 

35. Andre publiseringsarena Ingen 

Referanser 

36. Referanser i Jf. Helsetilsynets rapport i forbindelse med kartlegging av korridorpasienter i 1998 og 2000. 
ii Lov om helsepersonell m. v. 
iii Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1 og 2-3 iht. Lov om vern mot brann, eksplosjon 
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
iv Jf. Internkontrollforskriften § 5.6. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 8/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-28 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Administrerende direktørs orientering 

 

 

Vedlegg:  

         

 

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, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 9/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-29 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Status for eksterne tilsyn og revisjoner 

 

 

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 februar 2020 til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 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 

Konsernrevisjonen Revisjon av henvisninger 
fra primærhelsetjenesten 
ang pasienter i 
diagnosegruppen 
langvarig muskel- og 
bløtdelssmerter 

12.-13.09.19 Anbefalinger: 
1. Hjelpe pasienter til andre egnede tilbud 
2. Nyansere føring om frist for innhenting av 
supplerende informasjon 
3. Justering av internkontroll 

Hpl 
styrebehandles 
27.2.20 

  

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

Pågår - Pågår   

FM Agder Tilsyn med 
spesialisthelsetjenester til 
utlokaliserte pasienter 

Pågår - Pågår   

Konsernrevisjonen Revisjon av bruk av tvang 
i psykisk helsevern 

06.12.19- 
juni 2020 

- Pågår  

Helsetilsynet Tilsyn med medisinsk og 

helsefaglig forskning på 
mennesker- 
egenvurdering 

Pågår - Pågår   

DNV GL Periodisk revisjon Uke 5/20 - Pågår   

Riksrevisjonen Kliniske 
behandlingsstudier i 
helseforetakene 

Våren 2020 - Revisjon varslet   

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

Varslet - Revisjon varslet   

Arbeidstilsynet Tilsyn DPS Vestfold 
Nøtterøy-Linde 

Varslet - Revisjon varslet   
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 10/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-30 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Status for oppfølging av styrevedtak 

 

 

Vedlegg:  

         

 

Hensikten med saken: 

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

utsetter særskilte tiltak. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr februar 2020 til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Sykehuset i Vestfold HF 
Særskilt oppfølging av styrevedtak 

       
Sist 
styrebeh 

Saksn
r 

Sakstittel Vedtak Status Forventet 
styrebeh 

Merknad 

26.09.2019 71/19 Rapportering august 
2019 

3. Styret ber administ-
rerende direktør legge 

fram en plan på sty-
remøtet i desember for 
håndtering av vedva-
rende høyt belegg. 
Styret forutsetter at 
planen legger til grunn 
at korridorpasienter 
ikke skal forekomme i 
Sykehuset, og at det 
legges organisatoriske 
føringer og stilles klare 
lederkrav for å unngå 
korridorpasienter. 

Åpen 27.02.2020 Se sak 56 
og 114/19 

24.10.2019 87/19 Legemiddelmangel 
og –beredskap - 
aktuelle utfordringer 
knyttet til leverings-
sikkerhet for lege-
midler 

Møtebehandling: Sty-
releder Per Christian 
Voss ba om at SiVs 
beredskapsorganise-
ring blir et oriente-
ringstema i et styre-
møte tidlig i 2020. 

Åpen 25.03.2020   

19.12.2019 117/19 Nasjonalt kvalitets-
indikatorsett og 
oppfølging av et 
mindre utvalg indi-
katorer for kvalitet 
og pasientsikkerhet 

2. Administrerende 
direktør bes i et antall 
senere møter benytte 
enkelte av kvalitetsin-
dikatorene til å belyse 
områder der kvalitets-
forbedring bør oppnås. 

Åpen 25.03.2020   
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 11/20 

 Sakstype: Beslutning 

 Saksid: 20/00784-1 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Styrets møteplan for 2020 - revisjon 

 

 

Vedlegg:  

         

 

Hensikten med saken: 

Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19. En justering vedrøren-

de dato for styrets februar-møte ble vedtatt 26. september 2019, sak 78/19. 

 

Med nye eieroppnevnte styremedlemmer fra 26. februar 2020, er det behov for å gjen-

nomgå møteplanen på nytt. Dessuten bør datoen for november-møtet justeres, etter at 

styreseminaret ble besluttet flyttet fram til mars måned. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar følgende plan for sine resterende møter i 2020: 

o Tirsdag formiddag 24. mars, med styreseminar mandag ettermiddag 23. mars 

o Onsdag 6. mai kl 14:15 

o Torsdag 18. juni kl 09:15 

o Torsdag 17. september kl 09:15 

o Onsdag 14. oktober kl 14:15 

o Onsdag 18. november kl 14:15 

o Torsdag 17. desember kl 09:15 

 

 

 

 

 

Tønsberg, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 12/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-31 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Styrets årsplan 2020 - oppdatering 

 

 

Vedlegg: Styrets årsplan 2020, oppdatert 

 

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, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Møtedato/ 

Oppmeldt sak 

Merknad 

  

25. mars 2020 inkl sem 24. mars 

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. februar 2020  

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Forskning på logistikk i SiV HF - løypemelding  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. februar 2020  

SiVs beredskapsorganisering Del av seminar? 

Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår  

Oppdrags- og bestillingsdokument 2020 fra Helse Sør-Øst RHF 

– risikovurdering 

 

Kvalitetsindikatorer og forbedringsområder STY 118/19 

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2020 - oppdatering  

Referatsaker  

  

  

6. mai 2020  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 25.mars 2020  

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Årsmelding 2019 for Pasient- og brukerombudet  

Rapportering pr. april 2020  

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 Tentativ møtedato 

Høringsuttalelse om nye Holmestrand kommunes foretakstilhø-

righet 

 

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2020 - oppdatering  

Referatsaker  
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Møtedato/ 

Oppmeldt sak 

Merknad 

17. juni 2020  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 6.mai 2020  

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. mai 2020  

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  

Styrets møteplan 2021  

Referatsaker  

  

  

16. september 2020  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. 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 trus-

ler mot helsepersonell – sluttrapport 

 

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2020 - oppdatering  

Referatsaker  
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Møtedato/ 

Oppmeldt sak 

Merknad 

14. oktober 2020  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16. 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  

  

  

20. november 2020 Flyttes til 18.? 

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 

  

  

16. desember 2020  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. 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  
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 13/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-27 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Referatsaker 

 

 

Vedlegg: 1. Helse Sør-Øst RHF – møteprotokoll 19.12.2019 (foreløpig) 

2. Helse Sør-Øst RHF – møteprotokoll 05.02.2020 (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, 20. februar 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 19. desember 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-16:00 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Rune Kløvtveit    
Nina Roland    

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

103-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

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

104-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2019 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 21. november 2019, med tillegg under sak 094 under kommentarer i 
møtet, godkjennes. Tillegget omhandler behovet for tilgjengelige parkeringsplasser for 
pasienter.  
 
 
 

105-2019 Virksomhetsrapport per november 2019 

 
Data fra Norsk pasientregister (NPR) ble først mottatt 18.12.19. Av denne grunn var saken 
ettersendt til styret kvelden før styremøtet. Det ble gitt en orientering om status for 
virksomheten per november 2019 i møtet. Styret stilte spørsmål til saken, men utsatte 
behandlingen av saken til neste møte.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Saken utsettes til neste styremøte 
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106-2019 Tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 
2020 

 
Oppsummering 
Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst skal støtte helseforskning i regionen og bidra til 
videreutvikling og kvalitetsforbedring av tjenestene gjennom utvikling av kunnskap og 
kompetanse.  
 
Forskningsmidlene benyttes for å realisere de regionale forsknings- og innovasjonsstrategiene 
og skal også brukes for å understøtte hovedmålene i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.  
 
De regionale midlene til forskning og innovasjon omfatter det øremerkede tilskuddet til 
forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midlene) og forsknings- og 
innovasjonsmidler fra det regionale helseforetakets eget budsjett. I sak 094-2019 vedtok styret i 
Helse Sør-Øst RHF budsjettrammen for de regionale forskningsmidlene for 2020 og avsatte i alt 
133,7 mill. kroner som søknadspott for den regionale hovedutlysningen. 
 
Det er Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo som vedtar innstilling av 
HOD-midlene, mens styret i Helse Sør-Øst RHF gjør endelig vedtak i tildelingen av de regionale, 
konkurranseutsatte forskningsmidlene.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret imøteser en sak tidlig neste år hvor virkemidler for målrettet tildeling av 
forskningsmidler gjennomgås. Styret er opptatt av at blant annet forskning på variasjon i levekår 
og dødelighet inngår i prosjekter som støttes. Styret ba om at kjønnsfordelingen for tildelingen 
kommer frem i senere saker. Det samme gjelder andelen med minoritetsbakgrunn. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og 
Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og vedtar tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler 
for 2020 i samsvar med innstillingen. 
 
 
 

107-2019 Oppdrag og bestilling 2020 – økonomiske resultatkrav og særskilte 
krav innen IKT-området 

 
Oppsummering 
Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i 2020. 
Det økonomiske resultatkravet fastsettes som en del av det samlede styringsbudskapet, men av 
hensyn til helseforetakenes budsjettprosesser gjøres denne beslutningen før oppdrag og 
bestilling (dokumentet som viser det samlede styringsbudskapet) er utformet og lagt frem for 
styret i Helse Sør-Øst RHF. Det redegjøres også for arbeidet og prosess med utforming av  
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oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen. I 
tillegg redegjøres det for noen særskilte krav innen IKT-området som foreslås innarbeidet i 
oppdrag og bestilling 2020. 
 
Det legges til grunn at innholdet i oppdrag og bestilling gjenspeiler styringsbudskapene gitt av 
eier og styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF. Flere av styringsbudskapene som er gitt i tidligere års 
oppdragsdokumenter vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. 
Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav og som forventes å inngå i 
helseforetakets virksomhetsstyring, eller krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. 
Selv om oppdrag og bestilling 2020 ikke stiller krav om rapportering for disse områdene vil 
status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av 
helseforetakene. 
 
Endelig versjon av oppdrag og bestilling 2020 vil bli forelagt styret 5. februar 2020 og vil bli 
gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter 26. februar 2020. 
 
