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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 61/20 

 Sakstype: Beslutning 

 Saksid: 19/10120-32 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. august 2020 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 

 

Hensikten med saken: 

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

lemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra styrets møte 19. august 2020 godkjennes. 

 

 

 

 

Tønsberg, 9. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Møteprotokoll 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 

Møtetid onsdag 19. august 2020, kl. 14:15 

Møtested a) SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028 

 b) Skype/ telefon 

Arkivsak 19/10120 

 

Deltakere 

Oppnevnt av foretaksmøtet (2020-2022): 

Per Christian Voss, leder a) 

Hans August Hanssen b) 

Charlotte Johanne Haug a) 

Guro Winsvold a) 

  

Valgt av ansatte (2019-2021): 

Lise Nordahl  a) 

Trond Hugo Haukebøe  a) 

Geir Tollefsen a) 

  

Observatører med tale og forslagsrett:  

Erik Hansen, leder brukerutvalget a) 

  

Forfall 

Anne Biering, nestleder  

  

Av 8 styremedlemmer deltok 7. 

 

Observatør Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget 

 

Ellers deltok 

Ingen 
  

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

Klinikksjef MED Henning Mørland b) Økonomidirektør Roger Gjennestad a) 
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer b) HR-direktør Bente Krauss b) 
Klinikksjef KPA Inger Meland Buene b) Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen b) 
Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær b) Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær a) 
Kst direktør SD Henry Dallager b)  
  

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

53/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. juni 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 53/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

styremedlemmer. 
 

 

Forslag til vedtak 

Protokoll fra styrets møte 18. juni 2020 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll fra styrets møte 18. juni 2020 godkjennes. 

 

 

 

54/20 Status Covid-19 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 54/20 

 

 

Hensikten med saken 

Administrerende direktør vil i styremøtet gi en statusredegjørelse for helseforetakets til-

tak mot pandemien.  

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterte om status Covid-19. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

  

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
14A2D093E4324FF78A465B4533CCC853



61/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. august 2020 - 19/10120-32 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. august 2020 : Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020

  

   4  

55/20 Full drift fra uke 34 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 55/20 

 

 

Hensikten med saken 

Administrerende direktør vil i styremøtet gi en redegjørelse for helseforetakets tiltak for å 

reetablere full drift fra uke 34. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterte om helseforetakets tiltak for 

å reetablere full drift fra uke 34. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

56/20 Oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuset i Vestfold HF - reviderte krav 

og oppdrag 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 56/20 

 

 

Hensikten med saken 

Utbruddet av covid-19 har endret forutsetningene for helseforetakenes drift og virksom-

hetsutvikling i 2020. Foretaksmøtet for Sykehuset i Vestfold HF 25. juni 2020 har derfor 

besluttet korreksjon og presisering av oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2020. I 

denne saken gjøres det rede for endringer av krav og forventninger til virksomheten. 

 

Basert på det som nå er kjent om pandemiens utfordring for helseforetakene, mener di-

rektøren at Sykehusets i Vestfold har gode forutsetninger for å nå resterende målkrav for 

2020. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret viser til foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold HF 25. juni 2020, og tar beslut-

tede endringer i oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2020 til etterretning. 

2. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra foretaksmøtet følges opp gjennom admi-

nistrerende direktørs samlede virksomhetsstyring. 

3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av 

styringsbudskapene, herunder som del av rapportering etter ledelsens gjennomgang 

etter 2. tertial og senest som del av årlig melding 2020. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  

1. Styret viser til foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold HF 25. juni 2020, og tar beslut-

tede endringer i oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2020 til etterretning. 

2. Styret forutsetter at styringsbudskapene fra foretaksmøtet følges opp gjennom admi-

nistrerende direktørs samlede virksomhetsstyring. 

3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om status i arbeidet med oppfølging av 

styringsbudskapene, herunder som del av rapportering etter ledelsens gjennomgang 

etter 2. tertial og senest som del av årlig melding 2020. 

 

 

 

57/20 Revidert nasjonalbudsjett 2020 – vedtak i HSØ styremøte 1. juli 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 57/20 

 

 

Hensikten med saken 

Revidert nasjonalbudsjett og signaler fra regjeringen har endret de økonomiske rammene 

for de regionale helseforetakene i 2020.  Som følge av det vedtok styret i HSØ i styresak 

078-2020 endrede rammebetingelser for sine helseforetak.  Denne saken redegjør for 

hvilke prinsipper HSØ la til grunn for fordelingen og helt konkret hva det betyr for den 

økonomiske situasjonen for SiV i 2020. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til etterretning. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om revidert nasjonalbudsjett og påføl-

gende styrevedtak i HSØ RHF. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar saken til etterretning. 

 

 

 

58/20 Rapportering per juli 2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 58/20 

 

 

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

OBD 2020 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for 

rapporteringen i styremøtene.  Denne saken må ses i sammenheng med HSØ-styresak om re-

vidert nasjonalbudsjett som det redegjøres i egen sak i dette styremøtet. 

 

 

Forslag til vedtak 
Styret tar rapporteringen for juli 2020 til etterretning. 
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Møtebehandling 

Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte om regnskapsstatus pr juli 2020. 

 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Styret tar rapporteringen for juli 2020 til etterretning. 

 

 

 

59/20 Referatsaker 19.08.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 59/20 

 

 

Hensikten med saken 

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

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering. 

 

 

 

60/20 Eventuelt 19.08.2020 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 19.08.2020 60/20 

 

 

 

a) Behandling av taushetsbelagte opplysninger ved publisering av postlister 

Hans August Hanssen reiste spørsmål om rutiner for behandling av taushetsbelagte opp-

lysninger ved publisering av postlister, med henvisning til mediaoppslag vedrørende 

andre helseforetak. 

 

Administrerende direktør besvarte spørsmålet. 

 

b) Skisse til styremøte og styreseminar 18.-19. november 2020 

Administrerende direktør Stein Kinserdal gjorde rede for en skisse til tidsramme og opp-

legg for styremøte og styreseminar 18.-19. november 2020. 

 

Styret ga tilslutning til skissen, men ønsket i tillegg avsatt egentid én time for styret et-

ter styremøtet onsdag, og forlengelse av tidsrammen for seminaret torsdag til kl 15:00. 

 

 

Møtet ble hevet kl 17:15. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 62/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/03567-2 

     

 

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen 

 

 

Temasak forskning og innovasjon 17.09.2020 

 

 

Vedlegg: Ingen 

 

         

Hensikten med saken: 

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

 

Dagens forskningstema er fra Klinikk Medisin, v/forsker Line Kristin Johnson. Hun er fors-

ker ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg. Hovedfokus er 

«Vekttap over tid – hva virker?». 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Dagens forskningstema er fra Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF. Hoved-

fokus er «Overvekt hos barn og unge». 

 

Forsker Line Kristin Johnson vil på 12 minutter gi et innblikk i forskning knyttet «Vekttap 

over tid – hva virker?. I den pågående «GoLow»-studien undersøker SSO om raskt eller 

langsomt vekttap gir best resultat på sikt. Studien er et samarbeidsprosjekt med Roede 

AS og har et stort innovativt potensiale. 

 

Vurdering: 

SiV HF har oppfylt målet i OBD med hensyn til antall pasienter i kliniske behandlingsstu-

dier. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 63/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 20/03567-1 

     

 

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen 

 

 

Årsrapport forskning og innovasjon i SiV HF 

 

 

Vedlegg:  

Årsrapport forskning innovasjon og utvikling 2019_Digital_02 

 

Hensikten med saken: 

Styret har tidligere vedtatt Strategi for forskning og innovasjon i siv. 

I møtet deles «Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2019» ut, og det redegjøres 

for hovedfunn, inklusiv pasienter i kliniske behandlingsstudier. 

Det redegjøres spesielt på målet i OBG om økning av pasienter i kliniske studier ved SiV. 

 

Det orienteres i tillegg om at årets «Åpen forskningskveld» ved SiV HF vil bli holdt 

digitalt. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

 

Årsrapport 2019 

Resultater:  

 

Sykehuset i Vestfold konsoliderer sin posisjon som et av sykehusene med høyest 

forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. Dette er en posisjon som er en 

kombinasjon av sterk forskningsinnsats i SiV HF, men med et sterkt innslag av 

publikasjoner fra Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse. 

 

Det legges fra 2019 forskningspoeng knyttet til kliniske behandlingsstudier, og det er et 

mål i OBD om 5% økning fra 2018-til 2019 i antall pasienter inkludert i studier. Dette er 

oppfyllt i SiV, dog fra et moderat utgangspunkt. 

 

Åpen forskningskveld 

I 2019 ble «Åpen forskningskveld» arrangert for første gang i SiV HF. Ideen kom fra 

styret. I 2020 er det, på grunn av Korona-pandemien, besluttet å arrangere en digital 

forskningskveld. I år er det hjernen som er hovedtema, og nevrolog Siv B Krogseth er 

invitert til å holde et digitalt foredrag om slagbehandling ved SiV.  

I disse Koronatider har vi også invitert Asgeir Johannesen, som er SiV HF sin kontakt mot 

WHO studien på Korona, til å presentere denne. Det jobbes også med å gjøre fjorårets 

foredrag tilgjengelige. 
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Innledning 

Denne årsrapporten presenterer forskningsaktivitet og ressursbruk innen 
forskning, innovasjon og utvikling ved Sykehuset i Vestfold (SiV) for 2019. 

I 2019 publiserte forskere ved SiV hele 159 vitenskapelige artikler i anerkjente 
fagfellevurderte nivå 1 og 2 tidsskrifter. I tillegg avla 5 forskere doktorgrad og 
sykehuset mottok flere millioner i eksterne midler fra Norges Forskningsråd. 
Hele 315 pasienter ved SiV ble inkludert i kliniske behandlingsstudier ved 
foretaket. Dermed beholder SiV sin posisjon som et av sykehusene med høyest 
forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. SiV hadde i tillegg 40 
innovasjonsprosjekter som utløste poeng i den nasjonale rapporteringen av innovasjonsaktivitet i 
2019 og hadde høy innovasjonsaktivitet sammenlignet med andre HF. 

- Sykehuset konsoliderer sin positive trend innen forskning og innovasjon, både på kvantitet og 
kvalitet. Kliniske behandlingsstudier og brukernes stemme blir stadig viktigere, sier direktør for 
forskning og innovasjon Jørn Evert Jacobsen (bilde).  

 

Figur 1: Utviklingen av forskningspoeng ved SiV HF i perioden 2012 – 2019. Forskningspoengene regnes ut fra 
antall poeng for publikasjoner, doktorgrader, tildeling av ekstern finansiering og kliniske behandlingsstudier 

(KBS poeng). Nedgangen i forskningspoeng ved SiV i 2019 skyldes ikke nedgang i forskningsaktivitet, men 
innføring av KBS poeng. Innføringen har gitt redusert forskningspoengsum hos 48 av 49 helseforetak i Norge. 

Forskning er en av sykehusets fire lovpålagte kjerneoppgaver, og blir stadig viktigere for å kunne 
opprettholde et høyt faglig nivå i pasientbehandlingen. I tillegg sikrer forskning god kvalitet og økt 
sikkerhet for våre pasienter. Et godt forskningsmiljø bidrar også til en kvalitativ god fag- og 
kompetanseutvikling, noe som igjen er viktig for rekruttering av fagpersoner til sykehuset.   
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Organisering 

Ved Sykehuset i Vestfold foregår det forskning og innovasjonsaktivitet i alle klinikkene som driver 
med diagnostikk og pasientbehandling. Formålet med forskning i helsesektoren er å generere ny 
kunnskap, som basis for høy kvalitet i diagnostikk og behandling. Forskning og innovasjon har en 
sentral rolle i all medisinsk utvikling. Det er derfor viktig både å legge til rette for - og styrke 
forskningsmiljøene, i tillegg til å vektlegge god kvalitet på forskningen, samt bidra til en kultur for 
nytenkning og innovasjon.  

 

Figur 2: Organisasjonskartet for SiV HF. 

Det er administrerende direktør ved sykehuset som har det overordnede ansvar for forsknings- og 
innovasjonsvirksomheten. Direktør for forskning og innovasjon er systemansvarlig for forskning og 
innovasjon ved SiV.  Sykehuset i Vestfold har et Forskningsutvalg som er oppnevnt av 
administrerende direktør for i hovedsak å koordinere forskningsvirksomheten ved sykehuset og gi 
råd om forskning og utvikling. Forskningsutvalget er ledet av forskningssjefen og er satt sammen av 
medlemmer fra hele sykehuset.  

Forskningsutvalget bestod i 2019 av:   
• Tomm Bernklev, forskningssjef, leder forskningsutvalget  
• Jørn Evert Jacobsen, direktør for forskning og innovasjon 
• Morten Lindberg, klinikk medisinsk diagnostikk  
• Inge Ringheim, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering 
• Jens Hertel, medisinsk klinikk  
• Svend Andersen, medisinsk klinikk  
• Kjetil Gorseth Ringdal, kirurgisk klinikk  
• Jens Egeland, klinikk psykisk helse og rusbehandling  
• Mona Knudsen, brukerrepresentant (leder av brukerutvalget)  
• Rikke Aune Asbjørnsen, forsknings- og innovasjonsavdelingen 
• Helene Johannessen, forsknings- og innovasjonsavdelingen  
• Kine Andenæs, forsknings- og innovasjonsavdelingen 
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Hva forskes det på ved SiV? 