Kommentarer i møtet 
Administrerende direktør redegjorde for at styret i Vestre Viken HF har fastsatt et resultatkrav 
på 248 millioner kroner ved behandling av budsjett 2020 for helseforetaket. Dette henger 
sammen med at det må arbeides videre med planer og konsekvenser av forsering av arbeidet 
med BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og 
Kongsberg sykehus). På denne bakgrunn endret administrerende direktør forslag til konklusjon 
tilsvarende, dvs at resultatkrav for Vestre Viken HF settes til 248 millioner kroner.  
 
Styret diskuterte spesielt særskilte krav innen IKT-området. Styret var opptatt av at lokale 
datarom er å betrakte som avvik som skal forelegges det aktuelle helseforetakets styre. 
Vedtakspunkt om sentrale datarom ble justert tilsvarende.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat eksklusive salgsgevinster i 2020 (tall i 
hele tusen kroner): 

Akershus universitetssykehus HF 150 000 
Oslo universitetssykehus HF 250 000 
Sunnaas sykehus HF 12 000 
Sykehusapotekene HF 6 000 
Sykehuset i Vestfold HF 100 000 
Sykehuset Innlandet HF 0 
Sykehuset Telemark HF 30 000 
Sykehuspartner HF 100 000 
Sykehuset Østfold HF -78 000 
Sørlandet sykehus HF 40 000 
Vestre Viken HF 248 000 
Helse Sør-Øst RHF 200 000 
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Styret legger til grunn at eventuelle salgsgevinster i 2020 medfører forbedret resultat 
tilsvarende oppnådde gevinster og at gevinstene skal framkomme i helseforetakenes 
årsestimat for økonomisk resultat.  

 

2. Følgende særskilte krav innen IKT-området innarbeides i oppdrag og bestilling 2020: 

a. Helseforetakene må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer 
for de tjenestene som helseforetakene bruker 

b. Helseforetakene skal bidra aktivt til å sanere applikasjoner, og på den måten bidra til 
overgangen til Windows 10 som operativsystem 

c. Helseforetakene skal forelegge avvik fra regionale føringer for IKT for eget styre 

d. Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom og 
helseforetakene skal bidra til dette. Etablering av lokale datarom er å betrakte som 
avvik som skal forelegges styret, jf. punkt c. Dagens situasjon med desentraliserte 
datarom skal gjennomgås og tas stilling til. De lokale datarommene som skal bestå, 
skal holde et forsvarlig sikkerhetsnivå. Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for 
dette.  

e. Helseforetakene skal sette av ressurser til å gjennomgå eksisterende IKT- avtaler i 
regionen for å avklare eierskap til og vilkår i den enkelte avtalen. Hovedregelen er at 
Sykehuspartner HF skal forvalte IKT-avtaler i Helse Sør-Øst. 

f. Helseforetakene skal sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert 
innbyrdes og avstemt mot regionale føringer 

g. Helseforetakene skal ikke bygge opp eller inneha intern IKT-kompetanse og  
-kapasitet som hører hjemme hos Sykehuspartner HF 
 

3. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2020 til orientering. 

 
 
 

108-2019 Vestre Viken HF – avhending av eiendom i Ringerike kommune 

 
Oppsummering 
Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av eiendom i Vestre Viken HFs 
eiendomsportefølje. Eiendommen ligger i Ringerike kommune. 
 
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om 
avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 
før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret mente at vedtakspunkt 5 i forslag til vedtak kunne utgå. For øvrig ble vedtaket som 
fremlagt av administrerende direktør.  
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HFs anmodning om samtykke til salg av 

eiendom i Ringerike kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Salget 
omfatter Arnegårdsveien 25, 3511 Hønefoss, gnr. 44, bnr. 40 i 0605 Ringerike kommune. 

 
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Ringerike å kjøpe 

eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut 
for salg i det åpne markedet. 

 
3. Frigjort likviditet skal benyttes til BRK-prosjektet (prosjektprogram for vedlikehold og 

oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus).  
 

4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktsstruktur. 

 
5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt 

og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
 
 

109-2019 Sykehuspartner HF – leverandørstrategi og bruk av 
leverandørmarkedet i programmet STIM 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd. 
 
Oppsummering 
Saken omhandler vedlagte brev fra Sykehuspartner HF datert 5. juli 2019 om leverandørstrategi 
og bruk av markedet for programmet STIM. Leverandørstrategien for programmet STIM ble 
behandlet i styret i Sykehuspartner HF i møtet den 19. juni 2019, sak 043-2019. 
 
Leverandørstrategien fra Sykehuspartner HF legges med dette frem for styret i Helse Sør-Øst 
RHF for behandling. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret diskuterte at det er nødvendig med en beskrivelse av fremtidig behov for kompetanse og 
kapasitet i Sykehuspartner HF. Dette betyr imidlertid ikke at Sykehuspartner HF skal utføre alle 
oppgaver selv. Det ble presisert at hele heleforetaksgruppen må involveres i et arbeid med 
fremtidig kompetanse og kapasitet i Sykehuspartner HF, herunder også tillitsvalgte og ansatte. 
Det var ikke lagt opp at styret skulle realitetsbehandle strategien, og administrerende direktør 
justerte forslag til vedtak tilsvarende dette.  
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. I oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF skal det stilles krav om at helseforetaket 

skal beskrive behov for fremtidig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Hele 
helseforetaksgruppen skal involveres i dette arbeidet og endelig beslutning skal fattes av 
styret i Helse Sør-Øst RHF. 