Det foregår mye helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder ved Sykehuset i 
Vestfold. Forskningsprosjektene kan komme av engasjementet fra en enkelt medarbeider, være et 
samarbeid med andre institusjoner eller være initiert av klinikkledelsen. Felles for prosjektene er at 
de ofte er knyttet til pasientnære problemstillinger og klinisk praksis med utgangspunkt i de 
undersøkelser og den behandling som gis ved sykehuset. Målet er at forskningen skal komme 
pasientene til gode ved å frembringe ny kunnskap. Forskningen skal, så langt det lar seg gjøre være 
forankret i brukermedvirkning. Samarbeid med industrien, som ved utprøving av ny teknologi eller 
legemidler, skal foregå i åpne og ryddige former. 

En gjennomgang av sykehusets vitenskapelige publikasjoner i 2019 viser et bredt spekter av ulike 
tema det forskes på relatert til både barn, voksne og eldre, gjennom hele pasientforløpet, innen både 
medisin, kirurgi, fysikalsk medisin, psykiatri og rus. Sykehuset har flere større forskningsmiljøer som 
blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), Senter for sykelig overvekt 
(SSO), CP-registeret (CPRN) og forskningsgrupper som forsker på psykiatri, hjerte og kreft.  
 

 

Figur 3: Ordsky basert på publiserte vitenskapelige artikler fra Sykehuset i Vestfold i 2019 og de ulike fagfeltene 
disse publikasjonene ble registrert i i Cristin. Kilde: Cristin og WordArt.com 
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Bakgrunn: Hvordan måles forskningsaktiviteten? 

 

Forskningsmålingen 
Et av målene i sykehusets forsknings- og innovasjonsstrategi (2019-2022) har vært å øke 
forskningsaktiviteten ved sykehuset. For å kunne dokumentere forskningsaktiviteten i 
helseforetakene, ble det i 2003 innført et målesystem med indikatorer. Dette måle- og 
finansieringssystemet skal fungere som et insentiv for å nå overordnede mål for forskning i 
helseforetakene, som økt produktivitet og kvalitet på forskningen, økt internasjonalt 
forskningssamarbeid, flere doktorgrader i sykehusene og økt antall kliniske behandlingsstudier 
(kliniske behandling- og rehabiliteringsstudier som påvirker pasientforløpet til forskningsdeltakerne).  

Målesystemet er basert på helseforetakenes rapportering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin, 
avlagte doktorgrader og ekstern finansering av forskning til NIFU (Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning). I tillegg ble det i 2019 innført rapportering av kliniske 
behandlingsstudier som inkluderes i forskningsmålingen. Denne indikatoren vil først gi en 
omfordeling av det resultatbaserte tilskuddet fra og med statsbudsjett for 2021 (basert på tall fra 
2019). Rapportering av de ulike indikatorene beskrevet over resulterer i at hvert helseforetak får en 
sum forskningspoeng. Poeng for kliniske behandlingsstudier (KBS) utgjør 15 % av de samlede 
forskningspoengene, mens publikasjonspoeng, doktorgrader og poeng for ekstern finansiering utgjør 
85% av de samlede forskningspoengene, se figur under. 

 

Figur 4: Illustrasjon av forskningspoengfordelingen; 15% av forskningspoengsummen utgjøres av poeng for 
kliniske behandlingsstudier (KBS), mens 85% av forskningspoengsummen utgjøres av poeng for publikasjoner, 

doktorgrader og ekstern finansiering. 

15%

85%

KBS

Forskningsaktiviteten til helseforetakene beregnes i den årlige Forskningsmålingen, hvor ulike 
indikatorer danner grunnlag for beregning av foretakenes forskningspoeng.  

Forskningspoengene danner igjen grunnlag for fordelingen av det resultatbaserte statlige 
tilskuddet til forskning i de regionale helseforetakene. 

 
Publikasjoner 
 
     Doktorgrader 
 
        Ekstern finansiering 
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Resultatene er å finne i Forskningsmålingen 2019 presentert av Helse- og omsorgsdepartementet. I 
Forskningsmålingene måles og rangeres alle helseforetakene i Norge etter poengene som er 
beskrevet over, som igjen gir uttelling i de resultatbaserte finansieringssystemene for forskning. 

Hvordan beregnes forskningspoengene? 

 

Publikasjonspoeng, doktorgrader og ekstern finansiering  
Publikasjonspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. 
Publikasjonspoeng fremkommer ved å multiplisere forfatterandeler med vekt for kombinasjonen av 
publikasjonsform og kvalitetsnivå på publikasjonskanalen, og eventuelt med vekt for internasjonalt 
samarbeid. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen. 
Kvalitetsnivå 2 på tidsskriftet (ledende tidsskrifter som utgir omtrent 20 % av publikasjonene) gir vekt 
3. Alle andre tidsskrifter som inngår i målesystemet gir vekt 1.  Internasjonalt medforfatterskap gir 
vekt 1,3.  

Avlagte doktorgrader kan rapporteres inn så lenge 25 % eller mer av kandidatens doktorgradsarbeid 
er utført ved eller finansiert av institusjonen, og gir inntil 3 forskningspoeng. Dette er en av grunnene 
til at doktorgrader prioriteres ved søknad om interne forskningsmidler ved SiV. I tillegg gis det 
uttelling for tildeling av ekstern finansiering fra Norges forskningsråd og EU, hvor 10 forskningspoeng 
gis pr. tildelt million av EU-midler og 1 poeng gis pr. tildelte million fra Norges forskningsråd. 

Indikator for kliniske behandlingsstudier  
For å stimulere til at det gjennomføres flere kliniske behandlingsstudier, er det nå opprettet en 
indikator for kliniske behandlingsstudier som inngår i Forskningsmålingen.  
 
Klinisk behandlingsstudier er definert som alle kliniske behandling- og rehabiliteringsstudier som kan 
påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne, og som er åpne for inklusjon. Det inkluderer også 
ikke-randomiserte kliniske behandlingsstudier, forutsatt at dette er studier på pasienter som mottar 
helsehjelp (en intervensjon) i spesialisthelsetjenesten. Observasjonsstudier, befolkningsstudier og 
rene registerstudier inngår ikke. Indikatoren består av to tellende faktorer: i) faktor for oppstart av 
en studie og koordineringsansvar og ii) faktor for antall pasienter. 

Faktor for oppstart av en studie og koordineringsansvar 
Miljøet som koordinerer en studie har et betydelig arbeid og påtar seg en viktig oppgave. 
Helseforetaket som har koordineringsansvaret for en studie får derfor større uttelling enn øvrige 
helseforetak. Der en klinisk behandlingsstudie er avgrenset til ett helseforetak (single studie), gis det 
uttelling for oppstart av studien det året første pasient inkluderes. Helseforetaket gis 1 poeng. Ved 
multisenterstudier med deltakelse fra flere helseforetak eller andre enheter som inngår i det 
nasjonale målesystemet for helseforskning i helseforetakene, gis koordinerende institusjon økt 

Forskningspoengene beregnes ut fra følgende indikatorer: 

• Produksjon av vitenskapelige artikler (publikasjonspoeng).  
• Avlagte doktorgrader 
• Tildeling av ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og EU 
• Indikator for kliniske behandlingsstudier 
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uttelling. Ved deltakelse av flere helseforetak innad i én region (intraregionale studier), gis en 
uttelling på 2 poeng til koordinerende institusjon det året første pasient inkluderes. Ved deltakelse 
fra to eller flere regioner (interregionale studier), gis en uttelling på 3 poeng til koordinerende 
institusjon det året første pasient inkluderes. 

Faktor for antall pasienter 
Det er kun pasienter som mottar helsehjelp i spesialisthelsetjenesten som skal telles som 
studiedeltakere. I randomiserte studier inkluderer dette pasienter randomisert til kontrollgrupper 
som for eksempel mottar standardbehandling. Forskningsansvarlig institusjon rapporterer faktisk 
antall inkluderte pasienter fra helseforetaket. Det er det helseforetaket som inkluderer pasienten 
som gis uttelling. Pasienten telles kun en gang pr. studie, uavhengig av studiens varighet. 
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Innovasjonsindikator 

Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi (nyttiggjort). Helsetjenesten drives 
av ny kunnskap og innovasjoner som er med på å gi stadig bedre pasientbehandling og 
pasientopplevelse tilpasset den enkelte. Innovasjon skal sikre tilgangen på nye løsninger som 
medfører kortere ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i 
pasientbehandlingen. Ut over løsninger som er direkte knyttet til pasientbehandlingen, er 
innovasjonsaktivitetene ved Sykehuset i Vestfold rettet mot å utvikle nye løsninger som fører til 
effektivisering, arbeidsbesparelse eller forenkling for ansatte i helseforetaket.  

 
Figur 5: Skjematisk illustrasjon av innovasjon. 

Fra og med 2019 rapporterer helseforetakene på ny innovasjonsindikator. Formålet med en nasjonal 
indikator for innovasjon er å dokumentere og følge opp innovasjonsaktiviteten i helseforetakene, 
stimulere til implementering og spredning av innovasjoner i og mellom helseforetakene og 
synliggjøre antatt og/eller realisert nytteverdi av innovasjon. Rapportering av indikatoren inngår i 
målesystemet til Helse- og omsorgsdepartementet, men foreløpig ute at det er knyttet finansiering til 
målingen. Under forutsetning av god kvalitet på dataene, vil også innovasjonsindikatoren på sikt 
kunne gi en omfordeling av det resultatbaserte tilskuddet. På oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet rapporterte SiV sin innovasjonsaktivitet i 2019 via Induct (SiV sitt ide- og 
innovasjonssystem). 

Indikatoren består av to komponenter: aktivitet og nytte. Aktivitetskomponenten angir hvor mange 
innovasjonsprosjekter helseforetaket arbeider med i de ulike innovasjonsfasene (for hver 
innovasjonsfase er det krav som må innfris for at det skal utløse poeng); 
 
Fase i) idémottak gir 0 poeng 
Fase ii) forprosjekt gir 1 poeng 
Fase iii) pilot gir 2 poeng 
Fase iv) implementering gir 4 poeng  
Fase v) spredning gir 6 poeng 
 
Nyttevurderingen er operasjonalisert i tre nivåer, som til sammen gir en totalscore for 
nytteindikatoren. De tre nivåene er i) nyttekategorier, ii) nytteeffekter og iii) måleparametre. Det er i 
2019 gjennomført rapportering på aktivitetskomponenten av indikatoren og en pilot på 
nyttekomponenten.  
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Resultater: Forskningspoeng SiV 

Forskningspoengene fremkommer av poeng for publikasjoner, doktorgrader, ekstern finansering og 
kliniske behandlingsstudier. Mange forskere ved SiV publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale 
og internasjonale tidsskrifter. Vi ser en økning fra 133 vitenskapelige publikasjoner i 2018, til 159 
vitenskapelige publikasjoner i 2019. Antall publikasjoner i nivå 2 tidsskrifter har gått noe ned fra 25 i 
2018 til 22 i 2019. Antall publikasjoner med internasjonalt medforfatterskap har steget fra 63 i 2018 
til 80 i 2019. Med 5 avlagte doktorgrader ved SiV i 2019 var dette en økning fra året før. I eksterne 
midler mottok sykehuset 2,07 millioner fra Norges Forskningsråd, noe som ga 2,07 poeng. Kliniske 
behandlingsstudier ga SiV i 2019 20,51 KBS poeng. 

Fra og med 2019 utgjør poeng for kliniske behandlingsstudier 15 % av de samlede 
forskningspoengene, mens publikasjonspoeng, doktorgrader og poeng for ekstern finansiering utgjør 
85% av de samlede forskningspoengene. Uten inkludering av KBS poeng ville forskningspoengene for 
SiV i 2019 vært 109,43, men innføringen av KBS poeng innebærer at forskningspoengene til SiV for 
2019 er 96,09. Denne lavere forskningspoengsummen som resultat av innføring av KBS poeng er 
tilfelle for 48 av 49 helseforetak på landsbasis. Innføring av KBS gir i 2019 en gjennomsnittlig 12,5% 
lavere forskningspoengsum på landsbasis (sammenlignet med forskningspoeng for 2019 uten 
inkludering av KBS poeng). 

Tabell 5: Oversikt over forskningspoeng ved SiV HF i perioden 2017 – 2019 og indikatorene som ligger bak. 
Kilde: NIFU/HoD 

  2017 2018 2019 

Antall vitenskapelige publikasjoner 137 133 159 
Nivå 2 publikasjoner 25 25 22 
Publikasjoner med internasjonal medforfatter 57 63 80 
Artikkelpoeng * 86,47 82,83 92,36 
Antall doktorgrader 6 4 5 
Doktorgradspoeng * 15 12 15 
Poeng for antologier / monografier * 0 0,31 0 
Poeng for ekstern finansiering * 13,206 7,394 2,07 
85% av forskningspoengene   93,01 
Poeng for kliniske behandlingsstudier** - - 20,51  
15% av forskningspoengene   3,08 
Totalsum forskningspoeng 114,68 102,54 96,09 

*Poengverdiene som utgjør 85% av forskningspoengene. ** Poengene som utgjør 15% av forskningspoengene. 
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Figuren under viser utviklingen i forskningspoeng ved SiV fra 2012 til 2019.  

 

Figur 7: Utviklingen av forskningspoeng ved SiV HF i perioden 2012 – 2019. Figuren viser forskningspoengene 
for 2019 med og uten KBS poeng. Som forklart i teksten over skyldes nedgangen i forskningspoeng ved SiV i 
2019 ikke en nedgang i forskningsaktivitet eller forskningsproduksjon, men innføring av KBS poeng. Denne 

innføringen har gitt en redusert forskningspoengsum hos tilnærmet alle helseforetak i Norge.  
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Resultater: Vitenskapelige publikasjoner 

Alle klinikkene ved SiV har forskere som bidrar til forskningsaktivitet gjennom publisering i anerkjente 
tidsskrifter. Av klinikkene som yter pasientbehandling er det medisinsk klinikk som har høyest antall 
vitenskapelige artikler, mens nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) har høyest 
antall vitenskapelige artikler totalt sett. I 2019 har det vært en økning i antall publikasjoner i alle 
klinikker/kompetansetjeneste, unntatt medisinsk klinikk, sammenlignet med 2018.  
 
Tabell 2: Antall vitenskapelige publikasjoner per klinikk/kompetansetjeneste ved SiV i 2018 og 2019.  

Antall vitenskapelige publikasjoner, 2018 – 2019 

Klinikk / kompetansetjeneste 

2018 2019 
Antologi Artikler 

Totalt 
Artikler 

Totalt Nivå 1 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
aldring og helse   49 1 50 57 8 65 
Medisinsk klinikk 1 30 12 43 28 6 34 
Kirurgisk klinikk   12 4 16 20 2 22 
Klinikk psykisk helse og avhengighet   8 5 13 18 1 19 
Klinikk fysikalsk medisin og 
rehabilitering   2   2 5   5 
Klinikk medisinsk diagnostikk   7 5 12 12 2 14 
Prehospital klinikk         3 1 4 
Administrasjonen   5 1 6 4 4 8 
Sykehuset i Vestfold HF *         4   4 
Total 1 107 25 133 137 22 159 

*Artiklene registrert på SiVHF er forskere ansatt i klinikkene som ikke er registrert med klinikktilhørighet i Cristin 

Publikasjonspoeng per klinikk  

 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) har høyest antall publikasjonspoeng i 2019. 
NKAH stod for 39 % av alle publikasjonspoengene ved SiV HF i 2019, dette er en økning fra 2018 da 
de stod for 32 % av publikasjonspoengene. 
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Resultater: Internasjonalt samarbeid 

Mange forskere ved SiV har produktivt samarbeid med ulike forskningsmiljøer både nasjonalt og 
internasjonalt. I 2019 hadde forskere ved SiV hele 80 publikasjoner med internasjonalt 
medforfatterskap (50 % av publikasjonene) og publiseringssamarbeid med forskere fra 33 forskjellige 
land, noe som er en økning fra 2018.  
 
Tabell 3: Antall vitenskapelige publikasjoner med internasjonalt medforfatterskap per klinikk / 
kompetansetjeneste ved SiV i 2018 og 2019.  

Antall vitenskapelige publikasjoner med internasjonalt medforfatterskap, 2018 - 2019 

Klinikk  / kompetansetjeneste 

2018 2019 
Artikler 

Totalt 
Artikler 

Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 
helse 23   23   6 28 
Medisinsk klinikk 13 10 23 17 5 22 
Kirurgisk klinikk 6 2 8 11 2 13 
Klinikk psykisk helse og rusbehandling 5   5 3   3 
Klinikk fysikalsk medisin og avhengighet 1   1 2   2 
Klinikk medisinsk diagnostikk   3 3 8 2 10 
Prehospital klinikk       2   2 
Administrasjonen   1 1   2 3 
Sykehuset i Vestfold HF *       2   2 
Total 48 15 63 64 16 80 

*Artiklene registrert på SiVHF er forskere ansatt i klinikkene som ikke er registrert med klinikktilhørighet i Cristin 

Internasjonalt publikasjonssamarbeid skjedde i størst grad i samarbeid med USA, Sverige, 
Storbritannia og Nederland i 2019.  

 
Figur 8: Forskere ved SiV samarbeider med forskere fra hele verden. Figuren viser hvilke land SiV publiserte 

sammen med i 2019. Kilde: Cristin. 
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Resultater: Doktorgrader 

Det var 5 forskere ved SiV som avla doktorgrad i 2019.  
– At stadig flere tar doktorgrad er med på å heve forskningskompetansen ved sykehuset og er et 
viktig bidrag til å opprettholde fremtidig forskningsaktivitet, sier forskningssjef Tomm Bernklev. 

Forsknings- og innovasjonsavdelingen gratulerer alle sammen på vegne av SiV, og vi håper de alle vil 
bidra med nyttig forskning for pasientene våre og sykehuset i årene som kommer.  

Tabell 1: Avlagte doktorgrader ved SiV i 2019. Kilde: NIFU rapportering 2019 

Kandidat Klinikk Tittel 
Elisabeth Næss Klinikk psykisk helse 

og avhengighet 
Measuring psychodynamic process and change 
in psychotherapy 

Kari Peersen Medisinsk klinikk Cardiac rehabilitation, physical activity and risk 
factor control after coronary events: 
Methodological and clinical aspects 

Sandra Julsen Hollung Medisinsk klinikk Surveillance of cerebral palsy in Norway; a 
national registry-based study 

Sven Löffeler Kirurgisk klinikk Last-Stage Prostate cancer and prostate cancer 
mortality 

Kjerstin Tevik Nasjonal 
kompetansetjeneste 
for aldring og helse  

Alcohol consumption and use of drugs with 
addiction potential in older adults – a 
population based study 

 
 
 

Resultater: Ekstern finansiering 

I eksterne midler mottok sykehuset 2,07 millioner fra Norges Forskningsråd, noe som ga 2,07 poeng. 
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Resultater: Kliniske behandlingsstudier  

I beregning av poeng for kliniske behandlingsstudier er det kun studier som rekrutterte pasienter i 
foregående år som gir uttelling i målingen. I 2019 var det ved SiV 19 kliniske behandlingsstudier som 
var tellende. I disse 19 studiene ble det til sammen rekruttert 315 pasienter ved SiV, og SiV var 
koordinerende foretak for ett av disse studiene, som sådan var avgrenset til ett helseforetak. Dette 
ga SiV 1 koordinatorpoeng og 19,51 pasientpoeng i målingen for 2019.  

Tabell 4: Oversikt over helseforetakenes antall kliniske behandlingsstudier (KBS), koordinatorpoeng, pasienter, 
pasientpoeng og KBS poeng. 

  
Antall 
KBS 

Koordinator
- poeng 

Antall 
pasienter 

Pasient-
poeng 

Sum KBS 
poeng 

Oslo universitetssykehus HF 250 58 4000 209,52 267,52 
St. Olavs Hospital HF 102 27 1450 86,66 113,66 
Helse Bergen HF  93 20 1452 71,7 91,7 
Akershus universitetssykehus HF 57 20 1065 49,18 69,18 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 52 10 737 39,61 49,61 
Helse Stavanger HF  45 7 725 39,77 46,77 
Vestre Viken HF 29 9 355 22,57 31,57 
Sykehuset Østfold HF 25 5 803 25,75 30,75 
Sørlandet sykehus HF 31 3 485 26,33 29,33 
Helse Møre og Romsdal HF 20 3 281 18,82 21,82 
Sykehuset i Vestfold HF 19 1 315 19,51 20,51 
Sykehuset Innlandet HF 11 3 340 11,67 14,67 
Diakonhjemmet sykehus 11 1 415 11,86 12,86 
Sykehuset Telemark HF 11 2 145 8,84 10,84 
Modum Bad 5 1 418 7,54 8,54 
Helse Nord-Trøndelag HF 10 1 88 7,49 8,49 
Nordlandssykehuset HF 8 3 45 5,27 8,27 
Lovisenberg Diakonale Sykehus 6 1 180 7 8 
Helse Førde HF 7 0 76 5,51 5,51 
Helse Fonna HF 2 1 38 2,28 3,28 
Martina Hansens Hospital 2 0 69 2,99 2,99 
Finnmarkssykehuset 4 0 30 2,36 2,36 
Rehabiliteringssenteret AiR 1 0 217 2,34 2,34 
Sunnaas Sykehus HF 1 0 25 1,4 1,4 
Haraldsplass Diakonale sykehus 2 0 10 1,15 1,15 
LHL-sykehuset Gardermoen 2 0 9 1,1 1,1 
NKS Olaviken Alderspsykiatriske 
sykehus 1 0 4 0,6 0,6 
Betanien Hospital 1 0 3 0,48 0,48 
Helgelandssykehuset HF 1 0 3 0,48 0,48 
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I 9 av 19 KBS var det utenlandske institusjoner involvert i studien, enten som deltagende institusjon 
(5 stk) eller som koordinerende institusjon (4 stk). Videre var 14 av studiene interregionale 
(deltagelse fra institusjoner fra to eller flere ulike regioner), 2 var intraregionale (deltakelse av flere 
helseforetak innad i en region) og 3 var single (studier som foregikk kun ved SiV).  

I SiVs Handlingsplan for Forsknings- og innovasjonsstrategi 2019-2022 er det et konkret mål å øke 
antall inkluderte pasienter i kliniske studier årlig. Antall inkluderte pasienter i kliniske 
behandlingsstudier ved SiV har økt betraktelig fra 2018 til 2019, se figur 7.  

 

Figur 6: Antall pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier ved SiV i perioden 2017-2019 (NB! Tallene fra 
2017 og 2018 er ikke kvalitetssikret på samme måte som tallene fra 2019). 
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Rangering av helseforetak 2019 

Sykehuset i Vestfold beholder sin posisjon som et av sykehusene med høyest forskningsaktivitet 
utenom universitetssykehusene. SiV går opp til en 8. plass rangert ut fra antall vitenskapelige 
publikasjoner og beholder sin 10. plass rangert fra antall forskningspoeng (inkludert KBS poeng), 
sammenlignet med året før. Når det gjelder poeng for kliniske behandlingsstudier (KBS poeng) alene 
er SiV på en 11. plass nasjonalt. 

Rangering ut fra antall vitenskapelige artikler: 
1. Oslo Universitetssykehus HF  
2. Helse Bergen HF  
3. St Olavs Hospital HF 
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
5. Akershus Universitetssykehus HF  
6. Helse Stavanger HF  
7. Sykehuset Innlandet HF  
8. Sykehuset i Vestfold HF 
9. Diakonhjemmet Sykehus HF 
10. Vestre Viken HF  

 

Rangering ut fra forskningspoeng: 
1. Oslo Universitetssykehus HF 
2. Helse Bergen HF 
3. St Olavs Hospital HF 
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
5. Akershus Universitetssykehus HF 
6. Helse Stavanger HF 
7. Diakonhjemmet Sykehus HF 
8. Sykehuset Innlandet HF  
9. Sørlandet Sykehus HF 
10. Sykehuset i Vestfold HF 

 

Her finner du hele målingen fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
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AÅ pen publisering 

Regjeringen har som mål at publiserte resultater fra offentlig finansiert forskning skal være åpent 
tilgjengelig og det er stort fokus på publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (Open Access). I 
Handlingsplan for Forsknings- og innovasjonsstrategi 2019-2022 er det ett mål om at graden av åpen 
publisering ved SiV skal øke fra nivået i 2017. I 2019 ble 62 % av de vitenskapelige artiklene fra SiV 
publisert åpent og dette målet ble innfridd (Kilde: Cristin).  

  

Figur 9: Prosentandelen av publikasjonene ved SiV som har blitt publisert åpent i perioden 2016 – 2019.  
 

Brukermedvirkning i forskning 

Det er et stadig økt fokus på brukermedvirkning i helseforskning. Man ønsker å skape “pasientens 
helsetjeneste” hvor også forskning i større grad skal ta utgangspunkt i brukernes behov. SiV har 
vedtatt en tiltaksplan for økt brukermedvirkning i forskning og forskere ved SiV oppfordres til å ha 
brukermedvirkning inkludert i nye prosjekter. Graden av brukermedvirkning i forskning ved SiV måles 
med utgangspunkt i interne søknader om forskningsmidler. Målingene viser at det er en økende grad 
av brukermedvirkning i forskning ved sykehuset. 