 
2. Styret avventer behandling av leverandørstrategi og bruk av markedet for programmet STIM 

i Sykehuspartner HF til punkt 1 er gjennomført 
 
 
 

110-2019 Anskaffelse av regional løsning for helselogistikk 

 
Oppsummering 
Saken omhandler anskaffelse av regional IKT-løsning for helselogistikk.  
 
En IKT-løsning for helselogistikk skal legge til rette for endring av arbeidsprosesser slik at 
helsepersonell og pasienten unngå unødvendig venting og som muliggjør mer effektiv bruk av 
ressurser. Anskaffelsen omfatter funksjonalitet med fokus på innsjekk og oppgjør for pasienter, 
styring av pasientflyt og ressurser, samt intern kommunikasjon og varsling på mobil.  
 
En regional IKT-løsning for helselogistikk vil bidra inn mot flere satsningsområder i Regional 
utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst. Dette gjelder både nye arbeidsformer med bedre bruk av 
teknologi og brukerstyring, samt mer tid til pasientrettet arbeid.   
 
Saken omhandler kun anskaffelsen av en regional IKT-løsning for helselogistikk. 
Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen er innenfor administrerende 
direktørs fullmakt. Saken legges imidlertid frem for styret da kostnadsrammen for hele 
prosjektet er antatt å gå utover administrerende direktørs fullmakt. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret var opptatt av å få fremlagt planen for gjennomføring sammen med kostnadsrammen for 
prosjektet. Styret tar ikke stilling til gevinstestimatene som er presentert i saken. Styret påpekte 
at kravet til universell utforming ligger til grunn også ved anskaffelser av IKT-løsninger. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette en regional anskaffelse av IKT-

løsning for helselogistikk. Kostnadsrammen for gjennomføring av selve anskaffelsen settes 
til 10 millioner kroner. 
 

2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen sak når plan for 
gjennomføring og kostnadsrammen for hele prosjektet foreligger  
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111-2019 Revisjon av forvaltning av regionale kliniske systemer – oppfølging 

 
Oppsummering 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har, i henhold til revisjonsplan 2019, gjennomført revisjon 
som omfattet prosessene for forvaltning av regionale kliniske systemer. 
 
Bakgrunn for revisjonen er at Helse Sør-Øst over flere år har utviklet regionale kliniske systemer 
som et ledd i modernisering og standardisering av helseregionens systemportefølje. De store 
investeringene i disse systemene er begrunnet i gevinster. Gevinstene skal realiseres gjennom 
mer effektive kliniske arbeidsprosesser kombinert med bedre kvalitet i prosessene og dermed 
pasientbehandlingen. Dette gjelder arbeidsprosesser internt i og på tvers av helseforetakene, og 
mellom helseforetakene og eksterne helseaktører som fastleger, kommunale helsetjenester, 
private institusjoner og avtalespesialister.  
 
Det er viktig at Helse Sør-Øst RHF har etablert en hensiktsmessig, overordnet styrings- og 
forvaltningsmodell for de regionale kliniske systemene i hele foretaksgruppen og at denne 
fungerer etter hensikten. Saken omhandler revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen og 
tiltaksplan for oppfølging av de anbefalinger som ble gitt av konsernrevisjonen.  
 
Kommentarer i møtet 
Administrerende direktør redegjorde for at revisjonen omhandlet forvaltning av regionale 
kliniske systemer og at den fremlagte tiltaksplanen omhandler de påpekninger som 
konsernrevisjonen har. I tillegg arbeides det med gjennomgang av hele porteføljestyringen av 
IKT-prosjekter som har betydning for hvilke prosjekter som igangsettes og dermed hvilke 
gevinster som kan hentes ut.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar revisjonsrapporten fra konsernrevisjonen om forvaltning av regionale kliniske 
systemer til orientering og tilhørende tiltaksplan for oppfølging til etterretning. 
 
 
 

112-2019 Høring ny e-helselov 

 
Oppsummering 
Helse Sør-Øst RHF har mottatt høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av  
28. oktober 2019, med forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder.  
Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. januar 2020. 
 
Etablerte nasjonale e-helseløsninger (kjernejournal, e-resept og helsenorge.no) er vedtatt 
overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020. Som følge av dette 
foreslås det forskriftsfestede dataansvaret for e-resept og kjernejournal overført fra Direktoratet 
for e-helse til Norsk Helsenett SF. Høringen omfatter også overføringen av dette dataansvaret, 
hvor svarfristen var 9. desember 2019. Det er avgitt høringssvar hvor slik overføring støttes, 
med forbehold om styrets godkjenning.  
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Helse- og omsorgsdepartementets uttalte hovedmål for innføring av ny e-helselov er en 
tydeliggjøring av myndighetsrollen for Direktoratet for e-helse og legge til rette for raskere 
innføring av prioriterte nasjonale e-helsetiltak. Loven legger føringer for styring og organisering 
av e-helse området, på tvers av sektorer.   
 