 

Figur 10: Prosentandel søknader om interne forskningsmidler ved SiV med brukermedvirkning og prosentandel 
søknader med brukermedvirkning som fikk tildelt forskningsmidler i perioden 2014 – 2019.  
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Innovasjon 

Innovasjonspoeng 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet rapporterte SiV sin innovasjonsaktivitet i 2019 via 
Induct. Følgende definisjon av innovasjon ble benyttet i forbindelse med innovasjonsrapporteringen: 
N3 - Nytt, Nyttig, Nyttiggjort kan gjelde både nye systemer/teknologi, nye produkter, tjenester og / 
eller arbeidsform. Rapporteringen baserer seg på ideer og prosjekter som har hatt en endring i 2019. 
Denne endringen trigger faseprogresjon og da eventuelt poenggivning. I 2018 ble det gjennomført en 
prøverapportering som ga SiV 83 poeng. Rapporteringen for 2019 resulterte i en økning til 93 poeng, 
se tabell 6.  
 
Tabell 6: Rapportering på innovasjonsindikatoren for SiV for 2019. Oversikten viser antall ideer / 
innovasjonsprosjekter i de ulike fasene og poeng per fase.  

FASE   Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 POENG 

NAVN IDEFANGST IDEMOTTAK FOR-
PROSJEKT PILOT IMPLEMENTERING SPREDNING   

POENG 0 0 1 2 4 6   

BESKRIVELSE 
Antall ideer 
mottatt ila 

året 

Antall ideer 
som har flyttet 

seg fra Fase 1 
til Fase 2 ila 

året 

Antall 
ideer som 

har 
gjennomført 

Fase 2 ila 
året 

Antall 
ideer som 

har 
gjennomført 

Fase 3 ila 
året 

Antall ideer som 
har gjennomført 

Fase 4 ila året 

Antall ideer 
som er blitt 
adoptert og 

som har 
gjennomført 
Fase 4 i nytt 

HF 

  

ANTALL 35 25 15 11 14 0   

POENG 0 0 15 22 56 0 93 

 
Basert på 2019 rapporteringen av innovasjonsaktivitet ligger SiV på en andreplass ift 
innovasjonspoeng i Helse Sør-Øst, se oversikt under. 

Rangering ut fra antall innovasjonspoeng i Helse Sør-Øst*: 
1. Oslo Universitetssykehus   101 poeng  
2. Sykehuset i Vestfold    93 poeng 
3. Sykehuset Innlandet   44 poeng 
4. Sunnaas sykehus   43 poeng 
5. Sørlandet sykehus   38 poeng 
6. Vestre Viken    38 poeng 

 
*Det må bemerkes at oversikten som her presenterer antall poeng per helseforetak (HF) kan være 
utfordrende å benytte til sammenlikning. Ikke alle HF har Induct og har dermed ikke deltatt i den 
nasjonale rapporteringen. Erfaring viser også at det rapporteres noe ulikt, basert på hvordan 
innovasjon defineres. I tillegg har HFene ulike innovasjonsprosesser i Induct for rapportering.  
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Disclosure of invention (DOFI) 
Inven2 er Helse Sør-Øst og SiV sin kommersialiseringspartner, og bistår helseforetakene med å sikre 
rettigheter til patentbare oppfinnelser og kommersialisering av ideer og innovasjoner fra sykehusets 
ansatte. Målet i Handlingsplan for Forsknings- og innovasjonsstrategi 2019-2022 er at det sendes inn 
minst 2 DOFI’er fra SiV til Inven2 innen utgang av 2022. Tabellen under viser antall ideer/oppfinnelser 
med kommersialiseringspotensiale som er meldt til Inven2 fra SiV de siste årene.  

 
Tabell 7: Antall DOFI’er meldt til Inven2 fra SiV i perioden 2017-2019. 
  2017 2018 2019 
Antall DOFI 4 1 1 

 
 

Multisenterstudier, oppdragsstudier og registre 

I Handlingsplan for Forsknings- og innovasjonsstrategi 2019-2022 er det beskrevet følgende 
målsettinger:  

1. SiV skal delta i minst 5 nye multisenterstudier årlig 
2. Det etableres minst ett nytt kvalitetsregister for sentrale pasientgrupper og pasientforløp 

ved SiV årlig. 

I 2019 ble det godkjent deltagelse i 14 nye multisenterstudier, hvorav SiV var koordinerende foretak 
for 2 av disse. Samtidig ble 2 nye kvalitetsregistre godkjent for oppstart.  
I 2019 var det i tillegg 7 aktive oppdragsstudier og en studie til forhandling via Inven2. Dette var en 
økning fra året før hvor det var 5 aktive oppdragsstudier og 4 til forhandling via Inven2.  
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AÅ rsverk forskning og utvikling 

De fleste forskerne ved sykehuset jobber både med klinikk og forskning. Av klinikkene som yter 
pasientbehandling er det medisinsk klinikk som har rapportert flest antall årsverk knyttet til forskning 
og utvikling i 2019. Totalt er det nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), som har 
rapportert flest antall årsverk knyttet til forskning og utvikling ved SiV i 2019.  
 
Tabell 8: Antall årsverk rapportert per klinikk/kompetansetjeneste knyttet til forskning og utvikling i 2019, og 
for sykehuset i sin helhet. Kilde: NIFU rapportering 2019 

2019 Med Kir KPA NKAH KFMR KMD Annet Totalt 
Forskning 23 2,2 7,2 33,9 3,8 4,9 4 78,9 
Utvikling 1,6 0 0 20,7 0,4 0 0 22,7 
Forskning & Utvikling 24,6 2,2 7,2 54,6 4,2 4,9 4 101,6 

Med: klinikk medisin, Kir: klinikk kirurgi, KPR: klinikk psykisk helse og avhengighet, NKAH: nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse, KFMR: klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, KMD: klinikk 
medisinsk diagnostikk. 

 

 

Figur 11: Antall årsverk rapportert knyttet til forskning og utvikling fra nasjonal kompetansetjeneste for aldring 
og helse (NKAH) og resten av Sykehuset i Vestfold (SiV) i perioden 2017 – 2019. Kilde: NIFU rapportering 2019. 
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Figur 12: Antall årsverk rapportert knyttet til forskning og utvikling fra hele Sykehuset i Vestfold (SiV) i perioden 
2017 – 2019. Kilde: NIFU rapportering 2019. 

 

 

Figur 13: Antall årsverk rapportert knyttet til forskning og utvikling per klinikk i perioden 2017 – 2019. Kilde: 
NIFU rapportering 2019. Med: klinikk medisin, Kir: klinikk kirurgi, KPA: klinikk psykisk helse og avhengighet, 
NKAH: nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, KFMR: klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, 

KMD: klinikk medisinsk diagnostikk. 

Det har vært en oppgang på 4,6 årsverk innen forskning og utvikling ved SiV i 2019 sammenlignet 
med året før. NKAH stod for 54% av antall årsverk knyttet til forskning og utvikling ved SiV i 2019. 
Tallene som vises i tabellene og figurene over er basert på klinikkenes innrapportering, og inngår i 
den årlige rapporteringen til både Helse Sør-Øst og NIFU.  

 

67,5 66,6
78,9

23,6 30,4
22,7

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019

Årsverk Forskning & Utvikling

Utvikling

Forskning

0

20

40

60

80

100

Med Kir KPA NKAH KFMR KMD Annet

Årsverk Forskning & Utvikling per klinikk

2017

2018

2019



63/20 Årsrapport forskning og innovasjon 2019 - 20/03567-1 Årsrapport forskning og innovasjon 2019 : Årsrapport forskning innovasjon og utvikling 2019_Digital_02

22 
 

Kostnader forskning og utvikling 

Et av målområdene i SiVs forsknings- og innovasjonsstrategi 2019-2022 er å sikre finansiering og å 
styrke håndtering av økonomien for forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV. Det er et mål i 
strategien å bruke minst 2% av sykehusets totalbudsjett til forskning.  

Ressursbruken knyttet til forskning har vært relativt stabil de siste årene. Det har dog vært en økning 
fra da den første forsknings- og innovasjonsstrategien ved SiV ble vedtatt, da sykehuset lå på rundt 1 
% i 2012. Sykehuset brukte 1,7 % av driftskostnadene til forskning i 2018, en andel som ble økt til 2,0 
% i 2019. Det totale forbruket for forskning og utvikling lå på 2,5 % av driftsbudsjettet i 2019 (2,4 % i 
2018).   

Av klinikkene som yter pasientbehandling er det medisinsk klinikk som har rapportert mest kostnader 
knyttet til forskning og utvikling ved SiV i 2019, mens det er NKAH som har rapportert mest 
kostnader totalt sett. Det har vært en jevn økning i kostnader knyttet til forskning og utvikling fra 79 
millioner i 2013 til 124 millioner i 2019. 
 
Tabell 9: Kostnader (i hele tusen) rapportert per klinikk/kompetansetjeneste knyttet til forskning og utvikling i 
2019, og for sykehuset i sin helhet. Kilde: NIFU rapportering 2019 

2019 Med Kir KPA NKAH KFMR KMD Annet Totalt 
Forskning 30820 3393 14063 35803 4312 6918 5860 65365 
Utvikling 1707 23 0 20927 427 0 0 58887 
Forskning & Utvikling 32527 3416 14063 56730 4739 6918 5860 124 252 

Med: klinikk medisin, Kir: klinikk kirurgi, KPA: klinikk psykisk helse og avhengighet, NKAH: nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse, KFMR: klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, KMD: klinikk 
medisinsk diagnostikk. 

 

Figur 14: Kostnader (i hele tusen) rapportert knyttet til forskning og utvikling per klinikk i perioden 2017 – 2019. 
Kilde: NIFU rapportering 2019. Med: klinikk medisin, Kir: klinikk kirurgi, KPA: klinikk psykisk helse og 

avhengighet, NKAH: nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, KFMR: klinikk fysikalsk medisin og 
rehabilitering, KMD: klinikk medisinsk diagnostikk. 
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Figuren under viser kostnader knyttet til forskning rapportert per klinikk / kompetansetjeneste.  

 

Figur 15: Kostnader (i hele tusen) rapportert knyttet til forskning per klinikk / kompetansetjeneste.  
Kilde: NIFU rapportering 2019. Med: klinikk medisin, Kir: klinikk kirurgi, KPA: klinikk psykisk helse og 

avhengighet, NKAH: nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, KFMR: klinikk fysikalsk medisin og 
rehabilitering, KMD: klinikk medisinsk diagnostikk. 
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Vedlegg 

Tabell 10: Publikasjoner, doktorgrader og poeng for ekstern finansiering i Helse Sør-Øst i 2019.  
Kilde: Forskningsmålingen 2019. 

Forskningsmålingen 2019 Antall 
publikasjoner* 

Antall Doktor-
grader 

Publiserings-
poeng** 

Finansierings-
poeng 

Forsknings-
poeng*** 

Oslo Universitetssykehus HF 2226 101 2061,10 561,32 2622,42 
Vestre Viken HF 130 8 98,78 1,26 100,04 
Sørlandet Sykehus HF 129 7,0 113,73 0,83 114,56 
Sykehuset i Vestfold HF 159 5 107,36 2,07 109,43 
Sykehuset i Telemark HF 60 0 36,86 0 36,86 
Betanien Hospital (Telemark) 2 0,75 2,96 0 2,96 
Modum Bad 21 0 22,27 0 22,27 
Akershus Universitetssykehus HF 322 12 256,98 54,84 311,82 
Sykehuset Innlandet HF 182 9 134,93 6,63 141,56 
Sunnaas Sykehus HF 67 3 52,32 1,83 54,15 
Sykehuset Østfold HF 83 3,5 60,03 0 60,03 
Diakonhjemmet Sykehus HF 153 8,5 141,44 2,82 144,26 
Lovisenberg Diakonale Sykehus 67 2,75 48,06 0 48,06 
Martina Hansens Hospital 15 1,25 18,91 0 18,91 
Revmatismesykehuset AS 14 0 7,04 0 7,04 
Frambu Senter for sjeldne 
funksjonshemninger 

10 0 5,10 0 5,10 

Glittreklinikken 2 0 0,57 2,74 3,31 
Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF 9 1 8,37 0 8,37 
Rehabiliteringssenteret AiR 3 0 3,64 0,60 4,24 
Beitostølen Helsesportsenter 3 0 1,56 0 1,56 
Stiftelsen CatoSenteret 7 0 3,63 0 3,63 
Tyrilistiftelsen 3 0 2,23 0 2,23 
Skjelfoss Psykiatriske Senter 0 0 0 0 0 
Total Helse Sør-Øst RHF 2880 162,75 3187,86 634,92 3822,79 
*Artikler, antologier og monografier. **Poeng for artikler, antologier, monografier og doktorgrader. 
***Summen av publiseringspoeng og finansieringspoeng. 
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Forskning- og innovasjonsavdelingen 

Forskning- og innovasjonsavdelingen: forskning@siv.no | innovasjon@siv.no  

Ansatte 
Jørn Evert Jacobsen, Direktør for forskning og innovasjon jorn.evert.jacobsen@siv.no 

Tomm Bernklev, Forskningssjef     tomm.bernklev@siv.no 

Rikke Aune Asbjørnsen, Forsknings- og innovasjonsrådgiver rikke.aune.asbjornsen@siv.no 

Helene Johannessen, Forskningsrådgiver    helene.johannessen@siv.no 

Kine Andenæs, Forskningsrådgiver     kine.andenes@siv.no    
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https://www.siv.no/Documents/Nyheter/Aarsrapport_Forskning_og_ressursbruk_SiV2016.p
df  

6. Forsknings- og innovasjonsstrategi 2019-2022. 
http://sivnettet/webpro/dokument/Forsknings-%20og%20innovasjonsstrategi%202019-
2022_02.pdf  

7. Handlingsplan for Forsknings- og innovasjonsstrategi 2019-2022. 
http://sivnettet/webpro/dokument/Handlingsplan%20for%20Forsknings-
%20og%20innovasjonsstrategi%202019-2022_02.pdf  

8. Rapport: Pilotering av nasjonal indikator for innovasjonsaktivitet. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c9d11b3ac014476f98c1176efae743a4/rapport_p
ilotering-av-nasjonal-indikator-for-innovasjonsaktivitet.pdf 

9. Induct.  
https://siv.induct.no 

10. Inven2.  
https://www.inven2.com/no/innovasjon/meld-ny-ide  

Foto: Morten Rakke Photography 
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1 Sammendrag      
 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Hittil i prosjektet har det vært tilsammen seks fraværsskader – ingen de siste månedene. 
 