Målet med styresaken er å drøfte innretningen på høringssvaret om ny e-helselov. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret støttet momentene til høringen som var presentert fra administrerende direktør. Styret 
anerkjenner behovet for at det over tid utvikles bedre nasjonale løsninger.  
Styret pekte imidlertid på at arbeidsdelingen som loven beskriver, gjør ansvarslinjene mer 
uklare. Styret er bekymret for budsjettstyringen og de økonomiske konsekvenser for 
spesialisthelsetjenesten.   
 
Styret var opptatt av at lovforslaget vil kunne hemme innovasjon ute i tjenesten. Videre ønsket 
styret at det i høringssvaret skal beskrives hvordan de fire regionale helseforetakene 
samarbeider om IKT-løsninger og hvilket potensiale dette gir for å utvikle nasjonale løsninger 
innenfor eksisterende styringsstruktur. Dette som en alternativ modell for nasjonal samordning.  
 
Styret er opptatt av at de regionale helseforetakene er nærmere sluttbruker av løsninger og at 
regionale løsninger ofte må komme først. Det skal i høringssvaret beskrives hvordan Helse Sør-
Øst RHF deler opp IKT-prosjekter for å redusere kompleksitet og risiko.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til den foreslåtte tilnærmingen til høringssvar om ny e-helselov, hensyntatt de 
innspill som ble gitt i styremøtet.   
 
 
 

113-2019 Revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

 
Oppsummering 
Saken gjelder fremleggelse av forslag til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. 
Revisjonsutvalget skal i henhold til instruks for styrets revisjonsutvalg utforme forslag til 
revisjonsplan og fremlegge denne for styret for godkjennelse. I henhold til helseforetakslovens § 
21 a skal styret godkjenne planen. 
 
Kommentarer i møtet 
Styreleder understreket at konsernrevisjonen er et redskap for styret i Helse Sør-Øst RHF, men 
også et redskap for styrene i helseforetakene i regionen. I tillegg kan administrerende direktør i 
Helse Sør-Øst RHF i samråd med styreleder eller revisjonsutvalget be om revisjoner av forhold 
utenfor Helse Sør-Øst RHF. 
Styreleder understreket at konsernrevisjonen også må bistå styrene i helseforetakene i 
prosessen med å komme frem til viktige revisjoner. Forslag fra styrene i helseforetakene skal 
normalt ikke avslås.  
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner revisjonsplan 2020. 
 
 
 

114-2019 Status oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd. 
 
Oppsummering 
I forbindelse med oppnevning av styrer i helseforetakene i februar 2020, har Helse Sør-Øst RHF 
gjennomført samtaler/intervjuer med styremedlemmer og administrerende direktør i 
helseforetakene. Hensikten har vært å få et samlet inntrykk av det enkelte helseforetaks 
utfordringsbilde, hvordan styret fungerer og kompetansebehov i styret. I denne saken 
oppsummeres status for intervjuene og prosess frem mot re-oppnevning av styrer i 
helseforetakene som skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF i styremøte 5. februar 2020. 
Saken omhandler også de kriterier og kompetansekrav som stilles til styresammensetningen i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
 
Kommentarer i møtet 
Styreleder redegjorde for arbeidet i valgkomitéen og oppfordret styret til å foreslå navn på 
kandidater. Det ble spesielt pekt på behov for aktuelle kandidater med minoritetsbakgrunn, med 
kompetanse på sykehusdrift og økonomisk kompetanse.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen om prosess for styrevalg i helseforetakene i Helse Sør-Øst til 

orientering.  
 

2. Styret slutter seg til de kriterier og kompetansekrav som stilles til styresammensetningen i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

 
 
 

115-2019 Sykehuset Østfold HF – konseptrapport nytt akuttmottak 

 
Oppsummering 
Sykehuset Østfold HF har gjennomført konseptfase for utvidelse av akuttmottaket ved Kalnes og 
har i brev av 29. oktober 2019 oversendt styresak 57-19 med forespørsel om å få videreføre 
prosjektet til forprosjektfasen.  
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I tråd med fullmaktsstruktur for bygginvesteringer i styresak 073-2019 Revisjon av 
fullmaktsstruktur for bygginvesteringer, har Helse Sør-Øst RHF beslutningsmyndighet  
for beslutningspunkt B3 – godkjenne valg av konsept, for alle prosjekter over 50 millioner 
kroner. Estimert investeringskostnad for utvidelse av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF 
ligger innenfor investeringsfullmakten til administrerende direktør. Saken legges derfor frem for 
styret i Helse Sør-Øst RHF til orientering. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret uttrykte støtte til at akuttmottaket ved Sykehuset Østfold HF bygges ut. Styret ba om en 
egen redegjørelse om kapasitetssituasjonen og aktuelle tiltak på kort og mellomlang sikt for å 
bedre kapasiteten. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF tar redegjørelsen om konseptrapporten for nytt akuttmottak ved 
Sykehuset Østfold HF til orientering. 
 
 

116-2019 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

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

117-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
I forbindelse med gjennomgangen av sakens punkt 13 Grossistanbud ble det gitt en utvidet 
orientering i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd. Styret er enig i at 
beredskapslageret utvides og tok til etterretning at administrerende direktør vil inngå ny 
grossistavtale. 
 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 19. november 2019 
3. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 20. november 2019 
4. Protokoll datert 18.12.19 fra drøftinger med de konserntillitsvalgte. 