Fokuspunkter rundt sikkerhet er de samme som foregående perioder inkludert å opprettholde 
rutiner i forbindelse med Covid-19. Dels er tiltakene styrket for å unngå eventuell smittespredning. 
 
Fremdrift 
Fremdrift er i henhold til hovedfremdriftsplan (rev. 9). Oppnådd fremdrift for somatikkbygget per 
juni er i henhold til planlagt 72 %. Overleveringsdato for somatikkbygget er fastsatt til 1. oktober 
2021.  
 
Økonomi 
Prosjektet måler mot budsjettrevisjon 5.0 som er per februar 2020. Gjeldende budsjett og tidsplan 
vurderes som robust. Prosjektets sluttkostnad forventes gjennomført innenfor kostnadsrammen. 
For IPD-kontrakten er økonomien stabil. Det har vært en begrenset prisøkning på tekniske 
indekser og en liten reduksjon (-0,2%) av byggindeks i juni.  
 
Kostnadsrammen har økt med 6 MNOK hovedsakelig som følge av godkjente SiV IKT DCR’er, og 
som er gjenspeilet av en økning av IPD Total. Reservene på byggherresiden (kap.6 TP 
Contingency) er derfor tilsvarende forrige periode og er øremerket konkrete hendelser. 
 
Prognose for prosjektets samlede kostnadsramme inkludert estimert prisstigning tom. desember 
2021, er per gjeldende periode 3.013 MNOK (+6 MNOK fra forrige periode). Inntjent 
kostnadsramme per juni 2020 utgjør 2.999 MNOK (-0,2 MNOK fra forrige periode). 
 
Tabellen nedenfor viser prosjektets gjeldende kostnadsstatus på overordnet nivå. Sluttprognosen 
er lik kostnadsrammen og inkluderer forventet prisutvikling tom. desember 2021.  

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

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

Budsjettposter Påløpt Gjenstående Sum
0.	PROSJEKTKOSTNAD 2	281																								 733																											 3	013				
1	IPD	TOTAL 1	915																								 540																											 2	455				
2	Equipment 28																													 122																											 150							
3	Client 115																											 39																													 154							
4	Spesielle	kostnader 8																																 -																												 8												
5	Feasibility	study 214																											 -10																												 204							
6	TP	contingency -																												 42																													 42									
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reduserte prognoser noe som har gitt økning av kostnadsrammen. Figur 2 og Figur 3 under viser 
utviklingen siste halvår og hvordan gjeldende prognose er (løpende oppdatert). 
 

 
Figur 1 – Utvikling av prosjektets kostnadsramme per gjeldende periode 
 

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

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

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Det har ikke vært fraværsskader i juni. Hittil i prosjektet har det vært tilsammen seks. 
 
Rutinene i forbindelse med Covid-19 opprettholdes. Nå har i tillegg hver partner tatt i bruk 
temperaturmålere ved inngangene for å kunne følge nøye med på eventuell smitte blant 
bygningsarbeiderne. Kontorer vaskes jevnlig med rutiner for desinfisering av bordplater, 
dørhåndtak mv.  
 
Fokuspunkter rundt sikkerhet er de samme som foregående perioder. Blant annet fare for fallende 
gjenstander og konflikt mann-maskin. 
 
Kvalitet 
Høyt fokus på å få lukket alle åpne aksjoner før milepelene mekanisk ferdigstillelse for hver etasje, 
herunder rent, tørt og ryddig bygg.  
 
Organisasjon 
Det er god fremdrift på prosjektet med for tiden mindre mannskap enn det som ligger i planene. 
Det har ikke vært store utfordringer knyttet til karantenebestemmelser for utenlandsk arbeidskraft. 
Det foreligger planer for ressurshåndtering i fall personer må i karantene.  

3 Fremdrift og milepeler                 

Fremdrift er overordnet i henhold til plan (hovedfremdriftsplan rev. 9).  
 
Oppnådd fremdrift for somatikkbygget per juni er 72 % som planlagt. Fremdrift i perioden var 6 % 
også som planlagt. Front-linjen per juni viser dog avvik fra planlagt front for noen aktiviteter, men 
dette er pga. mindre gjenstående aktiviteter som ikke er kritisk eller som gir utslag på det 
overordnede bildet. Alt i alt er prosjektet inne i en positiv trend. Aggregert utvikling fremgår av 
grafen nedenfor.  
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4 Kostnader – Oppdateres etter IPD-statusmøte 13. august 

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

 

 
 
Prognose for IPD-kontrakten (IPD total) øker med ca. 5 MNOK grunnet godkjente endringer. 
 
  

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

1.	IPD	Total 1	964	231																																	 	 1	964	231									 1	964	231													 1	964	231									 1	948	342																		 15	888																							

01	ICL 58	638																																						 	 113	896												 79	907																		 24	932														 58	210																							 429																												

02	TARGET	COST 1	905	592																																	 	 1	850	334									 1	884	324													 1	939	299									 1	890	133																		 15	460																							

020	Rigg	og	drift 274	531																																				 	 270	413												 274	531																 280	846												 277	465																					 (2	933)																							

021	Somatikk 865	135																																				 	 845	345												 865	135																 883	461												 851	982																					 13	153																							

022	Psykiatri 336	998																																				 	 336	998												 336	998																 336	998												 337	421																					 (423)																										

023	SITE 128	619																																				 	 127	333												 128	619																 131	192												 128	170																					 449																												

024	CURA 259	803																																				 	 258	504												 259	803																 266	298												 258	161																					 1	642																									

025	Indexation -																																												 	 8	512-																 4	256-																				 0																							 -																												 -																												

026	Contingency 40	505																																						 	 20	253														 23	493																		 40	505														 36	934																							 3	571																									

Budget	Items

Movement
[Prognosis	-	
Bud.rev	
5.0]

Prognosis Budget	rev.	5.0Optimistic Most	likely Pessimistic

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

1.	IPD	Total 1	958	883																																	 	 1	958	883									 1	958	883													 1	958	883									 1	948	342																		 10	541																							

01	ICL 57	045																																						 	 104	189												 78	295																		 23	385														 58	210																							 (1	165)																							

02	TARGET	COST 1	901	838																																	 	 1	854	694									 1	880	587													 1	935	498									 1	890	133																		 11	706																							

020	Rigg	og	drift 277	768																																				 	 273	601												 277	768																 284	156												 277	465																					 303																												

021	Somatikk 860	675																																				 	 849	329												 860	675																 878	924												 851	982																					 8	693																									

022	Psykiatri 337	580																																				 	 337	580												 337	580																 337	580												 337	421																					 159																												

023	SITE 126	918																																				 	 125	649												 126	918																 129	457												 128	170																					 (1	252)																							

024	CURA 259	379																																				 	 258	082												 259	379																 265	863												 258	161																					 1	218																									

025	Indexation -																																												 	 9	307-																 4	653-																				 0-																							 -																												 -																												

026	Contingency 39	517																																						 	 19	759														 22	920																		 39	517														 36	934																							 2	584																									

Budget	Items

Movement
[Prognosis	-	
Bud.rev	
4.0]

Prognosis Budget	rev.	5.0Optimistic Most	likely Pessimistic
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Tabell 3 – IPD report: Endringer siden forrige periode 

 

 
Enkelte endringer på kostnadssiden grunnet oppdaterte prognoser for prisjustering (+1 MNOK) og 
contract deviations (netto justering på -2 MNOK, herunder tilbakeføring av godkjent forsikringssak 
om setningsskader -4,5 MNOK, somatikk +3 MNOK og psykiatri -0,5 MNOK. 
 
Tabellen nedenfor viser gjeldende øremerking av IPD-gruppens reserver. Den oppdateres 
månedlig. Per gjeldende periode er ca. 80% av reserven øremerket. Kontordrifts-kostnader til 
fordeling, totalt 3,2 MNOK for hele prosjektperioden, er nå oppdatert med 1,5 MNOK som er kun 
for 2017 og 2018. 
Tabell 4 - Øremerking av IPD-reserver 

 
 

Movement	-	Prognosis	[Current	-	Last	Month]

1.	IPD	Total -																									 5	348																				 -																			 5	348																									

01	ICL -																									 425																							 1	169															 1	594																									

02	TARGET	COST -																									 4	923																				 (1	169)														 3	754																									

020	Rigg	og	drift -																									 549																							 (3	786)														 (3	236)																							

021	Somatikk -																									 2	971																				 1	489															 4	460																									

022	Psykiatri -																									 -																								 (582)																	 (582)																										

023	SITE -																									 998																							 703																		 1	701																									

024	CURA -																									 374																							 51																				 424																												

025	Indexation -																									 32																									 (32)																			 -																												

026	Contingency -																									 -																								 988																		 988																												

PrognosisBudget	Items
Budget	original	

-	Rev.	01
INCOME:	SUM COST:	Sum
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5 Endringer 

Nedenfor følger samlet oversikt over endringer siden oppstart. Importdato for underlaget er 7. 
august 2020. Siden forrige rapportering har det blitt godkjent TP Contingency endringer på 2,1 
MNOK, SiV Special Order endringer på 7,7 MNOK og SiV IKT endringer på 4,5 MNOK som har økt 
den prognostiserte kostnadsrammen til TP. 
 

 
 
Nedenfor følger liste over alle beslutninger foretatt i juni og juli: 

  
 
Tabellen under viser alle nyregistrerte DCR’er i juni og per importdato som er foreløpig uavklarte: 

  

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 77,8																 0,0																															 1,1													 -1,8													 																		77,1	
TP-Equipment 2	Equipment 8,3																		 0,2																															 -												 2,2														 																		10,6	
SiV	Change	Order 6	TP	Contingency 29,0																 2,6																															 0,6													 5,4														 																		37,6	
SiV-IKT 6	TP	Contingency 19,7																 1,8																															 0,1													 1,1														 																		22,7	
Not	decided -																		 -																															 -												 -														 																							-			
Sum	TP	Finansiert 														134,8	 																															4,7	 													1,7	 														6,8	 																148,0	
SiV	Special	Order SiV 21,1																 0,8																															 -												 2,1														 																		24,1	
Sum	TP	+	SiV	Finansiert 														155,9	 																															5,5	 													1,7	 														9,0	 																172,2	

DCR	nr. DCR	Title Decision Decision	date Total	Cost	(incl.	VAT) Price	level Funding Date	established
DCR-170 Interface	requirements	Building	E,	Øst	connection Approved 24.06.2020 3	120	911,00kr																		 2018M10 SiV	Special	Order 28.11.2018	07:41
DCR-218 Redundant	fiberkabling	mellom	SHKR	og	KR-rom	i	Somatikkbygget Approved 01.07.2020 826	851,00kr																						 2019M03 SiV-IKT 10.04.2019	14:49
DCR-258 Kabling	av	tele-	og	fiberkabler	i	forbindelse	med	omlegging	av	teknisk	infrastruktur	i	grunn.Approved 01.07.2020 1	494	398,00kr																		 2019M07 SiV-IKT 14.08.2019	09:16
DCR-260 Inntak	strømskinner	mellom	4	stk	trafoer	og	hovedfordelinger Approved 23.06.2020 1	877	995,00kr																		 2019M07 TP-Contingency 21.08.2019	12:54
DCR-268 Omgjøring	av	J-U2-912	fra	KR	til	HKR	 Approved 01.07.2020 328	810,00kr																						 2019M06 SiV-IKT 27.09.2019	13:58
DCR-284 Ekstra	kjøling	til	fremtidig	rack	i	SHKR	rom	U2	E	bygget Approved 01.07.2020 52	051,00kr																								 2019M06 SiV-IKT 18.12.2019	16:43
DCR-289 Interface	requirements	central	corridor Approved 24.06.2020 4	115	048,00kr																		 2019M10 SiV	Special	Order 08.01.2020	09:10
DCR-295 Omlegging	av	utvendig	styrekabel	til	høyspent Approved 23.06.2020 91	001,00kr																								 2019M12 TP-Contingency 22.01.2020	15:53
DCR-302 Reduksjon	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	archichad,	Revit		og	VDI	Jan	og	Feb	2020Approved 01.07.2020 57	422,00kr																								 2019M06 TP-Contingency 17.03.2020	16:12
DCR-307 Grensesnittskap	og	styrekabel	høyspent	Somatikkbygget Approved 23.06.2020 133	101,00kr																						 2019M12 TP-Contingency 25.03.2020	13:15
DCR-308 Nære	kontorer	-	Lastnedregning	og	fundamenter Approved 01.07.2020 246	094,00kr																						 2019M06 SiV	Special	Order 02.04.2020	08:15
DCR-309 Reduksjon	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	archichad,	Revit	-	Mars	2020 Approved 01.07.2020 27	891,00kr																								 2019M06 TP-Contingency 14.04.2020	09:24
DCR-313 Reduksjon	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	Archicad,	Revit	og	VDI	-	April	2020Approved 01.07.2020 24	609,00kr																								 2019M06 TP-Contingency 12.05.2020	14:33
DCR-314 Corning	Edge8	fiberkabling	i	SHKR Approved 01.07.2020 757	784,00kr																						 2020M04 SiV-IKT 13.05.2020	15:43
DCR-318 Nære	kontorer	-	BIM-modellering	ARK Approved 01.07.2020 246	094,00kr																						 2019M06 SiV	Special	Order 16.06.2020	08:45
DCR-320 Reduksjon	i	produktivitet	pga.	treghet	og	nedetid	Archicad,	Revit	og	VDI	-	Mai	2020Approved 01.07.2020 16	406,00kr																								 2019M06 TP-Contingency 17.06.2020	13:06
DCR-325 Montering,	patching	og	merking	av	"hjertestansknapper". Approved 04.07.2020 536	315,00kr																						 2020M05 SiV-IKT 30.06.2020	15:35
DCR-326 Montering,	patching,	scanne	og	merke	IP-Dect	baser. Approved 04.07.2020 474	186,00kr																						 2020M05 SiV-IKT 30.06.2020	15:37