 
 
Temasaker 

• Styrets egenevaluering 2019 
 
 
 
Møtet hevet kl 15:40  
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Hamar, 19. desember 2019 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 5. februar 2020 

Tidspunkt: Kl 09:15-15:00 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder  Til kl 1400 
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Møteleder fra kl 1400 
Kirsten Brubakk    
Olaf Qvale Dobloug    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi   Forfall 
Einar Lunde    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng   Til kl 1230 

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Nina Roland    
Lilli-Ann Stensdal    

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

 
 
 
 
  



13/20 Referatsaker - 19/10129-27 Referatsaker : 2. Helse Sør-Øst RHF – møteprotokoll 05.02.2020 (foreløpig)

 

 Side 2 av 11 

 
 
Saker som ble behandlet: 
 
 

001-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

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

002-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. desember 2019 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 19. desember 2019 ble godkjent.  
 
 
 

003-2020 Virksomhetsrapport per november og desember 2019 

 
Oppsummering 
Saken presenterte virksomhetsrapport for november og foreløpig status for virksomheten per 
desember 2019.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret gleder seg over det økonomiske resultatet for 2019 og viser særlig til bedringen i 
helseforetakenes økonomiske resultater. Dette gir større mulighet til å investere i nødvendig 
utstyr og bygningsmasse. 
 
Styret viste også til de positive resultatene for pakkeforløpene for kreft. Styret vil følge med på 
om dette er varige forbedringer. 
 
Styret er fortsatt bekymret for problemene med leveransepresisjon fra Sykehuspartner HF. 
 
Styret var videre opptatt av at arbeidet med bemanningsstyring følges opp og ba om at de fikk 
en nærmere orientering om styringssystemer innen området og den reelle utviklingen.  
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per november og foreløpig virksomhetsrapport per desember 
2019 til etterretning. 
 
 
 

004-2020 Oppdragsdokument 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 14. januar 2020 - 
oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 
Oppsummering 
Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene gjøres i form av 
styringsbudskap gjennom: 

• Oppdragsdokumentet som omhandler «sørge for»-ansvaret og supplerer den styring 
som skjer gjennom foretaksmøter, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. I 
oppdragsdokumentet fastslås spesialisthelsetjenestens overordnede mål og det 
bevilges midler til å gjennomføre oppgavene som er lagt til det regionale 
helseforetaket. 

• Vedtak i foretaksmøter, der det stilles krav i kraft av at Helse- og 
omsorgsdepartementet er eier. Foretaksmøtet omhandler overordnede 
styringsbudskap, styringskrav og rammer. 

 
For enkelte oppgaver og krav legger Helse- og omsorgsdepartementet opp til rapportering 
ved fastsatte indikatorer slik at styringsdialogen kan baseres på felles kunnskap. 
 
I oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sør-Øst RHF oppgaver og krav 
fra Helse- og omsorgsdepartementet med vedtak i det regionale helseforetakets styre som 
helseforetakene skal følge opp. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ønsket at målet om likeverdige helsetjenester forsterkes innledningsvis i oppdrag og 
bestilling til helsefortakene og at det i denne sammenheng vises til etniske minoriteter på 
samme måte som at det skal tilrettelegges for helsetjenester til samiske pasienter.  
 
Styret understreket at det i arbeidet med helsefellesskapene må sikres god medvirkning fra 
ansatte og brukere.  
 
Styret vil på et senere tidspunkt vurdere om det bør stilles noen mer spesifikke krav til 
oppfølgingen av samvalg. 
 
Styrets spesifikke kommentarer til oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF 
innarbeides i det endelige dokumentet. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar oppdragsdokument 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll 

fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 14. januar 2020 til etterretning. 
 
2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2020 til 

helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst 
 

3. Styret slutter seg til egendefinerte mål for 2020 i Helse Sør-Øst for: 
• Gjennomsnittlig ventetid, somatikk: 54 dager 
• Gjennomsnittlig ventetid, psykisk helsevern voksne: 40 dager 
• Gjennomsnittlig ventetid, psykisk helsevern barn og unge: 37 dager 
• Gjennomsnittlig ventetid, tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 30 dager 
• Andel av pasientavtaler som overholdes: 94 % 

 
4. Oppdrag og bestilling 2020 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse 

Sør-Øst godkjennes med de merknader som fremkom i møtet. Administrerende direktør 
gis fullmakt til å sluttføre dokumentet. 

 
5. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 

rapporteringen og i årlig melding. 
 
 
 

005-2020 Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2020 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a. 
Innstillingen ble lagt fram av valgkomitéen i styremøtet. 
 