DCR	nr. DCR	Title Decision Decision	date Total	Cost	(incl.	VAT) Price	level Funding Date	established
DCR-319 Ekstra	kobber	stamnett	mellom	SHKR	og	KR-rom	for	hjertestansknapper. Unresolved 215	514,00kr																						 2019M04 SiV-IKT 16.06.2020	13:23
DCR-321 Alternativ	1,	kabelinnføring	ved	midlertidig	varemottak.	Linjeredundans	fiber	mellom	CA/CC	og	HKR	psykiatri,	mellom	CA/CC	og	SHKR	somatikk,	og	kobber	mellom	HU1-074	og	HKR	somatikk	etter	underlag	fra	Sykehuspartner.Unresolved 830	800,00kr																						 SiV-IKT 22.06.2020	14:35
DCR-322 Alternativ	2,	kabelinnføring	i	kulvert	ved	CA,	inn	i	ventilasjonsrom.	Antall	kabler	er	lik	alternativ	1.	Unresolved 955	174,00kr																						 SiV-IKT 22.06.2020	14:43
DCR-323 Inspeksjon	av	undergurter	-	eksisterende	bro Unresolved 3	475	241,00kr																		 2020M05 SiV	Special	Order 23.06.2020	08:05
DCR-324 Bistand	fra	IARK	ifm.	muligheter	i	midtforbindelse	H-Bygg Unresolved SiV	Special	Order 25.06.2020	09:35
DCR-327 Montering	og	patching	av	Wifi	baser. Unresolved SiV-IKT 30.06.2020	15:39
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6 Brukerutstyr  

Det er nå valgt leverandør for det utstyret som har mest bygg-integrasjon (BIP). Arbeider i 
forbindelse med dette utstyret nærmer seg ferdig prosjektert og er under utførelse. Oversikt over 
byggkostnader i den forbindelse vil bli klarlagt i nær framtid. Det er dette utstyret som kan påvirke 
kostnader og framdrift. Risikoen for dette er nå i ferd med å bli eliminert. 
 
Det skal gjøres en gjennomgang av anskaffet utstyr for SiV i forbindelse med anskaffelser til 
Coronabekjempelse slik at utstyr ikke blir anskaffet dobbelt. 
 
Anskaffelsen av resterende utstyr er i rute. Uavhengig av koronapåvirket redusert anskaffelse, så 
er det ingen grunn til å forvente budsjettoverskridelser på utstyrsbudsjettet. For møbler forventes 
det å oppnå bedre priser enn budsjettert, og for resterende utstyr er vi i gang med en 
kvalitetssikring av antallet artikler. 
 
Kostnader: 
Prognose for utstyrskostnader per juni er som per mai grunnet begrenset bevegelse, men vil bli 
oppdatert ved neste rapportering. Tabellene nedenfor viser samlet kostnadsstatus per juni 2020 
samt en oversikt over øremerking av resterende reserver innenfor utstyrsbudsjettet. 
Contingency har økt ca. 0,5 MNOK siden mai-rapporten grunnet begrenset fakturering av 
felleskostnader i juni samt ferie i påfølgende måned juli som normalt blir lagt til forpliktet kostnad. 

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

  

Budget	
Revision

Prognose Deviation
[Prognose	-	
Budget	
Revision]

Comitted
Sum

Remaining
Sum

Contingency

21 Felleskostnader 21,2								 20,1													 1,1-																			 11,8									 8,3														
22 Utstyr	psykiatri 16,5								 16,5													 0,0																			 16,5									 -														
23 Utstyr	somatikk 103,6						 106,5										 2,9																			 43,1									 63,4												
23-1 Grunnutrustning	(GRU) 60,7																			 15,4															 45,3																			
23-2 Radiologi 28,1																			 27,5															 0,5																					
23-3 Møbler 17,7																			 0,1																	 17,6																			
23-4 Øvrig 0,0																						 0,0																	 -																					
24 Contingency 8,7											 6,8															 1,9-																			 -											 -														 6,8																		

Sum 149,9						 149,9										 0,0-																			 71,4									 71,7												 6,8																		

2	Equipment 6,8																			
-	Godkjente	TP	Equipment	DCRer -2,4																	
-	Uavklarte	TP	Equipment	DCRer -2,2																	
-	Byggeleder -1,7																	
-	Økt	prognose	av	CT-maskin -																		
Sum	øremerkede	reserver 																	-6,2	

-Uidentifiserte	hendelser -0,6																	
Sum	ikke-øremerkede	reserver 																					-			
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7 Kostnadsreserver og øremerking 

Tabellen under viser øremerking av gjenstående byggherre-reserver under kap. 6 TP Contingency. 
Tilnærmet alle reservene på 42 MNOK er øremerket for ulike hendelser (med ulik sannsynlighets-
grad). I tillegg inngår en avsetning på 18 MNOK for rivning av blokk A og B i henhold til tidligere 
behandling i prosjektstyret.   
 
Ingen endringer i øremerking siden forrige rapportering. 

Tabell 5 - Disponering av prosjektets reserver per gjeldende periode, inkl. MVA 

  

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

Risk – 10 på topp  
Pos Beskrivelse Konsekvens 

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

2 Stopp i produksjon og forsinkede leveranser som følge av 
Koronapandemien 

Forsinkelser og økte 
kostnader 

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

Kan forsinke 
ferdigstillelse og øke 
kostnadene 

4 Uavklarte grensesnitt Tid og kostnader 

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

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

6 Kontinuitet med nøkkelpersoner i prosjektet.  Gjennomføringsevne 
og historikk 

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

Økte kostnader 
 

8 Valutaeksponering for brukerutstyr (som følge av 
Koronapandemien) 

Økte kostnader 

9 Forsinket avklaring for tekniske løsninger som ikke er 
omforent  

Kan forsinke og øke 
kostnadene 

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

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

9 Vedlegg (IPD Monthly Report No. 38, June 2020) 

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

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 65/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10224-20 

     

 

Saksbehandler: Roger Gjennestad 

 

 

Rapportering per august 2020 

 

 

Vedlegg: Ingen 

 

         

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

OBD 2020 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for 

rapporteringen i styremøtene.  Resultatene for august er i skrivende stund ikke klare, og vil 

derfor bli presentert i styremøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporteringen per august til etterretning. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 66/20 

 Sakstype: Beslutning 

 Saksid: 20/02984-2 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021 

 

 

Vedlegg:  

Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021 

 

Hensikten med saken: 

Konsernrevisjonen har ved brev 7. juli 2020 bedt helseforetakene om styrebehandlede 

innspill til revisjonsplan for 2021. Administrerende direktør foreslår at innspillet til revi-

sjonsplan for 2020 i hovedsak gjentas. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret anbefaler at konsernrevisjonens plan for 2021 vier stor oppmerksomhet til de am-

bisiøse prosjektene innen teknologi og bygg. Det bør undersøkes om mål kan nås og ge-

vinstpotensial kan hentes ut gjennom bedre organisering og styring av prosjektene. Spe-

sielt anbefales det at organiseringen av strategisk og operativ eierstyring blir vurdert av 

Konsernrevisjonen, med særlig oppmerksomhet på helhetlig ansvar for gevinstrealise-

ring. 

 

Det er viktig å gå grundig inn i hvilke felles kritiske suksessfaktorer som kjennetegner 

prosjekter som ikke klarer å levere på tid, kost og kvalitet, for eksempel store IKT-pro-

sjekter som MetaVision, radiologi, iMod-programmet og LVMS. Også innenfor sykehus-

bygging er det stadig endringer i utbyggingsplaner og premisser, prioriteringer, rekkeføl-

ger og gevinstrealiseringer. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Konsernrevisjonen har ved brev 7. juli 2020 bedt helseforetakene om styrebehandlede 

innspill til revisjonsplan for 2021. Fristen for å komme med innspill er satt til 1. oktober 

2020, med påfølgende behandling i revisjonsutvalget og deretter behandling i styret for 

Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2020. 

 

Konsernrevisjonen viser til at revisjonsplanen skal være risikobasert. Derfor bør innspil-

lene bygge på styrenes forståelse av risikobildet i helseforetaket, sett opp mot målbildet 

og endringer i omgivelsene. Konsernrevisjonen viser ellers til at Covid-situasjonen fra 

mars 2020 har ført til redusert revisjonskapasitet og forsinket gjennomføringsgrad for re-

visjonsplan 2020. Det vil derfor være beskjedent rom for å ta opp ny revisjonstemaer for 

2021. Konsernrevisjonen ber om innspill av 1-2 temaer fra hvert helseforetak. 

 

Som innspill til revisjonsplan 2020 vedtok styret for Sykehuset i Vestfold HF 26. septem-

ber 2019, sak 72/19, at Konsernrevisjonen burde konsentrere sin aktivitet om oppfølging 

av hvordan Helse Sør-Øst RHF sikrer gjennomføring og gevinstrealisering i tråd med ved-

tatte planer og ambisjoner. Innspillet var ellers begrunnet slik: 

 

Det er viktig å gå grundig inn i hvilke felles kritiske suksessfaktorer som kjenne-

tegner prosjekter som ikke klarer å levere på tid, kost og kvalitet, for eksempel 

store IKT-prosjekter som MetaVision, radiologi, iMod-programmet og LVMS. Også 

innenfor sykehusbygging er det stadig endringer i utbyggingsplaner og premisser, 

prioriteringer, rekkefølger og gevinstrealiseringer. 

 

Styrets innspill til revisjonsplan 2020 var for øvrig i tråd med styrets innspill til revisjons-

plan 2019.  

 

Konsernrevisjonsplan 2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst 19. desember 2019, 

sak 113/19. For 2020 ble det besluttet å prioritere områdene pasientbehandling, IKT og 

personvern, samt virksomhetsstyring. Hovedvekten skulle legges på området pasientbe-

handling. Gevinstrealisering, uten nærmere tematisk avgrensning, var blant områdene 

som ble utpekt til revisjon høsten 2020. 

 

Vurdering: 

Innspillet fra Sykehuset i Vestfold til revisjonsplan 2020 gjenfinnes kun som temaet «ge-

vinstrealisering». Siden innspillet hadde et bredere perspektiv, knyttet til ambisiøse pro-

sjekter innen både teknologi og bygg, og siden temaet neppe kan sies å ha mindre ak-

tualitet i år enn tidligere, foreslås innspillet for 2019 og 2020 gjentatt for 2021. 
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Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken, 
Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres 

spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister. 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 62 58 55 00 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 
    

  

 
Til styreledere  
Kopi: Administrerende direktører  
 
Helseforetakene i Helse Sør-Øst 

 

  

 

 
Vår referanse: Deres referanse: Dato: 

20/00709-1    07.07.2020 
Saksbehandler:  

Espen Anderssen    

 

 

Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst  

Konsernrevisjonen gjennomfører årlig en prosess med å utarbeide et forslag til 

revisjonsplan for kommende år. Revisjonsutvalget fremlegger revisjonsplanen for 

godkjenning i styret i Helse Sør-Øst RHF. Planen består av revisjoner som skal 

gjennomføres i foretaksgruppen. Det planlegges med at revisjonsplanen for 2021 skal 

behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2020.  

  

Konsernrevisjonens formål 

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og 

rådgivningsfunksjon. Formålet til konsernrevisjonen er å bistå styret og ledelsen ved det 

regionale helseforetaket og ved helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring. 