Oppsummering 
De sittende styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst er oppnevnt med funksjonstid til 
februar 2020 og det skal følgelig oppnevnes nye styrer for helseforetakene. Det fastsettes 
samtidig styregodtgjørelser som gjelder for hele funksjonstiden. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ba om at det blir fremmet en egen sak hvor det vurderes en utvidelse av antallet 
styremedlemmer i helseforetakene. Styret ønsket et ekstra vedtakspunkt om at 
valgkomiteen får fullmakt til å supplere med et styremedlem i styrene for Sykehuset i 
Vestfold HF, Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. 
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Styrets  
 

V E D T A K 
 
1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i 

Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 26. februar 2020 til februar 2022: 
 

Styret i Akershus universitetssykehus HF 
Styreleder Morten Dæhlen NY som styreleder 
Nestleder Anne Sissel Faugstad NY 
Styremedlemmer Sylvi Graham Gjenvalg 

Hanne Tangen Nilsen Gjenvalg 
LEDIG NY 

 
Styret i Oslo universitetssykehus HF 
Styreleder Gunnar Bovim Gjenvalg 
Nestleder Anne Kari Lande Hasle (*) NY 
Styremedlemmer Tore Eriksen Gjenvalg 

Nina Tangnes Grønvold Gjenvalg 
Svein Stølen Gjenvalg 

 (*) Vedtatt mot tre stemmer 
 

Styret i Sunnaas sykehus HF 
Styreleder Christel Kvam NY 
Nestleder Eva Bjørstad NY som nestleder 
Styremedlemmer Helge Stene-Johansen NY 

Saida Ibrahim NY 
Ole Tjomsland NY 

 
Styret i Sykehusapotekene HF 
Styreleder Eli Giske NY 
Nestleder Anne Karlsen NY som nestleder 
Styremedlemmer Ellen Henriette Pettersen NY 

Michael Vester Gjenvalg 
Henrik Schultz NY 

 
Styret i Sykehuset i Vestfold HF 
Styreleder Per Christian Voss Gjenvalg 
Nestleder Anne Biering NY 
Styremedlemmer LEDIG NY 

Charlotte Haug Gjenvalg 
Hans August Hansen Gjenvalg 

 
Styret i Sykehuset Innlandet HF 
Styreleder Torill B. Ressem NY 
Nestleder Torbjørn Almlid NY 
Styremedlemmer Torunn Aas Taralrud NY 

Daniel Haga Gjenvalg 
Ivar Gladhaug NY 
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Styret i Sykehuset Telemark HF 
Styreleder Per Anders Oksum Gjenvalg 
Nestleder Kine Jordbakke NY 
Styremedlemmer Nils Kristian Bogen Gjenvalg 

Per Kristian Voss NY 
Turid Ellingsen NY 

 
Styret i Sykehuset Østfold HF 
Styreleder Torbjørn Almlid NY  
Nestleder Petter Brelin Gjenvalg 
Styremedlemmer Carl-Morten Gjeldnes NY 

Maren Kyllingstad NY 
Gro Seim Gjenvalg 

 
Styret i Sykehuspartner HF 
Styreleder Morten Thorkildsen Gjenvalg 
Nestleder Nina Mevold NY som nestleder 
Styremedlemmer Bjørn Atle Bjørnbeth NY 

Hege Gjessing NY 
Eivind Gjemdal Gjenvalg 

 
Styret i Sørlandet sykehus HF 
Styreleder Bjørn Walle NY som styreleder 
Nestleder Hanne Falck-Fladmark NY 
Styremedlemmer Sunniva Withaker NY 

Einar Hysing NY 
LEDIG NY 

 
Styret i Vestre Viken HF 
Styreleder Siri Hatlen NY 
Nestleder Margrethe Snekkerbakken Gjenvalg 
Styremedlemmer Robert Bjerknes NY 

Geir Kåre Strømmen Gjenvalg 
Bovild Tjønn Gjenvalg 

 
2. Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styrene i Sykehuset i Vestfold HF, 

Sørlandet sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF med et nytt styremedlem. 
 
3. Styregodtgjørelsen for valgperioden fastsettes til: 

Oslo universitetssykehus HF: 
Styreleder kr 297 000 per år 
Nestleder kr 209 000 per år 
Styremedlem kr 154 000 per år 
Varamedlem kr 5 170 per møte med oppmøte for styremedlem 
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Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF,  
Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF,  
Sykehuspartner HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF: 
Styreleder kr 263 000 per år 
Nestleder kr 184 000 per år 
Styremedlem kr 134 000 per år 
Varamedlem kr 5 170 per møte med oppmøte for styremedlem 
 
Sunnaas sykehus HF og Sykehusapotekene HF: 
Styreleder kr 197 000 per år 
Nestleder kr 132 000 per år 
Styremedlem kr 105 000 per år 
Varamedlem kr 5 170 per møte med oppmøte for styremedlem 
 

Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader 
utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med 
styrearbeidet dekkes etter regning. 
 
 
 

006-2020 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og styrets valgkomité 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Følgende oppnevnes til styrets revisjonsutvalg for perioden 5. februar 2020 til februar 

2022:  
• Anne Cathrine Frøstrup (leder) 
• Einar Lunde 
• Kirsten Brubakk 

 
2. Følgende oppnevnes til styrets valgkomité for perioden 5. februar 2020 til februar 2022:  

• Svein Gjedrem (leder) 
• Anne Cathrine Frøstrup 
• Christian Grimsgaard 

 
 
 

007-2020 Regional beredskapsplan – rullering 

 
Oppsummering 
Hensikten med denne styresaken er å orientere styret om de viktigste prinsippene som 
legges til grunn i beredskapsplanverket og endringene som er gjort i denne rulleringen. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 

 
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene i 

regionen og private ideelle sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 