Dette utføres ved å vurdere foretakenes virksomhetsstyring, risikostyring og interne 

styring og kontroll.  

 

Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer 

funksjonelt til styret ved revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget har som formål å bidra til å 

ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver. 

 

Prosess for utarbeidelse av revisjonsplan 

I henhold til instruks for revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF skal utvalget hvert år 

anmode helseforetakene om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonenes 

revisjonsplan for neste år. Formålet er å identifisere revisjoner som vil støtte styrene i 

deres kontrollfunksjon med å påse at helseforetakene har et forsvarlig styringssystem. 

 

Revisjonsutvalget anmoder helseforetakene om å utforme styrebehandlede innspill til 

konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021. Frist for innspill er 1. oktober 2020.   

 

Etter at innspillene er mottatt vil konsernrevisjonen innledede dialog med siktemål om 

at forslag fra det enkelte helseforetaket kan koordineres med forslag fra andre 
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helseforetak og med behov for hele foretaksgruppen. Konsernrevisjonen vil så langt som 

mulig følge opp de høyest prioriterte forslagene fra det enkelte helseforetaket.  

 

Prosess og tilnærming vil bli gjennomgått i styreledermøte 8. september. 

 

Innspill med risikobasert tilnærming 

Konsernrevisjonens revisjonsplan skal være risikobasert. Innspill bør bygge på styrenes 

forståelse av risikobildet i helseforetaket sett opp mot målbildet og endringer i 

omgivelsene.  

 

Revisjoner vil gi en uavhengig og objektiv vurdering av helseforetakets håndtering av 

risikoer eller risikoområder, gjennom vurderinger av foretakets styringssystem, 

risikostyring og internkontroll. Revisjoner kan utformes med ulike formål avhengig av 

situasjonen på det aktuelle området:  

 

 Bekreftelser – bekrefte styring og kontroll på vesentlige områder med høy risiko, 
men med antatt god kontroll 

 Kartlegging – kartlegge styring og kontroll ved usikkerhet om status på området 
 Årsaksanalyser – undersøke områder med kjente problemstillinger for økt innsikt 
 

Innspill til revisjonsplanen bør gi en kort beskrivelse av bakgrunn og mål, underliggende 

risiko, og formål med revisjonen. Under bakgrunn og mål beskrives revisjonsobjektets 

betydning for virksomheten og/eller måloppnåelsen. Revisjonsobjektet kan være 

fagområder, prosesser, systemer eller organisatoriske enheter. Prioritering av risikoer 

skjer ved å vurdere sannsynlighet og konsekvens før og etter iverksatte tiltak.  

 

Som følge av Covid-19 har konsernrevisjonen måttet utsette flere revisjoner i år, og 

enkelte revisjonstemaer i årets revisjonsplan vil først bli gjennomført i 2021. Det er 

derfor redusert kapasitet for nye revisjonstemaer i 2021. Både av denne grunn og fordi 

kontinuerlig forbedringsarbeid med vekt på økt kvalitet er sentralt i alle helseforetak, 

ber vi om at helseforetakene samtidig vurderer i hvilken grad foretakets egen 

internrevisjon eller kvalitetsavdeling bør ivareta behov ved egne interne revisjoner.  

 

Konsernrevisjonen ber om 1-2 forslag til konsernrevisjonens revisjonsplan. Innspill til 

revisjonsplanen kan sendes konsernrevisor Espen Anderssen (revisjonsutvalgets 

sekretær) på epost Espen.Anderssen@helse-sorost.no. Videre dialog og avklaringer 

gjøres med Espen Anderssen på epost eller telefon 945 076 18. 
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Med vennlig hilsen 

Helse Sør-Øst RHF 

 

 

Anne Cathrine Frøstrup Espen Anderssen 

Leder styrets revisjonsutvalg konsernrevisor 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Eksempel på beskrivelse av innspill til revisjonsplan 
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Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-
Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister. 

Helse Sør-Øst RHF  Telefon: 62 58 55 00 

Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 
    

 

Vedlegg – Eksempel på innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2021 

 
Tema Bakgrunn og mål Formål med revisjonen Underliggende risiko 

Ledelsens årlige 

gjennomgang av 

styringssystemet 

Minst en gang årlig skal helse-

foretakene foreta en systematisk 

gjennomgang av styringssystemet for å 

sikre at det fungerer som forutsatt og 

bidrar til forbedring (forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring).  

 

Gjennomgangen skal besvare om mål 

og resultater oppnås, om lover og 

forskrifter etterleves, og om 

styringssystemet fungerer etter 

hensikten.  

 

Det er viktig at resultatene fra denne 

gjennomgangen rapporteres til styret 

og følges opp på en god måte. 

Formålet med revisjonen er å bekrefte 

hvorvidt ledelsens gjennomgang av 

styringssystemet gjennomføres på en 

hensiktsmessig måte, og at den bidrar 

til å gi styret nødvendig trygghet for at 

styringssystemet er velfungerende.  

Manglende eller mangelfull 

gjennomføring av ledelsens 

gjennomgang kan medføre at 

svakheter i styringssystemet og 

risikoer i pasientbehandlingen 

ikke avdekkes og håndteres. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 67/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-72 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Brukerutvalgets leders orientering 17.09.2020 

 

 

Vedlegg: Ingen 

 

         

Hensikten med saken: 

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

maer, som styret bør være kjent med. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 68/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-73 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Administrerende direktørs orientering 17.09.2020 

 

 

Vedlegg: Ingen 

         

 

Hensikten med saken: 

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

maer, som styret bør være kjent med. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 69/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-74 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Status for eksterne tilsyn og revisjoner september 2020 

 

 

Vedlegg: Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner september 2020 

 

 

Hensikten med saken: 

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

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

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

notert som avvik, og når sakene forventes lukket. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner pr september 2020 til oriente-

ring. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 

 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Sykehuset i Vestfold HF 

Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner 
      

Utførende 

organ Tema 

Revisjon 

utført Beskrivelse avvik Status Merknad 

Arbeidstilsynet 

Tilsyn i barne- og 

ungdomspsykiatrien 15.09.2020 - Varslet   

DSB 

Varsel om tilsyn - 

HMS og el-sikkerhet 

17.-

19.11.20 - Varslet   

Riksrevisjonen 

Dokument 3:5 (2016-

2017) Riksrevisjonens 

undersøkelse av me-

disinsk kodepraksis i 

helseforetakene -15.04.20 - Utsatt Utsatt inntil videre 

FM Agder 

Tilsyn med spesialist-

helsetjenester til utlo-

kaliserte pasienter Utsatt - Utsatt Utsatt til 2021 

Helsetilsynet 

Tilsyn med medisinsk 

og helsefaglig forsk-

ning på mennesker- 

egenvurdering Svar sendt - Svar sendt   
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Utførende 

organ Tema 

Revisjon 

utført Beskrivelse avvik Status Merknad 

Riksrevisjonen 

Kliniske behandlings-

studier i helseforeta-

kene 

Våren 

2020 - Svar sendt - 

Arbeidstilsynet 

Tilsyn psykisk helse 

voksne, Tønsberg 

Granli 22.10.2020 - 

Revisjon vars-

let Videomøte 

Arbeidstilsynet 

Tilsyn DPS Vestfold, 

Larvik Furubakken 29.10.2020 - 

Revisjon vars-

let Videomøte 

Riksrevisjonen 

Forvaltningsrevisjon 

av myndighetenes ar-

beid med å sikre god 

behandling og oppføl-

ging av personer med 

psykiske plager og li-

delser Pågår - Pågår 

Riksrevisjonen sendte ut 

spørreskjema til ledere i 

KPA i uke 7 i 2020, men 

ut over det er det ingen 

ytterligere informasjon 

mottatt om forvaltnings-

revisjonen. 

Riksrevisjonen 

Forvaltningsrevisjon 

av investeringer i 

bygg og medisinsk-

teknisk utstyr i helse-

foretakene Pågår - Pågår 

Riksrevisjonen har bedt 

om en lang rekke doku-

menter, som nå er over-

sendt. 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 70/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-75 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Status for oppfølging av styrevedtak september 2020 

 

 

Vedlegg: Særskilt oppfølging av styrevedtak pr september 2020 

 

 

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 september 2020 til orientering, 

med oppdatering av tidspunkt for behandling. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Sykehuset i Vestfold HF 
Særskilt oppfølging av styrevedtak 

       
Sist 
styrebeh 

Saksnr Sakstittel Vedtak Status Forventet 
styrebeh 

Merknad 

24.10.2019 87/19 

Legemiddelmangel 
og –beredskap - ak-
tuelle utfordringer 
knyttet til leverings-
sikkerhet for lege-
midler 

Møtebehandling: 
Styreleder Per Chris-
tian Voss ba om at 
SiVs beredskapsor-
ganisering blir et ori-
enteringstema i et 
styremøte tidlig i 
2020. Åpen 19.11.2020 

Behandles i 
fm styrese-
minar 
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 71/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-76 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Styrets årsplan 2020 – oppdatering pr september 

 

 

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

 

 

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-

2021. Oppdatering av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar oppdatert årsplan 2020 pr september til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Møtedato/ 

Oppmeldt sak 

Merknad 

  

14. oktober 2020  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. 

september 2020 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. september 2020  

Helsefellesskap  

Pasientsikkerhet - status for arbeid  

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak inkl statsbudsjett 2021 

Styrets årsplan 2020-2021 - oppdatering  

Referatsaker  

  

18. november 2020 + styreseminar 

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 2020-2021 - oppdatering  

Referatsaker  

Lønnsregulering for administrerende direktør 2020  

[Evaluering av styrets arbeid, i lukket møte] Utenom sakskart og protokoll 

  

17. desember 2020  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. 

november 2020 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. november 2020  

Erfaringer med nytt psykiatribygg etter ett års drift  

Budsjett 2021 - vedtak  

Oppsummering av LGG 2. tertial 2020  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2020-2021 - oppdatering  

Referatsaker  
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2021  

17. februar 2021  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. 

desember 2020 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. januar 2021  

Årlig melding 2020 for Sykehuset i Vestfold HF  

Oppdrags- og bestillingsdokument 2021 fra Helse 

Sør-Øst RHF 

 

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021 - oppdatering  

Referatsaker  

  

17. mars 2021  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. 

februar 2021 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. februar 2021  

Oppdrags- og bestillingsdokument 2021 fra Helse 

Sør-Øst RHF 

 

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021 - oppdatering  

Referatsaker  

  

5. mai 2021  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. mars 

2021 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Årsmelding 2020 for Pasient- og brukerombudet inkl Pobo-presentasjon 

Rapportering pr. mars/april 2021  

Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse for ledende ansatte 

 

Årsberetning og årsregnskap 2020  

Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. status 

budsjett 2022 

 

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  
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Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021 - oppdatering  

Referatsaker  

  

23. juni 2021  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 5. mai 

2021 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. mai 2021  

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021 - oppdatering  

Styrets møteplan 2022  

Referatsaker  

  

29. september 2021  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. juni 

2021 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. september 2020  

Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 

2022 

 

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering  

Referatsaker  

  

20. oktober 2021  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 29. 

september 2021 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. september 2021  

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering  

Referatsaker  
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17. november 2021  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. 

oktober 2021 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. oktober 2021  

Budsjett 2022 - status for budsjettprosessen  

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering  

Referatsaker  

  

22. desember 2021  

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. 

november 2021 

 

Temasak: Forskning og innovasjon i SiV  

Rapportering Tønsbergprosjektet  

Rapportering pr. november 2021  

Budsjett 2022 - vedtak  

Oppsummering av LGG 2. tertial 2021  

  

Brukerutvalgets leders orientering  

Administrerende direktørs orientering  

Status for eksterne tilsyn og revisjoner  

Status for oppfølging av styrevedtak  

Styrets årsplan 2021-2022 - oppdatering  

Referatsaker  
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Saksframlegg til  

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 

 

 

 

Møtedato: 08.09.2020 

  

 Saksnr: 72/20 

 Sakstype: Orientering 

 Saksid: 19/10129-69 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Referatsaker 17.09.2020 

 

 

Vedlegg:  

Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 20. august 2020 (foreløpig) 

 

Hensikten med saken: 

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

Forslag til vedtak: 

Styret tar de framlagte referatsakene til orientering. 

 

 

 

 

Tønsberg, 10. september 2020 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Torsdag 20. august 2020 

Tidspunkt: Kl 0915 – 1430 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Olaf Qvale Dobloug    
Christian Grimsgaard  Forfall Varamedlem Irene 

Kronkvist 
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi    
Einar Lunde    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng    

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Nina Roland    
Lilli-Ann Stendal    

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør 
personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, konserndirektør Atle Brynestad 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

081-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Administrerende direktør trakk sak 085-2020 Oppdatering av rammeverk for 
virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst fra sakslisten. Saken blir behandlet på et senere møte. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjente innkalling og saksliste til styremøte 20. august 2020. 
 
 
 

082-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juli 2020 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 1. juli 2020 godkjennes.  
 
 
 

083-2020 Virksomhetsrapport per juni og juli 2020 

 
Oppsummering 
Saken presenterer virksomhetsrapport for juni og juli 2020.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret ser positivt på hvordan det regionale helseforetaket har håndtert koronapandemien 
og hvordan helseforetakene/sykehusene har håndtert driften i denne krevende perioden. 
Styret viste særlig til utviklingen innen pakkeforløp for kreft som er positiv. Det ble også 
pekt på at økonomien er mindre krevende enn tidligere antatt. 
 
Styret uttrykte bekymring for færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten og ba 
administrasjonen ha oppmerksomhet rundt dette. Det samme gjelder aktiviteten innen 
psykisk helsevern.  
 
Styret ber om å få en egen temasak om personalpolitikk og ledelse til diskusjon i styret. 
  



72/20 Referatsaker 17.09.2020 - 19/10129-69 Referatsaker 17.09.2020 : Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 20. august 2020 (foreløpig)

 

 Side 3 av 10 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per juni og juli 2020 til etterretning. 
 
 
 

084-2020 Virksomhetsrapport for første tertial 2020 

 
Oppsummering 
Virksomhetsrapporten per første tertial 2020 omhandler status for styringsmålene 2020 for 
drift. I tillegg inneholder rapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste. Videre er 
temaene koronapandemien og samvalg omtalt i eget kapittel.  
 
 
Kommentarer i møtet 
Styret er godt fornøyd med tertialrapportens utforming og innhold og fremhevet særlig 
systematikken og fremstillingen av risikovurderingen. 
 
Styret viste også til det gode samarbeidet som er utviklet med de tillitsvalgte. 
 
Styret kommenterte den dokumenterte variasjon i behandlingen av hjerneslag og omfanget 
av tvangsbruk innen psykisk helsevern for voksne. 
 
Styret ba om at det i senere tertialrapporter omtaler utviklingen innen samvalg. 
 
Styrets enstemmige 
 

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

085-2020 Oppdatering av rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst 

 
 
Saken ble trukket 
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086-2020 Vestre Viken HF – plan for gevinstrealisering i nytt sykehus i 
Drammen  

 
Oppsummering 
Saken gjelder oppfølging av sak 017-2019 Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen, 
Vestre Viken HF, vedtakspunkt 3, som omhandler videre arbeid med gevinstrealiseringsplan 
for prosjektet nytt sykehus i Drammen. 
 
Vestre Viken HF har styrebehandlet gevinstrealiseringsplanen i flere omganger, og har 
oversendt plan for gevinstrealisering og etablering av økonomisk bærekraft for behandling i 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ba om at det rapporteres på oppfølgingen av gevinstrealiseringsplanen basert på den 
rapporteringen som fremlegges for styret i Vestre Viken HF. 
 
Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak og understreket at det er viktig at de ansatte 
blir involvert i gjennomføringen av gevinstrealiseringsplanen. 
 
SSB har nylig lagt frem nye befolkningsframskrivinger og styret ba om at administrasjonen 
ser på hvilken betydning dette får for vurdering av kapasitet i regionen.   
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar plan for etablering av økonomisk bærekraft i Vestre Viken HF og 

gevinstrealiseringsplan for nytt sykehus i Drammen, til orientering. 
 

2. Styret forutsetter at Vestre Viken HF viderefører arbeidet med organisasjonsutvikling, 
kostnadstilpasning og gevinstrealisering og oppdaterer planene ved eventuelle 
endringer i prosjektet for nytt sykehus i Drammen eller øvrige rammebetingelser.  

 
 

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Sølvberg, Kronkvist og Brubakk: 
Gevinstrealiseringsplanen fremstår som svært ambisiøs. Særlig er det forventet stor økonomisk effekt 
ved innføring av ARP. ARP kan bidra til gode pasientforløp, effektiv drift og riktig bruk av kompetanse. 
Vi forutsetter at det ved innføring av ARP utarbeides en overordnet rammeavtale som sikrer jevn 
fordeling av arbeidstid og fritid, regulerer omfang av ubekvem arbeidstid og utarbeidelse av turnuser 
som ivaretar ansattes helse og involvering ved oppgavedeling. 
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087-2020 Oslo universitetssykehus HF – forlengelse av leieforhold i 
Gjerdrums vei 21, Oslo 

 
Oppsummering 
Oslo universitetssykehus HF ønsker å inngå avtale om forlengelse av leieforhold i Gjerdrums 
vei 21, Nydalen i Oslo fra 1. desember 2020 til 30. november 2025, med opsjoner på 
ytterlige to femårs leieperioder. Hensikten med forlengelsen er å sikre forutsigbar drift 
innenfor psykisk helsevern for barn og unge frem til innflytting i nye lokaler på Aker 
sykehus.  
 
Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet leieavtaler i Gjerdrums vei 16 og 21 i sak 
16/2020. Leieavtalen i Gjerdrums vei 21 krever godkjenning fra styret i Helse Sør-Øst RHF 
da avtalens verdi er over 100 millioner kroner, jf. gjeldende finansstrategi (styresak 033-
2019). 
 
Kommentarer i møtet 
Styret sluttet seg til forslaget til vedtak. Det ble understreket at dette er et tilbud til en 
sårbar pasientgruppe og at vi derfor må unngår flere flyttinger av tilbudet. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Oslo universitetssykehus HF fullmakt til å inngå avtale 
med selskapet SKB Gjerdrums vei 21 AS om leie av lokaler i Gjerdrums vei 21 i Oslo, 
basert på utkast til leieavtale. Fullmakten gis under forutsetning av at betingelsene i 
den endelige leieavtalen ikke avviker vesentlig i forhold til opplysningene som 
fremgår utkast til leieavtale.  
 

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Oslo universitetssykehus HF fremforhandler 
opsjoner på avtaleforlengelse som er tilstrekkelig fleksible med hensyn til flytting av 
virksomheten til Nye Aker. 

 
 
 

088-2020 Oslo universitetssykehus HF - Salg av Nedre Vardåsen, Dikemark  

 
Oppsummering 
Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av eiendom, Nedre Vardåsen på 
Dikemark sykehus, gnr. 89, del av bnr. 1 under fradeling i 3025 Asker 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.  
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Kommentarer i møtet 
Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak og presiserte at det er viktig med en vurdering 
av om salget skal foretas før eller etter omregulering. Styret påpekte at helseforetakene må 
ha en god strategi for avhending av eiendom som ikke lenger skal brukes til sykehusformål.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HFs anmodning om 
samtykke til salg av eiendom på Dikemark i Asker kommune til foretaksmøtet i Helse 
Sør-Øst RHF for behandling. Salget omfatter Nedre Vardåsen på Dikemark sykehus, 
1385 Asker, gnr. 89, del av bnr. 1 under fradeling i 3025 Asker kommune.   
 

2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Asker å 
kjøpe eiendommen til markedsverdi. Dersom det ikke oppnås enighet, kan 
eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet.   

 
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn av det innhentes ny verditakst utført av 

ekstern og uavhengig takstmann før eiendommen legges ut for salg. Det skal 
utarbeides ny verditakst for eiendommen slik den står i dag, og for ferdig regulert 
eiendom. Basert på dette skal Oslo universitetssykehus HF foreta en særskilt 
vurdering av om eiendommen skal selges før eller etter regulering.   
  

4. Frigjort likviditet skal øremerkes for fremtidige bygginvesteringer i Oslo 
universitetssykehus HF.  
 

5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur.   
 

6. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

089-2020 Sykehuset Østfold HF – investeringer i St. Joseph-bygget, 
Fredrikstad 

 
Oppsummering 
Sykehuset Østfold HF ønsker å gjennomføre tiltak for vedlikehold og tilpasninger i bygget St. 
Joseph i Fredrikstad sentrum, slik at alle enheter ved Fredrikstadklinikken kan 
samlokaliseres.  
 
Styret i Sykehuset Østfold har behandlet sak om samlokalisering og investeringer i St. 
Joseph-bygget i flere omganger. Samlet omfatter prosjektet tiltak for over 100 millioner 
kroner, og investeringen må således godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. gjeldende 
finansstrategi (styresak 033-2019).    
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Kommentarer i møtet 
Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Sykehuset Østfold HF fullmakt til å gjennomføre tiltak i 
bygningsmassen ved St. Joseph for samlokalisering av enhetene i 
Fredrikstadklinikken, innenfor en samlet styringsramme på 131 millioner kroner 
(P50-estimat).  

 
2. Tiltaket skal finansieres av helseforetakets midler, inkludert midler til oppgradering 

av sykehusbygg (35 millioner kroner) som tildelt gjennom styresak 078-2020 i Helse 
Sør-Øst RHF.  

 
 
 

090-2020 Instruks for styret og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
2020-2022 

 
Oppsummering 
I protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 31. januar 2011 er det presisert at styret 
for Helse Sør-Øst RHF og styrene for helseforetakene skal fastsette instruks for styret og 
instruks for daglig leder. I Helse Sør-Øst RHF ble instruks for styret og instruks for 
administrerende direktør sist fastsatt i styremøte 8. mars 2018 etter at nytt styre var 
oppnevnt i januar 2018. 
 
Instruks for styret angir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. 
Styreinstruksen skal inneholde regler om struktur på styrearbeidet, krav til 
styredokumentasjon, styrets saksbehandling, styremedlemmenes plikter og rettigheter.  
 
Instruks for administrerende direktør fastsetter regler for dennes oppgaver, plikter og 
rettigheter. Instruksen for administrerende direktør gir også en overordnet rolleavklaring 
mellom styret og daglig leder. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret godkjente de fremlagte instrukser med de tillegg og endringer som ble påpekt. Styret 
ba også om at det i styreinstruksen beskrives at protokollen skal inneholde styrets 
kommentarer i møtet. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 2020-2022 
godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet. 
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091-2020 Interregional utredning av organisering av pasientreiseområdet 

 
Oppsummering 
Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 15. januar 2019 i oppdrag å lede en gjennomgang av 
overordnet organiseringen av pasientreiseordningen, i samarbeid med de andre regionene 
og Pasientreiser HF. De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene ga 30. 
april 2019 sin tilslutning til mandatet og fikk forelagt endelig rapport fra arbeidet 22. juni 
2020. Rapporten legges nå frem til styrebehandling i de regionale helseforetakene. Fristen 
for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet var 1. juni 2020. Det er søkt om 
utsettelse av fristen grunnet koronapandemien og behov for styrebehandling av rapporten i 
de fire regionale helseforetakene. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret stilte seg bak forslag til organisering, men påpekte at det er viktig med en 
videreutvikling av pasientreiseområdet. Det må utvikles selvbetjeningsløsninger for 
pasienter, helsepersonell må kunne bruk mindre tid på rekvirering av pasientreiser, sjåfører 
må gjennomgå opplæring (gjerne gjennom e-læringsprogram), pasientreisene må være 
tilrettelagt (herunder for pasienter med kroniske lidelser) og den digitale utviklingen må 
fortsette. Dette skal påpekes i et oversendelsesbrev til Helse- og omsorgsdepartementet 
sammen med rapporten.  
 
Styret pekte på at rapporten ikke omhandler vurdering av dagens tjenesteproduksjon.   
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til rapportens valg av modell for overordnet organisering av 

pasientreiseområdet, hvor pasientreisekontorene fortsatt er organisert i 
helseforetakene. Samtidig skal tjenesteområdet i større grad organiseres sammen med 
prehospitale tjenester. 
 

2. Styret peker på at det fortsatt er behov for videreutvikling av pasientreiseområdet, 
herunder: 

 
a. Selvbetjeningsløsninger for pasienter, herunder bestilling og avbestilling 
b. Opplæring av sjåfører, gjerne gjennom e-læringsprogram 
c. Tilrettelagt pasienttransport, herunder for pasienter med kroniske lidelser 
d. Digital utvikling 

 
3. Styret slutter seg til av rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med de 

innspill som kom frem under behandling av saken i styremøtet.  
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092-2020 Gjennomgang av felles retningslinjer for brukermedvirkning på 
systemnivå 

 
Oppsummering 
I forbindelse med behandling av sak 099-2019 Brukerutvalg for Helse Sør Øst RHF - 
oppnevning av medlemmer, ba styret om at de felles retningslinjene for brukerutvalg som ble 
vedtatt av styret i sak 043-2017 legges frem for gjennomgang i styret. Retningslinjene 
omfatter brukerutvalgenes mandat, oppnevning, konstituering og arbeidsform. 
Denne saken gjennomgår i korthet fakta og vesentlige forhold i tilknytning til gjeldende 
retningslinjer.  
 
Kommentarer i møtet 
Styret tok saken til orientering.  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF tar gjennomgangen av felles retningslinjer for 
brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak til orientering. 
 
 
 

093-2020 Årsplan styresaker 

 
Kommentarer i møtet 
Møtelokalene ved hovedkontoret på Hamar er utleid i september og oktober. Styremøtene i 
denne perioden flyttes derfor til Møtesenteret i Oslo. 
 
Styrets enstemmige 
 

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

094-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
Møtet hevet kl 13:50  
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Hamar, 20. august 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: 17.09.2020 

  

 Saksnr: 73/20 

 Sakstype: Annen 

 Saksid: 19/10129-77 

     

 

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen 

 

 

Eventuelt 17.09.2020 
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