008-2020 Regional delstrategi for teknologiområdet 

 
Oppsummering 
Saken beskriver strategi, mål og retning for videre utvikling av teknologiområdet i Helse 
Sør-Øst. Regional delstrategi for teknologiområdet er utarbeidet med deltagelse fra 
helseforetakene i foretaksgruppen og er behandlet i direktørmøtet i regionen. Delstrategien 
legges nå fram for styret i Helse Sør-Øst RHF for orientering og med mulighet for å gi innspill 
før endelig behandling. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret fremhevet at teknologien gir store muligheter som må utnyttes. Styret viste til at det 
er utfordringer innen personvernområdet som det må arbeides med. Videre diskuterte 
styret balansegangen mellom bruk av markedet og oppbygging av egen kompetanse.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar regional delstrategi for teknologiområdet til orientering. Styret ber om at 
merknader og innspill gitt i møtet innarbeides og at delstrategien fremmes for beslutning i 
styremøte i mars 2020. 
 
 
 

009-2020 Oslo universitetssykehus HF – leiekontrakt med Oslo kommune om 
ny storbylegevakt på Aker 

 
Oppsummering 
Dagens samarbeid om skadelegevakt mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF 
skal videreføres. Ny storbylegevakt er lokalisert til Aker sykehus, og virksomhetsinnhold og 
driftsmodell er avpasset med planer for utbyggingen av nye Oslo universitetssykehus HF, 
Aker og Rikshospitalet. Etter fullmakt fra Helse Sør-Øst RHF i sak 011-2019, har Oslo 
universitetssykehus HF fremforhandlet endelig leiekontrakt og godkjent denne i 
helseforetakets styre, jamfør styresak 8/2020 i Oslo universitetssykehus HF.  
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Saken fremmes styret i Helse Sør-Øst RHF for oppfølging av forutsetninger som ble satt i 
styresak 011-2019 hvor fullmakt om inngåelse av leiekontrakt ble gitt til Oslo 
universitetssykehus HF.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret gir sin tilslutning til forslaget til vedtak og viser til at dette er et komplekst prosjekt 
som det er viktig å høste erfaringer fra. Erfaringene må tas med i vurdering av eventuelle 
tilsvarende samarbeidsprosjekter. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret konstaterer at styret i Oslo universitetssykehus HF har behandlet en omforent og 

endelig leiekontrakt med Oslo kommune om ny storbylegevakt på Aker. 
 

2. Styret tar til etterretning at den økonomiske rammen satt i styresak 011-2019 er 
opprettholdt.  Dette medfører at styringsrammen (P50) for Oslo universitetssykehus 
HFs arealer i storbylegevakten utgjør 1 602,6 millioner kroner.  
 

3. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF gjennom etablerte styringsstrukturer 
følger opp de risikomomenter som er identifisert slik at tiltak kan iverksettes ved behov. 
 

4. Ved eventuelt behov for økt ramme til prosjektet utover nivået i punkt 2, skal dette 
fremmes styret i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
 
 

010-2020 NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 

 
Oppsummering 
Saken har som formål å gi styret informasjon om forslaget til ny inntektsfordeling mellom 
regionale helseforetak, slik dette presenteres i NOU 2019:24. Styret er tidligere orientert om 
utvalgsarbeidet, senest som del av styresak 117-2019 Driftsorienteringer fra 
administrerende direktør i styremøtet den 19. desember 2019. 

NOU 2019:24 er sendt på høring med høringsfrist 17. mars 2020. Administrerende direktør 
vil legge frem en egen styresak om høringssvaret fra Helse Sør-Øst RHF i styremøtet 12. mars. 

 
Kommentarer i møtet 
Styret påpeker at kvalitetssikringen av arbeidet ikke er tillitvekkende, da det er oppdaget 
regnefeil i etterkant av at NOU 2019:24 ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet. 
Dette betyr at det er tilkommet nye forhold etter at de skjønnsmessige vurderingene er 
gjort. Det bør vurderes en fornyet gjennomgang av tallmaterialet i samarbeid mellom 
departementet og de fire regionale helseforetakene. 
 
Styret støtter merknadene fra de to utvalgsmedlemmene om kostnadsindeksen innen 
psykisk helsevern.  
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Endringen i kapitalelementet sammenlignet med nåværende modell rammer Helse Sør-Øst 
på en uheldig måte. Dette skyldes blant annet etterslepet på investeringer i denne 
helseregionen. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar informasjonen om NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, 
til orientering og ber om at de forhold som foreslås omtalt i høringssvaret fra Helse Sør-Øst 
RHF presenteres i styremøtet 12. mars. 
 
 
 

011-2020 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

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

012-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 18. og 19. desember 2019 
2. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 10. desember 2019 
3. Protokoll fra drøftinger 4. februar 2020 med de konserntillitsvalgte 

 
Temasaker 

• Lederutvikling og utvikling av lederkandidater  
v/direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø 

 
 
Møtet hevet kl 14:30  
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Hamar, 5. februar 2020 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Olaf Qvale Dobloug 
 
 
 
 

  

Christian Grimsgaard  Bushra Ishaq 
 
 
 
 

  

Vibeke Limi  Einar Lunde 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 27.02.2020 

  

 Saksnr: 14/20 

 Sakstype: Annen 

 Saksid: 19/10129-32 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Eventuelt 

 

.. 

 

 

.. 
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